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คํานํา 

 

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาเม่ือวันท่ี 

19 ธันวาคม พ.ศ.2540 และวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2541 และไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ฉบับแรก ในป พ.ศ.2542 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง จนกระท่ังปจจุบัน  สํานักประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับปรุงคูมือระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบประเมินคุณภาพและ

ไดจัดทําคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพเม่ือ วันท่ี 11 ธันวาคม 255 6 เพ่ือใหคณะ 

สํานัก สถาบัน ศูนย และหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  เพ่ือ

ดําเนินการในระบบประกันคุณภาพตามเกณฑประเมิน 6 องคประกอบ ซ่ึงรายงานการประเมินตนเองได

รวบรวมขอมูลในชวง ระยะเวลาตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 255 6 – 31 พฤษภาคม 255 7 ไดวิเคราะหจากสภาพ

การดําเนินงานจริงท่ีครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจรอง ในการปฏิบัติงานของทุกฝาย ตามนโยบายและ

กลไกการประกันคุณภาพท่ีปรากฏอยูในคูมือการประกันคุณภาพบริการวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 6 พ.ศ.2556  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน หวังวารายงานการศึกษาและประเมิน คุณภาพภายในฉบับนี้ 

จะสะทอนภาพการดําเนินงานใหชัดเจนข้ึน  เม่ือเทียบกับการประเมินตนเองในปท่ีผานมา เพราะรายงานการ

ประเมินตนเองฉบับนี้ ไดพิจารณาระดับคุณภาพท่ีสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนอยูเทียบกับสิ่งท่ี

คาดหวังวาควรจะเปน  โดยดําเนินการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  เพ่ือท่ีจะไดทบทวนระบบ กลไก และผลการ

ดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา  การประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนประสบผลสําเร็จ

ไดโดยความรวมมือของบุคลากรทุกระดับในการเรียนรู แกไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของระบบการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน บรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 
(นายเพ่ิม  สุรักษา) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

วันท่ี  23  มิถุนายน 2557 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร  
 

     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีพันธกิจหลักใน การสนับสนุนดาน การบริการวิชาการแก

สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให

ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการ ตามระบบ  และกลไกการ ประกันคุณภาพท่ี

มหาวิทยาลัย กําหนด จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในปการศึกษา 255 6 และตัวบงชี้เลือก 3 ตัวบงชี้  ในปการศึกษา 

2556 พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมี ผลการประเมินในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยูในระดับ ดมีาก  

สวนผลประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้  และคณะกรรมการประเมินฯ ไดคะแนนเฉลีย่ 4.88 อยูในระดับดีมาก สรุป

ผลไดดังนี ้

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถปุระสงค และแผน

ดําเนนิการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  

ภารกิจหลัก 
- - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจดัการ  
5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  

การเงินและงบประมาณ 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนนิงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลีย่ภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้  พบวา มี ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดั บดีมาก   (คะแนนผลการ

ประเมิน 4.51-5.00) จํานวน 12 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี   (คะแนนผลการประเมิน  3.51-

4.50) จํานวน 1. ตัวบงชี้  

 ผลการประเมิน ตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีจุด

แข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดแข็ง องคประกอบที่ 1 

1. มีกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของ

บคุลากรทกุระดบั 

องคประกอบที่ 2 

2. มีหลักสูตร/กิจกรรมที่สรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพา

ตนเองได 

3. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการใหบริการวิชาการที่หลากหลายอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน  

4. บคุลากรมคีวามรูความสามารถในการใหบริการวชิาการทีห่ลากหลาย

และสามารถทํางานทดแทนกันไดเปนอยางด ี

5. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่

เหมาะตอการเรียนรู 

องคประกอบที่ 3 

6. บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวัฒนธรรมองคกรซึ่งใชเปนแนวทาง

กําหนดสมรรถนะหลกัของบคุลากรสาํนกัสงเสริมฯ กําแพงแสน 

องคประกอบที่ 4 

7. มีศักยภาพในการหารายไดเขาหนวยงานหลากหลายชองทางและหลาย

รูปแบบ 

8. มีระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินบัญชีและพัสดทุี่ถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณ 

9. มีการวเิคราะหตนทนุตอหนวยของกิจกรรมการใหบริการครบทกุ

กิจกรรม 

องคประกอบที่ 6 

10. มีการจัดทําคูมือและพัฒนาขบวนการประชาสัมพันธที่ชัดเจน 

 

 

• แนวทาง

เสริมจุด

แข็ง 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดที่ควร

พัฒนา 

องคประกอบที่ 2 

1. ขาดทิศทางในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ 

 

• ขอเสนอ 

แนะ 

องคประกอบที่ 2 

1. ควรวางแนวทางในการทํางานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการใหบริการทาง

วิชาการซึ่งเปนภารกิจหลักของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และนํามาสู

การปฏิบัติและพัฒนาองคกรตอไป 

2. สงเสริมใหบุคลากรมีการนําเสนองานผลวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

 

 

• แนวปฏิบัติ

ที่ดี 

 

 

 

 

 

 * ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใชผลการวิเคราะหตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แลว 

ใหนําเสนอท้ัง 2 สวน 
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บทท่ี 1  

ขอมลูพ้ืนฐานของสํานัก 

1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และ ประวัติความเปนมา  

• ช่ือหนวยงาน   

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Office of Extension and Training, Kamphaengsaen 

 

• สถานท่ีตั้ง   

 ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  เลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 73140 

 E-mail :   eat.kps@ku.ac.th 

 หมายเลขโทรศัพท : 0-3435-1400, 0-3428-1654-5, 0-3435-1904, 0-3428-1655 

 โทรสาร :  0-3435-1400, 0-3428-1654 

• ภาพเครื่องหมายราชการ  

 
ภาพเครื่องหมายราชการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนภาพ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรูปวงกลม มีชื่อหนวยงาน “สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน” ลอมรอบภาพเครื่องหมายราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนครึ่งวงกลม โดยมีเสนรอบนอกสองเสนปดชื่อหนวยงาน ปลายเสนท้ังสองมีลักษณะ
เปนแฉกเหมือนโบว ภาพเครื่องหมายราชการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ไดรับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2551 

 

 

• ประวัตคิวามเปนมา 

 การสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดรับการสถาปนาเม่ือป  พ.ศ.2486 ทําหนาท่ีในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาโดยมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ  ท่ีมีความสําคัญ  

ท้ังนี้เพราะมหาวิทยาลัยฯ เปนแหลงความรูท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมควรท่ีจะเผยแพรความรูเหลานั้น

สูประชาชนสูสังคม  ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีพในการเผยแพรความรูสูประชาชนไดทํากันหลายรูปแบบ  

mailto:eat.kps@ku.ac.th�
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ตอเนื่องกันมาโดยตลอด  แตก็ยังไมมีหนวยงานใดท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง  ดังนั้นในป  พ.ศ.2502 

มหาวิทยาลัยฯ  จึงไดเริ่มจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึน เรียกวาสํานักสงเสริมและเผยแพรการเกษตร มา

รับผิดชอบงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  จนกระท่ัง  ป พ .ศ.2513 จึงไดมีประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี  จัดตั้งสํานักสงเสริมและฝกอบรม  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ  เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการ

วิชาการแกสังคม สํานักสงเสริมและฝกอบรมจัดแบงการบริหารงานภายในออกเปน 5 งาน ประกอบดวย 

  1.  สํานักงานเลขานุการ 

  2.  งานวิชาการและวิจัย 

  3.  งานสงเสรมิและเผยแพร  

  4.  งานสื่อการศึกษา 

  5.  งานสถานีวิทยุ มก. 

 การพัฒนามาเปนศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ในชวงระหวางป พ.ศ.2520-2524 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนแบบใหเปลาใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในวงเงิน 166  ลานบาทใชในการกอตั้งหนวยงานของสํานักสงเสริม

และฝกอบรม  ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.

2524 ใหใชชื่อวา  ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  (National Agricultural Extension and 

Training Center) ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี  58 ไร ประกอบดวย  อาคารบริหาร  อาคารสื่อการศึกษา  อาคารโรงพิมพ  

อาคารฝกอบรม อาคารโรงอาหาร และอาคารหอพัก (จํานวน 4 หลัง) ทําใหงานบริการทางวิชาการของสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางกวางขวาง  และเจริญรุดหนาอยาง

รวดเร็ว เปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปท้ังภายในและตางประเทศ ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขาราชการ

และลูกจางของสํานักสงเสริมและฝกอบรมไปประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร ท่ี 721/2524 ลงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2524 จํานวน 17 คน 

 ปจจุบันพ้ืนท่ีของศูนยสงเสริมและฝกอบรมไดเพ่ิมข้ึนเปน 59-3-15.6 ไร ซ่ึงไดจากการบริจาค 2 

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

2551 จํานวน 0-1-32 ไร 

 ในป  พ.ศ.2531 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม  แบงโครงสรางการ

บริหารงานภายในใหม ออกเปน 6 ฝาย ประกอบดวย 

  1.  ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 

  2.  ฝายสงเสริมและเผยแพร 

  3.  ฝายฝกอบรม 

  4.  ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

  5.  ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

  6.  ฝายโรงพิมพ 
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 การสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหวิทยาเขตกําแพงแสนมีโครงสรางและระบบการบริหารท่ี

เบ็ดเสร็จ มีการจัดการและบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ดานการเกษตร 

เพ่ือเปนศูนยกลางของภูมิภาคตะวันตกโดยเนนพ้ืนท่ีบริเวณลุมน้ําแมกลอง  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึง

ไดอนุมัติใหจัดตั้ง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ เม่ือวันท่ี 22 

เมษายน พ.ศ.2548  และไดตัดโอนอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 37 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 

อัตรา และลูกจางประจํา จํานวน 25 อัตรา มาสังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตั้งแตวันท่ี 1 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีการแบงหนวยงานภายในเปน 8 ฝาย  ประกอบดวย 

1. ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 

2. ฝายสงเสริมและเผยแพร 

3. ฝายฝกอบรม 

4. ฝายการพิมพ 

5. ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

6. ฝายสื่อสารการตลาด 

7. ฝายการศึกษา 

8. ฝายวิจัยและพัฒนา 

 เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  เสด็จฯทรง

เปดศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 ดังนั้นวันท่ี  20 ธันวาคม 

พ.ศ.2548 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงไดเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน กําหนดใหวันท่ี 16 ธันวาคมของทุกป เปนวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

และท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความเห็นชอบ ครั้งท่ี 17 /2551 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 

 ปจจุบันสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานจาก 8 

ฝาย เหลือ 5 ฝาย โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 

กันยายน พ.ศ.2552 โดยแบงเปน 5  ฝาย ประกอบดวย 

1. สํานักงานเลขานุการ 

2. ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

3. ฝายสื่อการสงเสริม 

4. ฝายสื่อสารการตลาด 

5. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
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 รายนามผู บริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

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

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

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

 พ.ศ.2552 – พ.ศ.2556  รศ.ชูเกียรติ  รักซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

 พ.ศ.2556 ถึง ปจจุบัน นายเพ่ิม  สุรักษา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค วิสัยทัศน และภารกิจหลัก

ไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

• ปรชัญา   

 สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  

• วิสัยทัศน 1/,

 มุงม่ันสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาสู

ความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 2/ 

• ภารกิจ 

 ภารกิจหลัก 

1. ใหบริการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม  

2. ศึกษาคนควา วิจัย ดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท  

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

 ภารกิจหลัก  

4. สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา 

5. อนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 

 

 

 

 

---------------------------- 
1/ การสัมมนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เร่ืองคิดกวาง มองไกล สูวิสัยทัศนสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ระหวาง

วันที่  25-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 
2/ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 27 กันยายน 2555  และผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทา

ลัยในการประชุม คร้ังที่ 11/2555 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
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• วัตถุประสงค 1/ 

1. เพ่ือบริการและพัฒนางานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือคนควา วิจัย ดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท  นํามาบูรณาการ

งานบริการวิชาการและการเรียนการสอน 

3. เพ่ือบริการอาคารสถานท่ีในการจัดประชุม สัมมนา ท่ีมีมาตรฐานสากล 

4. เพ่ืออนุรักษสืบสานเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

นโยบายการพัฒนา 2/ 

1. การบริการวิชาการ 

 1.1  พัฒนาการ ใหบริการวชิาการ เชิงรุกโดยบูรณาการความรูที่ไดจากหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศ 

 1.2 สงเสริมการหารายไดและการสรางชื่อเสียงจากการใหบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

 1.3 พัฒนาทักษะของบุคลากรใหมีความชํานาญรองรับการใหบริการวิชาการ 

 1.4 มีระบบและกลไกการติดตามอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5 สรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2. การวิจัย 

 2.1 กําหนดแผนแมบทงานวิจัยของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ที่ตอบสนองตอชุมชนและ

สงัคม 

 2.2 พัฒนาทักษะของบุคลากรในการทํางานวิจัย เพื่อความกาวหนาทางสายงานอาชีพและสราง

งานวิจัยที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมาย สังคมและชุมชน 

 2.3 จัดหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกประเทศ  

 2.4 สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุมทางวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

 3. การ สนับสนุนการศึกษา 

 3.1 สรางความรวมมือกับภาควิชา / คณะในดานการเรียนการสอน  การวจิยั การฝกอบรม และการ

ฝกงานใหแกนิสิต สนับสนุนขอมูล เครือขาย เคร่ืองมือและอุปกรณในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ 

3.2 สรางโอกาสทางการศึกษาใหกบัเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม และประชาชน โดยกระบวนการเรียนรู

ดวยตนเอง การคนหาปญหาและความตองการที่แทจริง 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวม

ในกิจกรรมทาํนบุาํรุง ศิลปะและวฒันธรรมพื้นบาน เพื่อสงเสริมใหเกิดอัตลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------- 
1/  แผนยทุธศาสตรสาํนักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 หนา 12 
2/แผนยทุธศาสตรสาํนักสเงสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 หนา 8 
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5. การบริหารจัดการ 

5.1 บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุดและสามารถพึ่งพาตนเองได  

5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง เนนการมีสวนรวมของบุคลากร  

5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธและ

บริหารงาน 

5.4 สนับสนุนการจัดการองคความรูภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 5.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM) และระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( HRD) เพื่อ

ความกาวหนาทางอาชีพและสายงาน และเกิดการพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

• เปาหมาย 

1. เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย สรางองคความรูและงานวิจัยข้ันสูงดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม และการ

พัฒนาชนบท 

3. เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการผูรับบริการ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยการความสะดวกที่มี

ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางขวัญกําลังใจ คานิยมและวัฒนธรรม

องคกร 

• ยุทธศาสตร กลยุทธ 1
/,  2/, 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม ไดกําหนดกลยุทธสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน พ.ศ.2556-2559 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ประเทศชาติและนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1.1.1 สรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

และนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชนและทองถ่ินในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1.1.3 สงเสริมการบูรณาการและพัฒนาองคความรูดานงานบริการวิชาการ งานวิจัย 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

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

 3/
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและ

พัฒนาชนบท 

กลยุทธท่ี 2.1.1 สรางงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 3.1.1 แสวงหาผูรับบริการใหมโดยการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก 

กลยุทธท่ี 3.1.2 รักษาฐานผูรับบริการเดิมโดยสรางความสัมพันธอันดีกับผูใชบริการ 

กลยุทธท่ี 3.1.3 สรางเอกลักษณ และคุณคาการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 3.2.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

กลยุทธท่ี 3.3.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

 กลยุทธท่ี 3.3.2 สรางขวัญกําลังใจ คานิยมและวัฒนธรรมองคกรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

กลยุทธท่ี 3.3.3 สงเสริมกิจกรรมบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหนวยงาน 

  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        12 

 

  แผนยุทธศาสตรการบริหาร  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  พ.ศ. 255 6 – 2560 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ยุทธศาสตรที่ 1. การถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เปาประสงค1.1 เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงาน
วิชาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

     1.1.1
สรางงาน
บริการ
วิชาการที่
ตอบสนอ
งความ
ตองการ
ของ
ชุมชน 
สังคม 
ประเทศช
าติและ
นานาชา
ติ 

1.1.1(1) โครงการ
บริการวิชาการดานภูมิ
ทัศน  (3-1-1-66-38) จํานวนโครงการ 6 4 4 4 4 4 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

1.1.1(2) โครงการผลิต
ผลิตภณัฑจากสวนแสน
ปาลม(3-1-1-67-38) จํานวนผลิตภัณฑ 0 1 0 1 0 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

1.1.1(3) โครงการ
สงเสริมและเผยแพร 

จํานวนกิจกรรม 4 4 4 4 4 4 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

   
-ผานเอกสารเผยแพร จํานวนเร่ือง 2 2 2 2 2 2 

 
-ผานวีดิทัศน จํานวนเร่ือง 2 2 3 3 3 3   

 
-จัดนิทรรศการ จํานวน

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

 

-สาธิตวิชาชีพ  จํานวนวิชา 
จํานวน

ผูรับบริการ 
50 

2,000 

50 
2,100 

50 
2,200 

50 
2,300 

50 
2,400 

50 
2,400   

 

1.1.1(4) โครงการ
โรงเรียนบตุรเกษตรกร
(การจัดฝกอบรม) 

จํานวน
ผูรับบริการ 30 30 30 30 30 30 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

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

จํานวนหลักสูตร 
จํานวน

ผูรับบริการ 
2 
90 

2 
90 

4 
120 

4 
120 

5 
150 

5 
150 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

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

จํานวนหลักสูตร 
จํานวน

ผูรับบริการ 
1 

100 

2 
300 

3 
350 

3 
350 

3 
350 

3 
350 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

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

จํานวนหลักสูตร 
จํานวน

ผูรับบริการ 
5 

250 

5 
250 

5 
250 

5 
250 

5 
250 

5 
250 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1.1.1(8) โครงการผลิตส่ือ
ทางการสงเสริมเพื่อ
บริการวิชาการ (3-1-2-

32-38) จํานวนกิจกรรม 5 5 5 5 5 5 
ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 -วีดิทัศน จํานวนเร่ือง 12 10 10 10 10 10   
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 -รายการวิทย ุ จํานวนรายการ 7 5 5 5 5 5   

 -เอกสารอีเล็กทรอนิค จํานวนเร่ือง 12 10 10 10 10 10   

 -เอกสารเผยแพร จํานวนเร่ือง 2 2 2 2 2 2 
 

 -เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 

จํานวนเร่ือง 3 2 3 4 4 4   

  1.1.1(9)โครงการการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน

ผูรับบริการ 

2 
210 

0 
0 

1 
50 

0 
0 

1 
50 

0 
0 

ฝายการศึกษา  
วิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1(10)โครงการ
ฝกอบรมนานาชาติ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน

ผูรับบริการ 
1 
15 

1 
20 

1 
20 

1 
20 

1 
20 

1 
20 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1.1.1(11)โครงการ
บริการวิชาการระยะส้ัน 

จํานวน 
กจิกรรม 3 4 4 4 4 4 

ฝายการศึกษา  
วิจัยและ
พัฒนา 

1.1.2 
สราง
เครือขาย
ความ
รวมมือ
ทาง
วิชาการ
กับ
หนวยงา
นทั้ง
ภาครัฐ 
ภาคเอกช
น ชุมชน
และ
ทองถิ่น
ใน
ระดับชา
ติและ
นานาชา
ติ 

1.1.2(1)โครงการสราง
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

จํานวน 
เครือขาย 7 7 7 7 7 7 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

 - สรางเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวนหนวยงาน 2 2 2 2 2 2 

 -ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

 - สรางเครือขายระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวนหนวยงาน 6 6 6 6 6 6 

 -ฝายการ
ศึกษาวิจัย
และพัฒนา 

 - สรางเครือขายกับ 
องคกรระหวางประเทศ จํานวนหนวยงาน 3 3 3 3 3 3 

 -ฝายการ
ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 

 - สรางเครือขาย
รวมกับภาคเอกชน 

จํานวนหนวยงาน 

4 5 5 5 5 5 
 - ฝายส่ือสาร
การตลาด 

  
1 1 1 1 1 1 

 - ฝายส่ือการ
สงเสริม 

  

 - สรางเครือขายความ 
รวมกับกรม กระทรวง
รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 
หนวยงาน 

9 11 11 11 11 11 

 - ฝาย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

3 3 3 3 3 3 

 - ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

6 4 4 4 4 4 
 - สํานักงาน
เลขา 

 - สรางเครือขายชุมชน 
และทองถิ่น จํานวน 

หนวยงาน 
9 9 9 9 9 9 

 - ฝายส่ือสาร
การตลาด 

3 3 3 3 3 3 
 - ฝายสือการ
สงเสริม 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

5 6 7 8 8 9 

 - ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

 - สรางเครือขาย
เกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกร 
 
 
 
 

จํานวนกลุม 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 

 

7 
 
 
 
 

 - ฝาย
สงเสริม
เผยแพร 
และฝกอบรม 
 
 
 

1.1.3 
สงเสริม
การบูร
ณาการ
และ
พัฒนา
องค
ความรู
ดานงาน
บริการ
วิชาการ 
งานวิจัย 
เพื่อ
สนับสนุน
การเรียน
การสอน 

1.1.3(1) โครงการ
พัฒนาโรงเรียนบุตร
เกษตรกร รูปแบบการพฒันา 0 1 1 1 1 1 

ฝายการศึกษา 
วิจัย 
และพัฒนา 

1.1.3(2) สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
นิสิต/นักศึกษา จํานวนคร้ังสอน 8 8 8 8 8 8 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

จํานวนคร้ังฝกงาน 

5 5 5 5 5 5 
ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เปาประสงค 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัยสรางองคความรูและ
งานวิจัยขั้นสูงดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการ
พัฒนาชนบท 

      2.1.1 
สราง
งานวิจัย
ที่
ตอบสนอ
งความ
ตองของ
ชุมชน
สังคม 

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

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

 

 
7 5 7 7 8 8 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

 

 
0 4 5 7 7 7 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

 

 
0 2 2 3 3 3 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 

 

0 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

 

21.1(2) โครงการความ
รวมมืองานวิจัยระหวาง
ประเทศ จาํนวนเรื่อง 0 1 1 2 2 2 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
 

 
0 1 1 2 2 2 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

 

 
0 0 0 1 1 1 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

2.1.1(3) การนําเสนอ
ผลงานหรือเผยแพร
งานวิจัยในระดับชาติ 

จํานวนเร่ือง 
 

0 
 

10 
 

12 
 

15 
 

18 
 

18 
 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

 

 
5 4 6 6 8 8 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

 

 
0 4 4 6 7 7 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

 

 
0 1 1 2 2 2 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 

 
0 1 1 1 1 1 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

2.1.1(4) การนําเสนอ
ผลงานหรือเผยแพร
งานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

จํานวนเร่ือง 0 0 2 2 2 2 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

 
0 0 1 1 1 1 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

 
0 0 1 1 1 1 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เปาประสงค 3.1 เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการ
ผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

      3.1.1 
แสวงหา
ผูรับบริก
ารใหม
โดยการ
ประชาสั
มพันธ
และ
การตลาด
เชิงรุก 

3.1.1(1) โครงการสง 
เสริมการขาย 

จํานวน
กจิกรรม 2 2 2 2 2 2 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

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

จํานวน
กจิกรรม 1 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

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

จํานวน
กจิกรรม 2 3 4 5 6 7 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

จํานวนผูรับ 
บริการใหม 600 700 750 800 850 900 

3.1.2 
รักษา
ฐาน
ผูรับบริก
ารเดิม
โดยสราง

3.1.2(1) โครงการสราง
สัมพันธอันดีกับ
ผูรับบริการ 

จํานวน
กจิกรรม 1 2 3 4 5 6 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

จํานวนผูรับ 
บริการเดิม 

       
1,400  

       
1,500  

       
1,600  

       
1,700  

       

1,800  

       

1,900  

3.1.2(2) โครงการ
บริการส่ือการสงเสริม 

จํานวน
กจิกรรม 5 5 5 5 5 5 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ความสัม
พันธอันดี
กับ
ผูใชบริกา
ร 

3.1.2(3) จัดทําฐาน 
ขอมูลผูรับบริการ 

จํานวน 
ฐานขอมูล 2 3 4 5 6 7 

ฝายสือสาร
การตลาด 

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

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

3.1.3 
สราง
เอกลักษ
ณและ
คุณคา
การ
บริการ
วิชาการ 

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

ฝายสงเสรมิ
เผยแพร 
และฝกอบรม 

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

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

3.13(3) โครงการจัดทํา 
ฐานการเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จํานวน 
ฐานการเรียนรู 7 7 7 7 7 7 

ฝายการศึกษา 
วิจัย 
และพัมนา 

เปาประสงค 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ิงอํานายความ
สะดวกที่มีประสิทธิภาพ 

       3.2.1 
พัฒนา
รูปแบบ
การ
ใหบริการ 
ส่ิงอํานวย
ความ
สะดวก
เพื่อการ
เรียนรู 

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

จํานวน
โครงการ 3 2 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.2.2 
ปรับปรุง
กระบวน
การ
ทํางานให
มี
ประสิทธิ
ภาพ 

3.2.2(1) พัฒนา
ระบบงานบริการแสน
ปาลม เทรนนิ่ง โฮม 

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

 
45,000  

 
45,000  

สํานกังาน
เลขานกุาร 

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

สํานกังาน
เลขานกุาร 

 - คูมือการปฏิบัติงาน
ของแสนปาลม เทรนนิ่ง 
โฮม จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 

- สํานกังาน
เลขานกุาร 

 - คูมือการปฏิบัติงาน 
ดานการบริการวิชาการ 

จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 

- ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

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

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.2.3 
พัฒนา
ระบบ
เทคโนโล
ยี
สารสนเท

3.2.3(1) โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน
กจิกรรม 1 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ศเพือ่การ
บริการ 

เปาประสงค 3.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางขวัญกําลังใจคานิยม
และวฒันธรรมองคกร 

       3.3.1 
สงเสริม 
สนับสนุน 
การ
พัฒนา
สมรรถน
ะของ
บุคลากร 

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

รอยละ 
ของบุคลากร 60 70 70 80 80 80 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

  3.3.1(2) โครงการ
สงเสริมและพัฒนาคนดี 
คนเกง 

จํานวน
บุคลากร 0 2 1 1 2 2 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

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

จํานวน
บุคลากร 6 15 20 20 20 20 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

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

รอยละ 
ของบุคลากร 0 50 60 70 80 80 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัย 
และพัฒนา 

3.3.2 
สราง
ขวัญ
กําลังใจ 
 คานิยม
และ
วฒันธรร
มองคกร
ของ
สํานัก
สงเสริม
และ
ฝกอบรม 

3.3.2(1) โครงการสราง 
ขวัญกําลังใจ คานิยม
และวัฒนธรรมองคกร 

จํานวน
กจิกรรม 0 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.3.2(2) โครงการ
สัมมนาบุคลากร 

จํานวน
กจิกรรม 0 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.3.3 
สงเสริม
กจิกรรม
ทํานุ
บาํรุง
ศิลปวัฒน
ธรรมใน
หนวยงา
น 

3.3.3(1) โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน
กจิกรรม 9 9 9 9 9 9 

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

  
วิสัยทัศน 

มุงมั่นสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาสูความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 

ยทุธศาสตร 1 การถายทอดองคความรู 
ผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สงัคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

ยทุธศาสตร 2 การพัฒนาองคความรูและ
งานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การ
ฝกอบรมและพัฒนาชนบท 

ยทุธศาสตร 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

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

เปาประสงค 2.1 เพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยสรางองค
ความรูและงานวิจัยข้ันสูง
ดานการสงเสริมเผยแพร
การฝกอบรมและการ
พฒันาชนบท 

เปาประสงค 3.1 เพื่อ
พฒันาระบบและรูปแบบ
การบริหารจดัการ
ผูรับบริการอยางมี
ประสทิธิภาพ 

เปาประสงค 3.2 พฒันา
ระบบการบริหารจดัการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอํานาย
ความสะดวกท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

เปาประสงค 3.3 เพื่อ
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สราง
ขวัญกําลังใจคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

 

มิติดาน
คุณภาพ
บริการ 

กลยุทธท่ี 3.1.1 แสวงหา
ผูรบับรกิารใหมโดยการ
ประชาสัมพันธและ

การตลาดเชิงรกุ 

กลยุทธท่ี 3.1.2 รกัษาฐาน
ผูรับบริการเดิมโดยสราง
ความสัมพันธอนัดีกบั

ผูใชบริการ 

กลยุทธท่ี 3.1.3 สราง
เอกลักษณและคุณคาการ
บรกิารวิชาการ 

 
มิติดาน

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2.1 พัฒนา
รปูแบบการใหบรกิาร ส่ิง
อาํนวยความสะดวกเพ่ือ

การเรียนรู 

กลยุทธท่ี 3.2.2 ปรบัปรงุ
กระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2.3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริการ 

 

มิติดานการ
พัฒนา
องคการ 

กลยุทธท่ี 3.3.1 สงเสรมิ 
สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

กลยุทธท่ี 3.3.2 สรางขวัญ
กาํลังใจ คานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรของสํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม 

กลยุทธท่ี 3.3.3 สงเสรมิ
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในหนวยงาน 

 
มิติดาน

ประสิทธิผล 

กลยุทธที่ 1.1.1 สราง
งานบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติและ
นานาชาติ 

กลยุทธที ่1.1.2 สราง
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกบัหนวยงาน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและทองถ่ินใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธที่ 1.1.3 สงเสริม
การบูรณาการและพัฒนา
องคความรูดานงาน
บริการวิชาการ งานวิจยั 
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

กลยุทธที่ 2.1.1 สราง
งานวิจัยท่ีตอบสนอง
ความตองการของชุมชน
สงัคม 
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• ยุทธศาสตร กลยุทธ 1/ 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดกําหนดกลยุทธศาสตรสอดคลองแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 บริการวิชาการแกสังคมและการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี 1.1 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  

 กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาและบุรณาการเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการ  

 กลยุทธ 1.3 พัฒนารายไดจากการบริการวิชาการ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางองคความรูเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม  

 กลยุทธท่ี 2.1 สรางระบบบริหารงานวิจัย  

 กลยุทธท่ี 2.2 สรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 กลยุทธท่ี 3.3 แสวงหารายไดจากภายนอก  

 กลยุทธท่ี 3.4 เรงรัดประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรเชิงรุก  

ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ พ้ืนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 กลยุทธท่ี 4.1 สงเสริม เผยแพร ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 กลยุทธท่ี 4.2 บูรณาการงานบริการวิชาการกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------- 
1/ การสัมมนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เร่ือง เปดใจรับการเปล่ียนแปลงรวมแรงพัฒนาองคกร ระหวางวันที่  2-4 สิงหาคม  
   2556 ณ หองคิงปาลม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ และ เดอะฟอเรสโฮมบูติครีสอรท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
2/ มติที่ประชุมเร่ืองการวิเคราะห swot สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ หองอินทผลัม 

  

2/ 
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สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 – 2560  
 ยุทธศาสตร ที่ 1 บริการวิชาการแกสังคมและการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที่ 1.1.1  จํานวนโครงการ การใหบริการวิชาการที่เปนประโยชน รวม 5 โครงการ 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที่ 1.1.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการวิชาการระดับนานาชาติ รวม 1 โครงการ 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที่ 1.1.3  จํานวนผูรับบริการ รวม 8,500 คน 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที่ 1.2.1  จํานวนเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการ รวม 7 เครือขาย 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที ่1.3.1 รายไดสุทธิจากการใหบริการวิชาการ รวม 3.9 ลานบาท 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

1.1 เปน
ศูนยกลางดาน
การบริการ
วิชาการแก
สังคมใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ  

1.1.1 จํานวนโครงการ 
การใหบริการวิชาการที่
เปนประโยชน 

5 5 5 5 1.1 ยกระดับ
คณุภาพการบริการ
วิชาการ 

3.1 โครงการ สงเสริมและ
เผยแพรงานบริการวิชาการ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

    3.2 โครงการ พัฒนาผู
ประกอบอาชีพการเกษตร 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

1.1.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมการใหบริการ
วิชาการระดับนานาชาติ 

1 1 1 1  3.3 โครงการ โรงเรียนบุตร
เกษตรกร 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

      3.4 โครงการ บริการ
วิชาการนานาชาติ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

 1.1.3 จํานวนผูรับบริการ 8,500 9,000 9,500 10,000  #3.10 โครงการ ศูนยการ
เรียนรูของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนหองเรียนมีชีวิตใชฝก
ปฏิบัติงาน (On farm 
training)  

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

       #3.12 โครงการ ชีวิตดี ชีวี
พอเพียง 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

 

    

 #3.13 โครงการ สงเสริม
และพัฒนาเกษตรกร
เปาหมายใหเปน Smart 
Farmer 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

  

    

 #3.14 โครงการ พัฒนา
ศูนยการเรียนรู
มหาวิทยาลัยชาวนาใหเปน
แหลงเรียนรูสําหรับชาวนา
มืออาชีพครบวงจร  

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

  
    

 #3.15 โครงการ บริการ
วิชาการเพ่ือสังคม การ
ชวยเหลือสังคม 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

  
    

 #3.17 โครงการ หนาบาน
นามอง หลังบานนาอยู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

  
    

 4.1 โครงการ ผลิตสื่อ
ทางการสงเสริมเพ่ือบริการ
วิชาการ 

ฝายสื่อการ
สงเสริม 

  
    

 4.2 โครงการ บริการสื่อ
การสงเสริม 

ฝายสื่อการ
สงเสริม 

  
    

 4.3 โครงการ ผลิตชุดสื่อวีดิ
ทัศนเพ่ือการเรียนรู 

ฝายสื่อการ
สงเสริม 

  
    

 #4.4 โครงการ ถังความรู ฝายสื่อการ
สงเสริม 

  
    

 5.12 โครงการ การเรียนรู
ตลอดชีวิต 

ฝายการศึกษา
ฯ 

  
    

 5.13 โครงการ ฐานการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ฝายการศึกษา
ฯ 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

ของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

  
    

 *#2.4 โครงการ สนับสนุน
การใหบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฝายสื่อสาร
การตลาด 

  
    

 5.4 โครงการ ประสาน
ความรวมมือทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 

ฝายการศึกษา
ฯ 

1.2 เกิด
เครือขายความ
รวมมือและ
บูรณาการดาน
บริการวิชาการ
สูสังคม 

1.2.1 จํานวนเครือขาย
ความรวมมือในการ
บริการวิชาการ 
1) ระดับชาติ 6 
เครือขาย) 
2) นานาชาติ 1 
เครือขาย) 

7 7 7 7 1.2 พัฒนาและ
บูรณาการเครือขาย
ความรวมมือดาน
การบริ การ
วิชาการ 

3.9 โครงการ สราง
เครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

    5.11 โครงการ สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
นิสิต/นักศึกษา 

ฝายการศึกษา
ฯ 

1.3 มีระบบการ
บริหารจัดการ
ราย ไดเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง
อยางยั่งยืน 

1.3.1 รายไดสุทธิจาก
การใหบริการวิชาการ 
(โครงการพัฒนา
วิชาการ)หนวย : ลาน
บาท 

3.9 3.9 4.2 4.2 1.3 พัฒนารายได
จากการบริการ
วิชาการ 

*1.2 โครงการ บริการ
วิชาการดานภูมิทัศน  

สํานักงาน
เลขาฯ 

    *1.2.1 โครงการ ดูแลรักษา
อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 
จังหวัดนนทบุรี 

สํานักงาน
เลขาฯ 

    *1.2.2 โครงการ ดูแลรักษา
ภูมิทัศน สํานักกษาปณ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

สํานักงาน
เลขาฯ 

       *1.2.3 โครงการ ปรับปรุง
ภูมิทัศน ดูแลรักษาบานพัก
อาศัยและสถานที่ราชการที่
มีขนาดเล็ก 

สํานักงาน
เลขาฯ 

       *1.2.4 โครงการ ดูแล
บํารุงรักษาภูมิทัศนโดยรอบ
อาคารกรมธนารักษ 

สํานักงาน
เลขาฯ 

       *1.2.5 โครงการ ปรับปรุง
ภูมิทัศนบนอาคารช้ัน 3, 5, 
7 และบริเวณสวนหยอม
ดานลางรอบอาคาร
กรมบัญชีกลาง  

สํานักงาน
เลขาฯ 

       *3.5 โครงการ ฝกอบรม
วิชาชีพสาํหรับประชาชน 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

       *3.6 โครงการ สงเสริมและ
พัฒนาเยาวชน 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

       *3.7 โครงการ ความ
รวมมือภาครัฐและเอกชน 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

       *#3.11 โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการสรางงาน
อาชีพของกลุมเด็กพิเศษ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

       *#3.16 โครงการ ศูนยการ
เรียนรูเพ่ิมมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรแบบครบ
วงจร (ไรของเสีย)  

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

  
 
 

     * 5.1 โครงการ การเพ่ิม
มูลคาจากองคความรูของ
บุคลากร 

ฝายการศึกษา
ฯ 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

       *5.2 โครงการ การ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

ฝายการศึกษา
ฯ 

       *5.3 โครงการ การศึกษา
แนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐาน เร่ือง การปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับการผลิตเช้ือเห็ด 
และผลกระทบกรณีเปน
มาตรฐานบังคับ 

ฝายการศึกษา
ฯ 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 สรางองคความรูเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม 
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี ้ที่ 2.1.1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย รวม 0.32  ลานบาท 
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี ้ที่ 2.2.1  จํานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม รวม 16 เร่ือง  
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี ้ที่ 2.3.1  จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ  รวม 14 เร่ือง  

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

2.1 สรางระบบ
และกลไกการ
สงเสริมและ
สนับสนุน
งานวิจัย 

2.1.1 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หนวย : ลานบาท  
(เงินรายได สฝ.กพส.) 

0.32 0.40 0.44 0.44 2.1 สรางระบบ
บริหารงานวิจัย 

5.5 โครงการ จัดทําแผนแมบท
งานวิจัยของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน ที่
ตอบสนองตอชุมชนและสงัคม 

ฝายการศึกษาฯ 

    5.9 โครงการ จัดหางบประมาณ
อุดหนุนการวิจัย 

ฝายการศึกษาฯ 

       5.8 โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย  

ฝายการศึกษาฯ 

2.2 เกิดผลงานวิ 
จัยที่ตอบสนอง
ตอ ความตอง 
การของชุมชน
และสังคม 

2.2.1 จํานวนผล 
งานวิจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของ
ชุมชน สังคม (เร่ือง) 

16 20 22 22 2.2 สราง
งานวิจัยที่มี
คณุภาพ 

5.7 โครงการ การสรางรูปแบบ
เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินอยางยั่งยืน 

ฝายการศึกษาฯ 

    5.6 โครงการ การวิจัยเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนสงัคม 

ฝายการศึกษาฯ 

2.3 มีการนํา
ผลการวิจัยไป
เผยแพรและ
นาํไปใชประโยชน 

2.3.1 จํานวนผลงาน 
วิจัยที่เผยแพร 
(ระดับชาติ 12 เร่ือง 
นานาชาติ 2 เร่ือง) 

14 14 14 14 2.2 สราง
งานวิจัยที่มี
คณุภาพ 

5.10 โครงการ การนําเสนอ
ผลงาน หรือเผยแพรงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ฝายการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงช้ี ที่ 3.1.1  จํานวนโครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  รวม 5 โครงการ 
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงช้ี ที่ 3.2.1  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา  รวม รอยละ 70 
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงช้ี ที่ 3.3.1  รายรับสุทธิจากการบริหารทรัพยสิน รวม  1 ลานบาท 
เปาหมายผลผลิต/ตัวบงช้ี ที่ 3.4.1  จํานวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ ภาพลักษณเชิงรุก  รวม 2 กิจกรรม 

เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

3.1 ระบบ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
และเปนไปตาม
หลกัธรรมาภิ
บาล 

3.1.1 จํานวน
โครงการบริหาร
จัดการที่มี
ประสทิธิภาพ 

5 5 5 5 3.1 ปรับปรุง
ประสทิธิภาพ
บริหารจัดการ 

1.7 โครงการ พัฒนาแผน
บริหารความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพ  

สํานักงานเลขาฯ 

    1.6 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป สํานักสงเสริม
และฝกอบรม กําแพงแสน  

สํานักงานเลขาฯ 

    1.8 โครงการ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักงานเลขาฯ 
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เปาประสงค
ยุทธศาสตร 

ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

    1.12 โครงการ วัฒนธรรม
องคกร  

สํานักงานเลขาฯ 

       3.8 โครงการ พัฒนารูปแบบ
การใหบริการที่สามารถนํา
ความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพ  

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

       5.14 โครงการ การศึกษา
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

ฝายการศึกษาฯ 

3.2 บุคลากร
ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะให
สูงข้ึน 

3.2.1 รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา 

70 80 80 80 3.2 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

1.3 โครงการ พัฒนาทักษะ
ของบุคลากรใหมีความ
ชํานาญรองรับการใหบริการ
วิชาการ  

สํานักงานเลขาฯ 

    1.9 โครงการ การจัดการองค
ความรูภายในสํานักสงเสริม
และฝกอบรม กาํแพงแสน  

สํานักงานเลขาฯ 

       1.10 โครงการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล(HRM) ตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

สํานักงานเลขาฯ 

       1.11 โครงการ สงเสริม 
สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถนะของบคุลากร (HRD) 

สํานักงานเลขาฯ 

       5.15 โครงการ การพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ 
(Operation M.A.L.E.E) 

ฝายการศึกษาฯ 

3.3 มีระบบการ
แสวงหารายได 
เพ่ือการพัฒนา
องคกร 

3.3.1 รายรับสุทธิจาก
การบริหารทรัพยสิน 
หนวย : ลานบาท 

1.00 1.05 1.10 1.20 3.3 แสวงหา
รายไดจาก
ภายนอก   

1.1 โครงการ การผลิตปุย
หมักจากใบปาลมโดยระบบ
กองเติมอากาศและการ
นําไปใชประโยชน 

สํานักงานเลขาฯ 

    1.5 โครงการ พัฒนา
ระบบงานบริการแสนปาลมเท
รนนิ่งโฮม 

สํานักงานเลขาฯ 

3.4 ผูรับบริการ
มีชอง ทางการ
รับขอมูลขาว 
สารอยางทั่วถึง
และเกดิความ
พึงพอใจตอการ
ใหบริการ 

3.4.1 จํานวนกิจกรรม
การประชาสัมพันธ 
ภาพลักษณเชิงรุก 

2 3 3 3 3.1 ปรับปรุง
ประสทิธิภาพ
บริหารจัดการ   

#1.15 โครงการ Green Clean 
Health Care and Zero 
waste 

สํานักงานเลขาฯ 

     2.1 โครงการ จัดทําฐานขอมูล
ผูรับบริการ 

ฝายสื่อสารารตลาด 

     #2.5 โครงการ คลัง
ผูเช่ียวชาญ  

ฝายสื่อสารารตลาด 

    3.3 แสวงหาราย 
ไดจากภายนอก 

#1.13 โครงการ สรางระบบ
เครือขายผูรับบริการอาคาร
สถานที ่  

สํานักงานเลขาฯ 

      3.4 เรงรัด
ประชา 
สัมพันธ
ภาพลกัษณ
องคกรเชิงรุก   

#1.14 โครงการ การบริหาร
จัดการหนวยผลิต เพ่ือเพ่ิม
มูลคา  

สํานักงานเลขาฯ 

      2.2 โครงการ การ
ประชาสัมพันธภาพลักษณ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กาํแพงแสน  

ฝายสื่อสาร
การตลาด 

      2.3 โครงการ การสราง
ความสัมพันธอันดีกับ
ผูรับบริการ  

ฝายสื่อสาร
การตลาด 
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ยุทธศาสตร ที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที่ 4.1.1  จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมใหเกิดอัตลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย  รวม 10 กิจกรรม 

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ ที่ 4.2.1  จํานวนกิจกรรมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับวัฒนธรรมการเกษตร  รวม 3 กิจกรรม 

เปาประสงค

ยุทธศาสตร 
ผลผลิต/ตัวบงชี ้

เปาหมายผลผลิต/ตัวบงชี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ โครงการ 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

4.1 มีวฒันธรรม

องคกรที่สอดคลอง

กับการอนุรักษและ

สงเสริมวัฒนธรรม

ไทย 

4.1.1 จํานวน

กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ

สงเสริมใหเกิดอัต

ลักษณที่ดีของ

มหาวิทยาลัย 

10 10 10 10 4.1 สงเสริม  

เผยแพร ทํานุ

บํารุงศาสนา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

1.4 โครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สํานักงานเลขาฯ 

4.2 เกิดผลงาน

บริการวิชาการแก

สังคมที่บูรณาการกับ

ศลิปะและวัฒนธรรม

ไทย 

4.2.1 จํานวน

กิจกรรมการบูรณา

การงานบริการ

วิชาการกับ

วัฒนธรรม

การเกษตร 

- 3 3 3 4.2 บูรณาการ

งานบริการ

วิชาการกับ

ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

โครงการเร่ิมปงบประมาณ พ.ศ.2558 ฝาย

สงเสริมฯ เจาภาพ (กิจกรรมวิถีขาวไทย 

มหกรรมวิชาชีพ กิจกรรมเที่ยวไมไกลไป 

กพส.) แผนใน ป 57 เปนกิจกรรมใน

โครงการ 3.10 ฝายสงเสริมฯ 

ฝายสงเสริม

เผยแพรฯ 
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แผนท่ียุทธศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2557-2560  

(มติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ วันท่ี 19 ธนัวาคม 2556) 
 

  
วิสัยทัศน 

มุงมั่นสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

ยทุธศาสตร 1 บรกิาร
วชิาการแกสงัคมและการ
พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

ยทุธศาสตร 2 สรางองค
ความรูเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของสังคม 

ยทุธศาสตร 3 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร 4 อนุรักษ 
ฟนฟู ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

มิติ 
ดานคุณภาพบริการ 

2.3 มีการนําผลการวิจัย
เผยแพรและนําไปใช
ประโยชน 

3.4 ผูรับบริการมีชองทางการรับ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง และ
เกิดความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ 

มิติ 
ดานประสิทธิผล 

1.1 เปนศนูยกลางดานการ
บริการวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2 เกิดผลงานวิจัยท่ี
ตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชนและสังคม 

4.2 เกิดผลงานบรกิาร
วิชาการแกสังคม ท่ีบูรณา
การกับศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

1.2 เกิดเครือขายความ
รวมมือและการบริการ
วิชาการสูสังคม 

 

มิติ 
ดานประสิทธิภาพ 

1.3 มีระบบการบรหิาร
จัดการรายได แบบพ่ึง 
พาตนเองไดอยางยั่งยืน 

3.3 มรีะบบการแสวงหา
รายไดเพ่ือการพัฒนา
องคกร 

2.1 สรางระบบและกลไก
การสงเสริม สนับสนุนการ
วิจัย 

มิติ 
ดานการพัฒนา

องคการ 

3.2 บุคลากรไดรับการพัฒนา

สมรรถนะใหสูงขึ้น 

3.1 ระบบบริหารจดัการมี
ประสิทธภิาพและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 มีวัฒนธรรมองคกรท่ี
สอดคลองกับการอนุรักษ และ
สงเสริมวัฒนะธรรมไทย 
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 แผนงานประกันคุณภาพ  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556 

แผนงานประกันคุณภาพ 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

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

1.วางแผนและปรบัปรงุแผนดําเนินการประกนั

คุณภาพ (P) 

                

2.ทุกฝายดําเนินการตามแผนท่ีวางไว (P) พรอม

รวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ (D) 

                

3.ระบบบรหิารความเส่ียงมาใชในกระบวนการ

บรหิารจดัการ 

                

4.การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู                 

5.คําส่ังแตงต้ัง 

 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสรมิ

และฝกอบรม กําแพงแสน 

 - คณะทํางานจดัการประกนัคุณภาพของสํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 

 - คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของทุกฝาย  

 - คณะกรรมการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพ (ภายใน) ของสํานักสงเสรมิและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

      28 ธนัวาคม 2555 

         

6.จัดทําหรือปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ

ภายในของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม 

กําแพงแสน และประกาศใชคูมือ 

                

7.ประชุมเรื่องหลักฐานประกอบตัวบงชี้ตาม

เกณฑมาตรฐานและกําหนดผูรับผิดชอบ  (วัน

พฤหัสบดี) 

 - คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพฯ  

 - คณะทํางานจดัการประกนัคุณภาพของสํานัก

สงเสรมิฯ กาํแพงแสน 

         6 ม.ีค.57 

      

8.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับฝาย ตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 

2555 เพ่ือรอรับการตรวจประเมินภายใน  

           1-16 พ
.ค.57 

    

9.ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Self Audit) 

(ทุกฝาย) และแจงผลการตรวจประเมินขอมูล

ปอนกลับทุกฝายและผูท่ีเกี่ยวของ (C)  (วัน

ศุกร) 

           

23 พ
.ค.57 

    

10.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR ) ของ

สํานักสงเสรมิฯ กําแพงแสน 

                

11.สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ให
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แผนงานประกันคุณภาพ 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

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

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรอรับการตรวจประเมิน 

12.รบัการตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายในระดับ

มหาวิทยาลัย (Internal Audit) (C)  (วัน

พฤหัสบดี –วันศุกร) 

            19-20 มิ.ย.57 
   

13.สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปรับแกไข SAR 

ตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ สง

สํานักประกันคุณภาพ มก. ภายในวันท่ี 30 

กนัยายน 2556 

                

14.ทุกฝายจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุง (A)   

 1-31 ส.ค.56 

           

 1-31 ส.ค.57 

 

15.คณะกรรมการฯ จดัทําแผนพัฒนาปรบัปรงุ

เสนอ มก.ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2557 (A) 
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1.3 โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 บริหารงานตามโครงสราง โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนผูบังคับบัญชา 

มีหัวหนาฝายตาง ๆ รับผิดชอบในการบริหารงานและมีขาราชการสาย สนับสนุนและชวยวิชาการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได  ลูกจางประจํา และเจาหนาท่ีโครงการ 

รับผิดชอบงานเฉพาะดานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สํานักงานเลขานุการ 

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

ฝายสงเสริม 
เผยแพรและฝกอบรม 

- งานการศึกษา 
- งานวิจัยและพัฒนา 

- งานวิเทศสัมพันธ 

- งานสงเสริมและเผยแพร 

- งานฝกอบรม 

- งานพัฒนาระบบการ 

   สงเสริมและการฝกอบรม 

- งานพัฒนาสถาบันองคกร 

 และชุมชน 

- งานวิชาการสื่อ 
- งานผลิตและพัฒนาสื่อ 
- งานบริการสือ่การสงเสริม 
- งานการพิมพ 

- งานการตลาด 
- งานประชาสัมพันธ 
 

ฝายสื่อการสงเสริม ฝายสือ่สารการตลาด 
ฝายการศึกษา วิจัย 

และพัฒนา 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        29 

 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

1.  

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2556  

อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

หัวหนาฝายสื่อ 
การสงเสริม 

หัวหนาฝายสงเสริม 
เผยแพรและฝกอบรม 

หัวหนาฝายสื่อสาร
การตลาด 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
หัวหนาฝายการศึกษา     

วิจัยและพัฒนา 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย
หัวหนางาน 

หัวหนาหนวย 

 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะกรรมการบริหาร 
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

คณะกรรมการประจํา 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

ผูชวยผูอํานวยการฯ ฝายบรกิารวชิาการ1/ 

ผูชวยผูอํานวยการฯ ฝายกิจการพิเศษ1/ 
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แผนภูมิท่ี 3 โครงสรางการบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

  

อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

หัวหนาฝายสื่อ 
การสงเสริม 

หัวหนาฝายสงเสริม 
เผยแพรและฝกอบรม 

หัวหนาฝายสื่อสาร
การตลาด 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 
หัวหนาฝายการศึกษา     

วิจัยและพัฒนา 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย
หัวหนางาน 

หัวหนาหนวย 

 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะกรรมการบริหาร 
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

คณะกรรมการประจํา 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

ผูชวยผูอํานวยการฯ (นายศิริศักดิ์  พราหมณโสภี) 
ผูชวยผูอํานวยการฯ (นายธเนตร  ศรสีขุ) 

ผูชวยผูอํานวยการฯ (นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ) 

ผูชวยผูอํานวยการฯ (นายวเิชยีร  วงษวาศ) 

ผูชวยผูอํานวยการฯ (นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ) 
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 ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน แบงโครงสรางบริหารงานออกเปน 5 ฝาย โดยมีภารกิจดังนี้ 

1. สํานักงานเลขานุการ มี หนาท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการ  อํานวยความสะดวกในดานตางๆ  

และสนับสนุนใหทุกฝายสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน 

การดําเนินการดานงบประมาณ  จัดทําแผนการปฏิบัติงาน  การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  วางแผนการใช

จายงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี  วัสดุ ครุภัณฑและยานพาหนะ  การ

ประกันคุณภาพ การดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน การใหบริการท่ีพัก  หองฝกอบรม  ประชุม สมัมนา และการจัด

กิจกรรมตางๆ  สํานักงานเลขานุการแบงออกเปน  7 งาน คือ งานสารบรรณ  งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน งานการเงินและบัญชี 

และงานพัสดุ 

2. ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการนําผลการศึกษาคนควาวิจัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและองคความรูจากแหลงอ่ืน ๆ เผยแพรไปสูกลุมเปาหมายในรูปแบบตาง ๆ เชน 

การฝกอบรม การสงเสริม การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ พัฒนาการสงเสริมเผยแพรและการฝกอบรม พัฒนา

สถาบัน องคกรและชุมชนฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม แบงงานออกเปน 4 งานคือ งานสงเสริมและ

เผยแพร งานฝกอบรม งานพัฒนาระบบการสงเสริมและการฝกอบรม และงานพัฒนาสถาบันองคกรและ

ชุมชน 

3. ฝายสื่อการสงเสริม มี หนาท่ีรับผิดชอบในการผลิต พัฒนา และบริการสื่อ รูปแบบตาง ๆ เชน วีดิ

ทัศน รายการวิทยุ เอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส ภาพนิ่ง เอกสารสิ่งพิมพตางๆเปนตน เพ่ือสนับสนุนการสงเสริม

เผยแพร การฝกอบรม การประชาสัมพันธ และการเรียนการสอนแกหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ฝายสื่อการสงเสริมแบงออกเปน 4 งาน คือ งานวิชาการสื่อ งานผลิตและพัฒนาสื่อ งานสื่อการ

สงเสริม และงานการพิมพ 

4. ฝายสื่อสารการตลาด มีหนาท่ี รับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลการบริการวิชาการ และงานบริการ

ตางๆของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สรางเครือขายการตลาด พัฒนาระบบฐานขอมูลผูรับบริการ  

สรางความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการตลอดจน วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานการตลาดและประชาสัมพันธ เชิงรุก 

เพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพ  ฝายสื่อสารการตลาดแบงออกเปน 2 งาน คือ งานการตลาด และงาน

ประชาสัมพันธ  

5. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการเกษตร 

สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สรางและพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบ ประสานความรวมมือทางวิชาการและการสรางเครือขายในการพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากร กับองคกร
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ระหวางประเทศ ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาและหรือกรรมการทางวิชาการ ภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ท้ัง

ระดับชาติและนานาชาติ ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนาแบงออกเปน 3 งาน คือ งานการศึกษา งานวิจัยและ

พัฒนา และงานวิเทศสัมพันธ 

1.4 รายนามผูบริหาร กรรมการ บริหาร และกรรมการชุดตางๆ ของสํานัก 

• รายนามผูบริหาร 

 นายเพ่ิม สุรักษา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 นายธเนตร  ศรีสุข ผูชวยผูอํานวยการ  

 นายศิริศักดิ์ พรหมณโสภี  ผูชวยผูอํานวยการ  

 นายนิธิวัชร พรทวีวุฒิพงษ  ผูชวยผูอํานวยการ  

 นายวิเชียร วงษวาศ  ผูชวยผูอํานวยการ  

 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ  ผูชวยผูอํานวยการ  

 นางกนกนาฎ เปยมสมบูรณ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  

 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  

 นางรัชนี จารุสันต หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม  

 นางพาณี สวาสดิ์ หัวหนาฝายสื่อสารการตลาด  

 นายเพ่ิม สุรักษา รักษาราชการแทนหัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา  

• รายนามคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. ผูชวยศาสตราจารยพุม  ขําเกลี้ยง ท่ีปรึกษา  

2. รองศาสตราจารย ดร.ชัชรี  นฤทุม ท่ีปรึกษา  

3. รองศาสตราจารย ชูเกียรติ  รักซอน ท่ีปรึกษา  

4. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประธานกรรมการ  

5. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กรรมการ  

6. คณบดคีณะเกษตร กําแพงแสน กรรมการ  

7. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน กรรมการ  

8. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการ  

9. ผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานใหญ กรรมการ  

10. ดร.โสภณ ภูเกาลวน กรรมการ  

11. นายอนามัย ดําเนตร กรรมการ  

12. นางสาวฐิติวรรณ  สินธุนอก กรรมการ  

13. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน     กรรมการและเลขานุการ  
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• รายนามคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ประธานกรรมการ  

2. ผูชวยผูอํานวยการฯ นายธเนตร ศรีสุข กรรมการ  

3. ผูชวยผูอํานวยการฯ นายศิริศักดิ์  พราหมณโสภี กรรมการ  

4. ผูชวยผูอํานวยการฯ นายนิธิวัชร พรทวีวุฒิพงษ กรรมการ  

5. ผูชวยผูอํานวยการฯ นายวิเชียร วงษวาศ กรรมการ  

6. ผูชวยผูอํานวยการฯ นางอรัญนาถ วิริยารัมภะ กรรมการ  

7. หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ  

8. หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม กรรมการ  

9. หัวหนาฝายสื่อสารการตลาด กรรมการ  

10. หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา กรรมการ  

11.หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ  

• รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. นายเพ่ิม  สุรักษา  ประธาน 

2. นายศิริศักดิ์  พราหมณโสภี  กรรมการ 

3. นายนิธิวัชร พรทวีวุฒิพงษ  กรรมการ 

4. นายวิเชียร  วงษวาศ  กรรมการ  

5. นายธเนตร  ศรีสุข  กรรมการ  

6. นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ  กรรมการ 

7. นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ  กรรมการ  

8. นางรัชนี  จารุสันต  กรรมการ  

9. นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช  กรรมการ  

10. นายนพสิทธิ์  ลองจา  กรรมการ  

11. นางสาววรารัตน  ณรงควงควัฒนา  กรรมการ  

12. นางสาววารีภรณ ปรักเจริญ  กรรมการ  

13. นางสาววารุณี  ไชยสุริยะศักดิ์  กรรมการ  

14. นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ  กรรมการและเลขานุการ 

15. นางนวลฉวี  พรบัณฑิตยปทมา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นอกจากนี้ ยังมีคณะทํางาน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

3. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับฝาย 
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1.5 จํานวนบคุลากร 

• จํานวนบุคลากรท้ังหมด  

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ขาราชการ - 12.5 9 - 21.5 

ลูกจางประจํา 4 4 - - 8 

พนักงานงบประมาณ 1 2 13.5 - 16.5 

พนักงานขาราชการ - - - - - 

พนักงานเงินรายได 7 21 7 - 35 

รวม 12 39.5 29.5 - 81 

แรงงาน เชน พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

43 - - - 43 

หมายเหตุ: *จาํนวนนับบุคลากรท้ังหมด กาํหนดใหนับท่ีมรีะยะเวลาการทํางานดังน้ี  

   ต้ังแต 9 เดือนขึน้ไป  คิดเปน 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน      นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

1.6 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที ่ 

• รายจายจริง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) รอยละ สดัสวนงบประมาณ 

แผนดิน : เงินรายได แผนดิน เงินรายได รวม 

รวม 25,584,058.29 60,484,024.91 86,068,083.20 100  25.58 : 60.48  

-  งบบุคลากร 13,706,400.00 11,033,291.49 24,739,691.49 28.74  1.37 : 1.10  

-  งบดาํเนินการ 1,950,398.29 11,809,535.48 13,759,933.77 15.99  1.95 : 11.80  

-  งบลงทุน 0.00 17,559,705.00 17,559,705.00 20.40  0.00 : 17.55  

-  งบอุดหนุน 4,963,630.00 0.00 4,963,630.00 5.77  4.96 : 0.00  

-  งบรายจายอ่ืนๆ 0.00 20,081,492.94 25,045,122.94 29.10  4.96 : 20.08  

 

 ประมาณการรายรับ-รายจาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ขอมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผนดนิ 22,177,400.00 

-  งบประมาณเงินรายได 34,128,364.00 

รวมท้ังหมด 55,305,764.00 
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ประมาณการรายจาย 
งบประมาณ (บาท) 

แผนดิน เงินรายได รวม 

-  งบบุคลากร 14,388,900.00 8,265,045.00 22,653,945.00 

-  งบดําเนินงาน 1,892,100.00 11,763,100.00 13,655,200.00 

-  งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

-  งบอุดหนุน 1/5,896,400.00 326,400.00 6,222,800.00 

-  งบรายจายอ่ืนๆ 0.00 7,105,210.00 7,105,210.00 

-  งบสํารองจาย 0.00 0.00 0.00 

-  งบกลาง  1,200,000.00 1,200,000.00 

รวมทั้งหมด 22,177,400.00 28,659,755.00 50,837,155.00 

หมายเหตุ   1/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดสรรเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 22 อัตรา เปนเงิน 4,896,400 บาท และ 

                  เงินโอนโครงการยุทธศาสศาสตรเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา เปนเงิน 1,000,000 บาท 

 

 อาคารและสถานท่ีชื่ออาคารทั้งหมดของสํานกัและพ้ืนที่ใชสอย ปที่เริ่มใชอาคาร) 

ชือ่อาคาร 
ปท่ีเร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลงังาน(ใช/ไมใช) 

มูลคา (บาท) 
กอสราง 

 
รูปภาพอาคาร อาคาร

ท่ี 
ชือ่อาคาร 

1. บริหาร 19 มิ.ย.2524 732.38  ใช  

 
2. ฝกอบรม 19 มิ.ย.2524 2,924.88  ใช  

 
3. โรงอาหาร 1 19 มิ.ย.2524 346.56  ใช  

 
4.  เอ 19 มิ.ย.2524 745.08  ใช  

 

  
5.  บี 19 มิ.ย.2524 1,300.69  ใช 

  

 

6.  ซี 19 มิ.ย.2524 1,117.21  ใช 
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ชือ่อาคาร 
ปท่ีเร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลงังาน(ใช/ไมใช) 

มูลคา (บาท) 
กอสราง 

 
รูปภาพอาคาร อาคาร

ท่ี 
ชือ่อาคาร 

7.  ดี 19 มิ.ย.2524 2,395.63 ใช 
 

 

8. ซอมบํารุง 19 มี.ค.2535 385 ใช 1,466,000.00 

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

 
10. โรงเก็บของ  

(โรงอาหาร 2) 

7 ธ.ค.2537 16 ไมใช 91,900.00 

 
11. พักพร  

สุวรรณวาจกกสิกิจ 

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

 

12. บานตนปาลม (ตู 

container) 

29 ม.ค.2547 160  ไมใช บริจาค 

 
13. ตึกพัก พุม ขําเกลี้ยง พ.ค.2555 3,830 ไมใช 66,150,000.00 

 
14. แสนปาลม  

คอนเวนช่ัน ฮอลล 

พ.ค.2555 1,880 ไมใช 55,100,000.00 

 
15 โรงอาหาร 31 มี.ค.2557 1,201.21 ไมใช 13,999,000.00  
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 ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จาํนวนพ้ืนท่ี (ตาราง

เมตร) 

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

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  23,282.5  

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหนาโดยวัสดุ

ประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ถนน โรงจอด

รถยนต ทางเทา สนามบาสเก็ตบอลฯลฯ  

12,987  

• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จาํนวนพ้ืนท่ี (ตาราง

เมตร) 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area เชน โรงเรือนเพาะชําและพ้ืนท่ีจัด

สวนในอาคาร  

2,980  

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

• รถของสํานัก จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท 11 

2. รถจักรยานยนต 1 

3. รถจักรยาน 6 
 

 

1.7 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสํานัก และผลงานเดนที่ภาคภูมิใจ 

เอกลักษณของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 บริการวิชาการ ตอยอดองคความรูสูสังคม  

ผลงานเดนท่ีภาคภูมิใจของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และสงเขา

ประกวดในโครงการรางวัลคุณภาพของวิทยาเขตกําแพงแสน โดย ไดรางวัลดีมาก ประเภทท่ี 1 หนวยงานท่ีมี

ผลงานดีเดน  เม่ือวันอังคารท่ี 12 พฤศจกิายน พ.ศ.2556  โดยมีนายเพ่ิม สุรักษา ไดเขารับรางวัลพรอมเงิน

รางวัล จากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
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 การจัดการความรูของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ทําใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ไดรับรางวัล Best KU-KM Awards ประเภท ดีมาก โดยไดรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล ใน

โครงการวันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู “ KU-KM Day” ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ดานการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาการ 
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1.8 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบป

การศึกษา 2555 ของสํานักสเงสริมและฝกอบม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข/ปรับปรุง  ผลการดําเนนิงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ   

1. ควรกาํหนดตัวชีว้ดัระดับ
ยุทธศาสตร ท้ัง 4 ยทุธศาสตร และ
กาํหนดตัวชีว้ดัระดับเปาประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางการกาํหนด  
“แนวทางการพัฒนา”   ใหได
คําตอบ ตัวชีว้ดัระดับเปาประสงค 

2.ดําเนินการทบทวน
ยทุธศาสตรสาํนักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน ป 2556-2560 
เพ่ือกําหนดตัวชี้วัด
เปาประสงคและยทุธศาสตร 

1. มีตวัช้ีวดัยทุธสาสตร 
2. มีตวัช้ีวดัเปาประสงค 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
1.หัวหนางานนโยบายและ 
แผนฯ  
2.คณะทํางานจดัทําแผนฯ 

2.  “ยทุธศาสตร” และ “กลยทุธ” 
เพ่ือลดความสับสน ระหวาง คํา 
โดยใชคําวา “แนวทางการพัฒนา” 
แทน ซ่ึงแนวทางการพัฒนา จะเปน
ขอคิดให คิดทําโครงการเพ่ือตอบ 
แนวทางการพัฒนา และ
เปาประสงค 
  - การกําหนดตัวชี้วัดโครงการมี 2 
ลักษณะ คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชน ระดับ
ความสําเรจ็การดําเนิน การตาม
ขั้นตอน..เปนตน 

3.ดําเนินการทบทวนตัวชี้วัด
กลยทุธในแผนยทุธศาสตร
สํานักสงเสรมิฯ กําแพงแสน 

1. มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
2. มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
1.หัวหนางานนโยบายและ 
แผนฯ  
2.คณะทํางานจดัทําแผนฯ 

3. สํานักฯ ตองคนหาความ
เชี่ยวชาญ โดดเดนของสํานักฯ เพ่ือ
เปนตัวชู สํานักฯ ท่ีทําใหเกิด 
“ความกินดีอยูดีของชาติ” 

4.ดําเนินการทบทวน
เอกลักษณของสํานักสงเสริมฯ 
กาํแพงแสน เพ่ือตอบสนอง
ความกินดีอยูดีของชาติ 

1. มีเอกลักษณของสํานัก
สงเสรมิฯ กาํแพงแสน 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ// 
หัวหนาฝายทุกฝาย 

4.1 มิติคุณภาพบริการ คือมิติท่ี
เกี่ยวของกับลูกคา ผูมีสวนไดสวน
เสีย และพันธมิตรท่ีเกี่ยวของ 
4.2  มิตปิระสิทธิภาพการปฏบิตัิ
ราชการ  เปนมิติท่ีเกี่ยวของกับ
การเงิน การงบประมาณ ท้ังเงิน
งบประมาณแผนดิน และรายได 
และทรัพยากร ตองมีกระบวนการ 
หรือกิจกรรมใดบางเพ่ือนําไปสูส่ิงท่ี
ลูกคาตองการ 
4.3 ประสิทธิผลตามพันธกจิ เปน
มุมมองท่ีตองพิจารณาวาผลลัพธท่ี
สําคัญจากประเด็นยุทธศาสตร คือ
อะไร 

5.ดําเนินการทบทวนแผนท่ี
ยทุธศาสตรสาํนักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน ท้ัง 4 มิติ 

1. แผนท่ียทุธศาสตร
สํานักสงเสรมิฯ 
กาํแพงแสนท่ีสอดคลอง 
ท้ัง 4 มิติ 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
1.หัวหนางานนโยบายและ
แผนฯ  
2.คณะทํางานจดัทําแผนฯ 

องคประกอบที่ 3 การบรหิารและจัดการ    

1. ประชมุตกลงกนักาํหนดประเด็น 
และเปาหมาย ดวยการคัดเลือกกล

6.ดําเนินการ KM อยางเต็ม
รปูแบบของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี

1. มีองคความรูจํานวน 4 
เรื่อง 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไข/ปรับปรุง  ผลการดําเนนิงาน ผูกํากับดูแล/ผูรับผิดชอบ 

ยุทธ ท่ีสําคัญของสํานักฯ สอดคลองกับกลยุทธสํานัก
สงเสรมิฯ กาํแพงแสน 

 

2. Website ท่ีมีตองเขาถึงใหงาย 
และเปนแหลงความรูทาง
การเกษตรในชุมชน ท่ีเขาถึงงาย 
รวมท้ังเปนท่ีรวบรวมความรูของ
สํานักฯ ท่ีมอีายมุายาวนาน 

7.ดําเนินการปรับปรุงชองทาง
การเขา Km ใน website 
สํานักสงเสรมิฯ กาํแพงแสน 
ใหสะดวกขึน้ 

1. มีองคความรูท่ี
หลากหลายใน website 
ของสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน มากกวา 5 
องคความรู 
2. แยกหมวดองคความรู 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
คณะกรรมการวางแผนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. แหลงรวบรวมความรูตาม
ประเด็น ขอ 1 ท่ีตองพัฒนา ให
รวบรวมความรูใน Hardware ได 

8.ดําเนินการรวบรวมองค
ความรูใน Hardware 

1. มีองคความรูใน 
Hardware 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 

4. ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรู
จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ 

9.ดําเนินการถอดองคความรู
จากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลง
ตางๆ 

1. รายชื่อองคความรูจาก
แนวปฏบิตัท่ีิดี 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 

5. กาํหนดวิธกีารติดตาม และ
วัดผลตามประเด็นความรูและ
เปาหมายของ KM ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

10.ดําเนินการกาํหนด
กระบวนการติดตามการนํา
ความรูไปใชประโยชน 

1. หนังสือเวียนการ
ติดตามความรู 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 

6. ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธ์ิ 
ท่ีเกิดขึ้นตามเปาประสงคท่ีกําหนด
ไวในประเด็นยทุธศาสตร 

11.ดําเนินการรายงานผลองค
ความรู 

1. การจดัการความรู
สํานักสงเสรมิฯ 
กาํแพงแสน ไดรบัรางวัล
ดีมาก 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 
ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 
 

การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
หมายถงึหลักฐานท่ีสาํนักฯ 
นํามาใชวางแผน เชน อตัรากาํลัง 
ปจจบัุนและตองการในอนาคต  
training and development 
needs survey,  SW Analysis 
ดาน HR  
 1.การบรหิารและการพัฒนา
บุคลากร ใหดําเนิน การ และ
รวมท้ังความ สามารถท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการ
ปฐมนิเทศ และฝกอบรมวิธกีาร
ทํางานและทักษะท่ีจาํเปนให
ผูปฏบัิติงานเขาใจในงาน 

12.ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
สํานักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 
ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบรหิารบุคลากรตองมีการ
วิเคราะหปรมิาณการเขา-ออกของ
บุคลากรแตละกลุม เพ่ือนํามาใชหา
แนวทางการปรบัปรงุ และติดตาม
ผล 

13.ดําเนินการวิเคราะห
ปริมาณการเขา-ออกของ
บุคลากรแตละกลุม 

1. รายงานการวิเคราะห
การเขา-ออก 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ 
 
 

3. นาจะประชุมตกลงกันวา การ
สรางเสรมิสุขภาพใหบุคลกรจะมี
การจัดกิจกรรมอะไรบาง มีส่ิง
สนับสนุนอะไรบาง 

14.ดําเนินการจัดกิจกรรม
สรางเสรมิสุขภาพใหบุคลากร 

1. จํานวนบุคลากรท่ีเขา
รับการตรวจสุขภาพ 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 
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4. นาจะกาํหนดนโยบายดูแล
สุขภาพท้ังการปองกันและสงเสริม
สุขภาพ รวมท้ังสงเสริมการออก
กาํลังกายในรปูแบบตางๆ เชน
สวัสดิการเรื่องตรวจสุขภาพ มี
สถานท่ีออกกาํลังกายหรอืมีการ
สนทนารวมกนั 

15.กาํหนดนโยบายใหมีการ
จัดกิจกรรมปองกันและ
สงเสรมิสุขภาพของบุคลากร
สํานักสงเสรมิฯ กําแพงแสน 

1. นโยบายการจดั
กิจกรรมปองกันและ
สงเสริมสุขภาพของ
บุคลากร 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน   

1. ควรจัดโครงการจัดการความรู 
(KM) เรื่อง ความหมายของตัวบงชี้ 
และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังวิธีการเขียนใหผูปฏิบัติงาน
ดานประกนัคุณภาพและบุคลากร
อื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

16.ดําเนินการสงเสรมิการ
สรางความรูความเขาใจตัว
บงช้ีและเอกสารหลักฐานตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

1. จาํนวนบุคลากรเขา
รวมกิจกรรม 
2. แนวทางการประเมิน
สํานักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน ปการศึกษา 
2554 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 

2. ควรมีผูบรหิารอานรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสํานัก
สงเสรมิฯ ในภาพรวม เพ่ือประมวล
ความสัมพันธของตัวบงชี้ในแตละ
องคประกอบ และความสัมพันธ
ของตัวบงชี้ระหวางองคประกอบ 

ดําเนินการประชุมวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง  
 
 
 
 

 

ดําเนินการ

เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการและหัวหนา
สํานักงานเลขานุการ 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   

1. ในกระบวนการดําเนินงานหลัก
ควรใหความหมายของกลุมท่ี 2 คือ 
บริการ (Service) ใหชัดเจน   เพ่ือ
ความสะดวกในการจดัหมวดหมู
ของงาน 

17.ดําเนินการกาํหนด
ความหมายของกลุมท่ี 2 คือ
บริการ (Service) ใหชัดเจน 

กระบวนการบริการท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ดําเนินการ
เสรจ็แลว 

ผูอาํนวยการ/ 
หัวหนาฝายทุกฝาย 
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บทท่ี 2   

การรายงานผลการดาํเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ  ในรอบปงบประมาณ 2556 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําป 2556 – 2557 เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของสังคม และกลุมสถาบันเกษตรกรภายใตการมีสวนรวมของผูรับบริการในการสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังมีการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ

หนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม 

การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การสนับสนุนกลุมผูประกอบอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานบริการวิชาการ 

1. โครงการสงเสริมเผยแพร ดําเนินการสงเสริมและเผยแพรผานเอกสารเผยแพร 2 เรื่อง มีจํานวน

ผูรับบริการ 897 คน สงเสริมและเผยแพรผานวีดิทัศน 2 เรื่อง มีผูรับบริการ จํานวน 348 คน สงเสรมิและ

เผยแพรผานนิทรรศการ (ฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธงานเกษตรกําแพงแสน) มีผูเขาชมนิทรรศการ 

จํานวน 8,000 คน และสาธิตวิชาชีพในงานเกษตรกําแพงแสน จํานวน 29 วิชา มีผูเขารวมอบรมสาธิตวิชาชีพ 

จํานวน 3,082 คน  

2. โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร ดําเนินการจัดโครงการมหกรรมรวมศาสตรแหง

แผนดินเพ่ือความอยูดีกินดีของชาติ รวม มือกับ บริษัท กันตนา  จํากัด มีผูเขาชมนิทรรศการและสาธิตวิชาชีพ 

จํานวน 1,430 คน และจัดฝกอบรมใหกับกลุมเกษตรกร จํานวน 13 หลักสูตร เชน หลักสูตร การเพาะเห็ด

ฟางในตะกรา หลักสูตร การเพาะเห็ดหูหนู หลักสูตร การแปรรูปผลไมตามฤดูกาล หลักสูตร การเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑจากขาว หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว และหลักสูตรอ่ืน ๆ มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 454 คน 

3. โครงการฝกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน ดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสุกร

โดยการตากแหง (หมูฝอย หมูแผน หมูสวรรค ไสอ่ัว) และหลักสูตร การแปรรูปเนื้อสุกรโดยการหมัก (ไสกรอก

อีสาน ไสกรอกวุนเสน กุนเชียง แหนม) มีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 23 คน 

4. โครงการความรวมมือภาครัฐและเอกชน ดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาขีด

ความสามารถดานการบริหารงาน พนักงาน  ระดับ 8 จํานวน 12 รุน มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 556 คน 

หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน ระดับ 9 จํานวน 8 รุน มีผูเขารับการฝกอบรม 

จํานวน 362 คน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูจัดการธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงของสหกรณ จํานวน 100 คน 

โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม และโครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติคุณภาพการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 30 แหง 

5. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน  ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนระดับชาติ

และนานาชาติ สรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะเกษตร  กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 
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แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอท ส จํากัด บริษัท โรงงานเสนหม่ีชอเฮง จํากัด สรางเครือขายรวมกับกรม กระทรวง  

รัฐวิสาหกิจ เชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรือนจําพิเศษธนบุรี กรมราชทัณฑ สํานักงานสหกรณจังหวัด

นครปฐม กรมสงเสริมสหกรณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สรางเครือขายชุมชนและ

ทองถ่ิน เชน ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติดานคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน สรางเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เชน กลุมเศรษฐกิจ พอเพียงชุมชนบานเขาดิน  

อําเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ศูนยขาวชุมชนบานยางยวน ตําบลดอนตรอ อําเภอ เฉลมิพระ

เกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. การบริการดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหบริการหนวยงานภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจ และเอกชนดําเนินบริการปรับปรุง ดูแลและบํารุงภูมิทัศน จํานวน 7 โครงการ 

7. การผลิตสื่อทางการสงเสริม สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดรับความรวมมือทางวิชาการจาก

ผูเชี่ยวชาญภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการผลิตสื่อทางการสงเสริม จํานวน 10 

เรื่อง 

ดานการวิจัย 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเปนหนวยงานใหความรวมมือกับคณะและภาควิชาในการพัฒนางานวิจัย

ดานการสงเสริมการเกษตรและทองถ่ินตลอดจนความรวมมือทางวิชาการและการสรางเครือขาย เพ่ือบริหาร

กิจกรรม/โครงการตามภารกิจใหบรรลุเปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีบุคลากรดําเนินการงานวิจัย เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน

สังคม จํานวน 12 เรื่อง และไดนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการงานเกษตรกําแพงแสนวันท่ี 7 

ธันวาคม 2556 จํานวน 3 เรื่อง 

2. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการวิจัยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เชน 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมการขาว ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(BAAC Academy) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ฯ โครงการวิจัยจํานวน5 เรื่อง 

ดานบริการสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา 

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีสถานท่ีใหบริการหองพักรวม 6 อาคาร จํานวน 192 หอง หองอบรม

จํานวน 13 หอง และสถานท่ีรับประทานอาหาร 3 โรง เพ่ือบริการใหกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ

เอกชนและประชาชนทั่วไป มีผูใชบริการจํานวน 60,404 คน 

ดานสนับสนุนการเรียนการสอน 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เปนหนวยงานใหความรวมมือกับคณะและภาควิชาในดานการเรียนสอน

และมีบุคลากรสายวิชาการ 2 คน สนับสนุนการเรียนการสอนจํานวน 8 ครั้ง และเปนสถานท่ีฝกงานนิสิต

จํานวน 5 ครั้ง  
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ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จํานวน 10 กิจกรรม 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สํานัก 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 

ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได

ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ี

ใชสําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสนองตอบตอพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ

ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน จะระบุเพียงบรรลุเปาหมาย

หรือไมบรรลุเทานั้น 

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ

คุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้บังคับท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 3 ตัวบงชี้ โดยมีผล

การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1สวนผลการ 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย ... ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ....  รายละเอียดสร ุปไดดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณธิาน วัตถปุระสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบรหิาร

และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงนิและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ

ปรบัปรงุระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ตารางท่ี 2.2 ขอมูลสถิติการประเมินคุณภาพภายในรายงองคประกอบ 

 2552 2553 2554 2555 ปการศึกษา  2556 

องคประกอบ ผลการประเมินเกณฑ ผลการประเมินเกณฑ 

3 คะแนน 5 คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการ ความหมาย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถปุระสงคและแผนดําเนินการ 

3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 ภารกจิหลัก 3.00 4.71 4.84 4.55 4.85 4.85 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบรหิารและจดัการ 3.00 4.20 5.00 4.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

2.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรบัปรงุ

ระบบดําเนินงาน 

3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

รวมทุกองคประกอบ 2.95 4.39 4.80 4.40 4.88 4.88 ดีมาก 

ความหมาย ดีมาก ดี ดีมาก ดี    

จํานวนตัวบงชี้บังคับ 21  13  13 13 13    

รบัการตรวจประเมินคุณภาพ 5-6  

ก.ค.53 

27-28  

มิ.ย.2554 

26-27  

มิ.ย.2555 

20-21 มิ.ย.

2556 

1-2 ก.ค.57 

ตัวบงชี้เลือก 2.80 3.75 ไมคิด 
คะแนน 

ไมคิด 
คะแนน 

ไมคิด 
คะแนน 

ไมคิด 
คะแนน 

 

จํานวนตัวบงชี้เลือก 2  4 2 3 3 3  
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนการพัฒนาแผนกลยุทธ

และแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยบุคลากรรวมกันกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธ ตลอดจนการปรับแผนกลยุทธเพ่ือกระจายสูแผนปฏิบัติการ

ประจําป โดยคํานึงถึงจุดเนนของกลุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ีสอดคลองกับจุดเนนของกรอบแผน

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

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

“ ..โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน... ” สอดคลองกับ

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

ไทย มาตรการท่ี 7 สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ ตอเนื่อง สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  ตามพันธกิจขอท่ี 2 “พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม 

เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะ...”   “...สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งไมมาเปนกรอบกําหนด

นโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยการถายทอดสูคณะกรรมการประจําฯ คณะกรรมการบริหารฯ 

คณะกรรมการจัดทําแผน  เพ่ือใหการบริการทางวิชาการบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  “มุงม่ันสูความเปน

เลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาสูความเขมแข็งอยาง

ย่ังยืน” 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับ  ดีมาก สวนผลการประเมินของ คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 

ดมีาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3ผลการประเมินของสวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินไดคุณภาพระดับ...  รายละเอียด

ดังตารางที่ 2.2 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมนิ 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรม 

การ ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สดัสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ (% 

หรือ

สดัสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ       5.00 5.00   

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 7 8 8 5.00 5.00   

หมายเหต ุ: * ตัวบงชี้ท่ีใหกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวม

ของบคุลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผน

ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา

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

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2555) และฉบบัท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4  พันธกิจ คือ ดาน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ  4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ 

2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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ผลการดําเนินงาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงานและไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงานโดยเปนแผนฯท่ีเช่ือมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธานและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี  10 (พ.ศ.2551-2554) และฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ในป พ.ศ. 

2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้

โดยมีมติใหปรับเปลี่ยนเปาประสงคยุทธศาสตรและกลยุทธ  เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริม ฯ

กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560 ใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค ตลอดจนความ

สอดคลองกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังปรากฏ

ในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.

2552-2561 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-2 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 

2 (พ.ศ.2551-2565) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-3 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-4 โดยจัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารและผูแทนบุคลากรจากทุกฝาย ในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สํานักสงเสริมฯ

กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 ครั้งท่ี  3/2555 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-5  และนําเสนอแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-

2560 ตอ  คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 24 

สงิหาคม 2555  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-6 และเสนอตอคณะกรรมการประจํา  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี  27 กันยายน 2555 ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-7 โดยแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-8 ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริม ฯ

กําแพงแสน และคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน มี

หนังสือแจงหัวหนาฝาย ทุกฝาย ตามหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ ว7826 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555  เรื่องแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560 ซ่ึงไดกําหนดฝายท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-

2-1 รวมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตสํานักฯ  http://eto.kps.ku.ac.th เพ่ือใหบุคลากรสํานักฯ กําแพงแสน  มีทิศ

ทางการดําเนินงานท่ีมุงสูเปาหมายรวมกัน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-2-2 

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดถายทอดแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.2556-25560 ไปสู

ทุกฝาย โดยกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและเปาหมายในแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลติ ผลผลติ 

รอยละ บรรล/ุไมบรรล ุ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติและนานาชาต ิ

เปาประสงค ยุทธศสตรท่ี  1.1 เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน 

1.1(1) จํานวนหลักสูตรการ
ฝกอบรม(ท่ีมีการถายทอด) 

11 หลักสูตร 18 หลักสูตร 163.64 บรรลุ 

           จาํนวนผูรบับรกิาร 690 คน 2,856 คน 413.91 บรรล ุ

1.1(2) จํานวนโครงการบริการ
วิชาการ (ท่ีมีการถายทอด) 

8 โครงการ 12 โครงการ 150 บรรลุ 

1.1(3) จํานวนเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ 1.1.2(1) 

7 เครือขาย 7 เครือขาย 100 บรรล ุ

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคความรูและงานิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท 

เปาประสงคยุทธศสตรท่ี 2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัยสรางองคความรูและงานวิจัยช้ันสูงดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม 
และการพัฒนาชนบท 

2.1(1) จํานวนผลงานวิจัยท่ี
เผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 

10 เรื่อง 10 เรื่อง 100 บรรล ุ

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงคยุทธศสตรท่ี 3.1 เพ่ือพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1(1) จํานวนโครงการ 10 โครงการ 10 โครงการ 100 บรรล ุ

เปาประสงคยุทธศสตรท่ี 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.2(1) จํานวนโครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 125 บรรล ุ

3.2(2) จํานวนผูรับบริการ 60,000 คน 60,404 คน 100.67 บรรล ุ

เปาประสงคยุทธศสตรท่ี 3.3 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางขวัญกําลังใจคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

3.3(1) จํานวนโครงการ 5 โครงการ 5 โครงการ 100 บรรล ุ

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจหลักของ

หนวยงาน  สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ไดจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ( Strategic 

Map) ไวในแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560  ในหนา 8 ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-3-1 เพ่ือ เปนเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556 โดย จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณาการจัดสรร งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556 ของทุกฝาย ครบทุกภารกิจ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-3-2 และได

แจงเวียนใหฝายตางๆ ทราบและถือปฏิบัติ ดังหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว  7830 ลงวนัท่ี  19 ตุลาคม 2555 

เรื่องสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-3-3 เปน

แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลอง และเชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 

2556-2560   
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4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป   สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ไดนําตัวบงชี้ในแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560  มากําหนดเปนตัวบงชี้ (KPI) 

และเปาหมาย (Target) ในแผนปฏิบัติ การประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 6 โดยคณะกรรมการบริหาร  

สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน แล ะผูแทนจากทุกฝายไดรวมประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

เพ่ือกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ในการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 ครั้งท่ี  3/2555 วันท่ี 24 

กรกฎาคม 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-5 โดย ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน 

ไดนําแผนกลยุทธ ฉบับดังกลาว แจงในท่ีประชุมสัมมาทิฐิวันท่ี 16 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-4-1-1.1-4-2  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดจัดทําแบบฟอรมการ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2556 เพ่ือเปนเครื่องมือติดตามการดําเนินงานใหครบทุกพันธกิจ โดยมีหนังสือแจงเวียนฝายตางๆ เรื่องการ

จัดทํารายงานผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว 6317 ลงวนัท่ี 

17 กันยายน 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-5-1 ซ่ึงฝายตางๆ ไดรายงานผลปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 6 ตามสรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 6 (หนา 6-14) ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-5-2  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ  2 ครั้ง

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ไดติดตามผลการดําเนินงานตาม ตัว

บงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 6 โดยกําหนดแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงาน

เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พรอมท้ังวิเคราะหถึงสาเหตุ ปญหา 

อุปสรรค และแนวทางการแกไข ตามหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ ว0181 ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2556 หนังสือ

ท่ี ศธ 0512.21101/ ว1852  ลงวนัท่ี  21 มีนาคม 2556 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ ว4483  ลงวนัท่ี  11 

กรกฎาคม 2556 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ ว5773  ลงวนัท่ี  28 สงิหาคม 2556 เรื่อง รายงานผลการ

ดําเนินงานคามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสท่ี 1-4 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 1.1-6-1 และการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 25 มกราคม 2556 วาระท่ี 

4.2 เรื่องพิจารณารายงานผลการติดตามแผนและผลการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-6-1 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 19 

เมษายน 2556 วาระท่ี 4.6 เรื่องพิจารณา ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-6-2 และการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 23 กันยายน  2556  วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณา ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-6-2  
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธอยางนอยปละ  1 ครั้งและ

รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา  จากผลการดําเนินงานขอ 6  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบคาเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนกลยทุธที่

กําหนดไว เพ่ือใหทราบถึงการบรรลุเปาหมายของผลการดําเนินงาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรค  โดยนําผลการ

ประเมินดังกลาวบรรจุเขาในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 

วันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ขอท่ี 3.3.4 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-7-1 

และไดรายงานผลปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ขอมูล ณ วันท่ี 30 สงิหาคม 2556 ซ่ึงไดกําหนด

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยกําหนดคาการบรรลุแผนไวท่ีรอยละ 80 ซ่ึงมีผล

การปฏิบัติงานบรรลุรอยละ 100 และมีผลการประเมินสูงกวาคาเปาหมาย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 1.1-7-2 และ 1.1-7-3  ดังรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ครั้งท่ี 

2/2556 วันท่ี 10 กันยายน 2556 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ขอท่ี 3.3.3 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

1.1-7-4 

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป  ในการประชุม คณะกรรมการประจํา สํานักสงเสริม ฯ

กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556  คณะกรรมการฯ ไดใหขอเสนอตอท่ีประชุมวา ขอให

เพ่ิมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการโรงเรียนเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนดานการศึกษา  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-8-1 ระบุในแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสํานักสงเสริมฯ 

ระยะ 4 ป (วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2556 – วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2560) แตไมสามารถเพ่ิมขอมูลตามท่ี

เสนอไดเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาวสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีมติเห็นชอบแลวในการ

ประชุม ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว บงชี้ 

1.1.8-2 อยางไรก็ตามท่ีประชุมขอใหนําขอเสนอดังกลาวมาเปนแนวนโยบายในการบริหารของผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมฯ ทานใหม ตามนโยบายการพัฒนาสํานักสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันท่ี 29 

กันยายน พ.ศ.2556 – วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2560) ของผูอํานวยการ ท่ีเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 ดัง

นโยบายขอท่ี 1.1 พัฒนาการใหบริการวิชาการเชิงรุกโดยบูรณาการความรูท่ีไดจากหนวยงานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศ เปาหมายภารกิจ ขอท่ี 1.1.4 ใน

แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการท่ี 3.3 โรงเรียนบุตรเกษตรกร นโยบายขอที่ 1.2 

สงเสริมการหารายไดและการสรางชื่อเสียงจากการใหบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เปาหมาย

ภารกิจ ขอท่ี  1.2.10 ในแผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการท่ี 5.2  ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ปงบประมาณ พ.ศ.2556  และนโยบายขอท่ี 3.2 

สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม และประชาชน โดยกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

การคนหาปญหาและความตองการท่ีแทจริง เปาหมายภารกิจ ขอท่ี 3.2.1 และเปาหมายภารกิจ ขอท่ี 3.2.2 

แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการท่ี 5.12 การเรียนรูตลอดชีวิต และโครงการท่ี 5.13 
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ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 1.1-8-3 - 1.1-8-4 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8ขอ 8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 8 บรรล ุ 8 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 1.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 1.1-1-2 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2552-2561 

 1.1-1-3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว15ป ฉบับท่ี2 (พ.ศ.2551-2565)  

 1.1-1-4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 1.1-1-5 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน ดังนี้ ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555  

ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 

คําสั่ง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ท่ี 17/ 2554 เรื่อง แตงตั้ง

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

สั่ง ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2554 

 1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 24 สงิหาคม 2555 

 1.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 27 กันยายน 2555 

1,2 1.1-1-8 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 

2 1.1-2-1 ตามหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว7826 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 เรื่องแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป พ.ศ. 2556-2560 และ

กําหนดฝายท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

พ.ศ.2556-2560 เอกสารหนาท่ี 11-17 

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

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

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 (หนา 8) 

 1.1-3-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 17 ตุลาคม 2555 เรื่อง พิจารณาการ

จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของทุกฝาย 

 1.1-3-3 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว 7830 ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 เรื่องสงแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

4 1.1-4-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555  

ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 

 1.1-4-2 ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนกลยุทธ หนา 6-9 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 

 1.1-4-3 รายงานการประชุมสัมมาทิฐิวันท่ี 16 ธันวาคม 2555 

5 1.1-5-1 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว6317 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2556 เรื่องการจัดทํา

รายงานผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

และแบบฟอรมการรายงานสรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 1.1-5-2 สรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนา 6-14) 

6 1.1-6-1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ.

2556  ตามหนังสือ 

หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว0181 ลงวันท่ี 10มกราคม 2556 ไตรมาสท่ี 1 

หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว1852 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2556 ไตรมาสท่ี 2 

หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว4483 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2556 ไตรมาสท่ี 3 

หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว5773 ลงวันท่ี 28 สงิหาคม 2556 ไตรมาสท่ี 4 

 1.1-6-2 รายงานการการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 25 มกราคม 2556  

ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 19 เมษายน 2556 

ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 23 กันยายน 2556 

7 1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ขอท่ี 3.3.4 

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

 1.1-7-2 ตามหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว5773 ลงวันท่ี 28 สงิหาคม 2556 เรื่อง รายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสท่ี 

4  

 1.1-7-3 สรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนา 14) 

 1.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 10 กันยายน 2556 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ขอท่ี 3.3.3 

8 1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน  ๆ

 1.1-8-2 แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาสํานักสงเสริมฯ ระยะ 4 ป (วันท่ี 29 กันยายน 

พ.ศ.2556 – วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2560) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมี

มติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2556 

 1.1-8-3 นโยบายการพัฒนาสํานัก ในระยะ 4 ป (วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2556 – วันท่ี 28 

กันยายน พ.ศ.2560) ของผูอํานวยการ ท่ีเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 

27 มกราคม 2557 

นโยบายขอท่ี 1.1  เปาหมายภารกิจ ขอท่ี 1.1.4  

นโยบายขอท่ี 1.2  สงเสริมการหารายไดและการสรางชื่อเสียงจากการใหบริการ

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ เปาหมายภารกิจ เปาหมายภารกิจ ขอท่ี 

1.2.10 

นโยบายขอท่ี 3.2  เปาหมายภารกิจ ขอท่ี 3.2.1 และเปาหมายภารกิจ ขอท่ี 3.2.2 

 1.1-8-4 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

โครงการท่ี 3.3 โรงเรียนบุตรเกษตรกร 

โครงการท่ี 5.2 ประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญ

ชาวบาน ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

โครงการท่ี 5.12 การเรียนรูตลอดชีวิต 

โครงการท่ี 5.13 ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

หมายเหต ุ:   
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2  

ภารกิจหลัก ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก  จํานวน 4 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี  2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบงชี้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน ป 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ  

2556 2557 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรอื

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตวัหาร ตวัหาร 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.85 4.85   

2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย 3.51 3.51 28,213.07 4.42  26,058.04 4.42 4.42 0.00   

6,390 5,891  

*2.2 กระบวนการบรกิาร

ทางวิชาการใหเกดิ

ประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

*2.3 การพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5  5 5  5 5.00 5.00   

*2.4 ผลการเรยีนรูและ

เสรมิสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก 

ขอ 5 5 5  5 5.00 5.00  

หมายเหต ุ: * ตัวบงชี้ท่ีใหกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย  3.51 

ระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2556 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการ

วิชาการ ท้ังหมดจํานวน  69 โครงการ แลวดําเนินการความพึงพอใจจํานวน 51 โครงการ 

โครงการ คาเฉลี่ย 

(1) 

ประเมินตนเอง 

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

(2) 

ผล (1) x (2) 

1.โครงการบรกิารในแบบเก็บภารกิจหลกั 6 การบรกิาร

ทางวิชาการแกสังคม ประเมนิความพึงพอใจจาํนวน 51 

โครงการ (รายงานการประเมินฯ สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ปการศกึษา 2556 ภาคผนวก จ แบบเก็บ

ขอมูลหลัก 6 ภารกิจหลัก 

 5,608 24,928.57 

2. การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการตางๆ จากบุคคลหรือ

หนวยงานภายนอกสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการวิชาการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขอ 1 

  

ความคาดหวังและความพึงพอใจผูใชบริการสถานท่ี

อบรมสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
4.13 351 1449.63 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจงานพิมพ 3.79 20 75.80 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสําเนาวีดิทัศน 4.33 59 255.47 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับขอมูล

ขาวสารดานการประชาสัมพันธกิจกรรม “เรียนรู ทํากิน 

สรางอาชีพ งานเกษตร ประจําป 2556  

4.29 271 1,162.59 

การศึกษาความพึงพอใจผูรับบริการของฝายการศึกษา 

วิจัยและพัฒนา 
4.21 81 341.01 

รวม  6,390 คน 28,213.07 
 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

      =  

390,6
07.213,28

ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

                  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม    

   =  
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 คะแนนท่ีได =  4.415 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้

ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 27,229.

8 

คาเฉลี่

ย 4.36 

37,199.5

4 
คาเฉลี่

ย4.19 

28,213.0

7 

คาเฉลี่

ย4.42 

4.36  4.19 4.42 3.51 บรรล ุ 3.51 

6,245 4,632 6,390 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 27,229.8 คาเฉล่ีย 

4.36 

37,199.54 คาเฉล่ีย

4.19 

26,058.04 คาเฉล่ีย

4.42 
4.36  4.19 4.42 3.51 บรรล ุ 3.51 

6,245 4,632 5,891 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการสถานท่ีอบรมของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

2.1-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจงานพิมพ 

2.1-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสําเนาวีดิทัศน 

2.1-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธกิจกรรม 

เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ งานเกษตร ประจําป 2556 

2.1-5 การศึกษาความพึงพอใจผูรับบริการของฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 

(ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเนนของหนวยงาน 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในหนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดกําหนดภารกิจไวแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมการใหบริการวิชาการและกลุม

การใหบริการ  โดยกลุมการใหบริการวิชา มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการจากหนวยงานราชการ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจท่ัวไปเพ่ือ สรางหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับความ

ตองการท่ีแทจริง ซ่ึงลักษณะของการหาความตองการในการฝกอบรม /การใหบริการวิชาการ  สํานักสงเสริมฯ  

กําแพงแสน ดําเนินการอยู 3 วิธีการ คือ 1) การใชแบบสอบถามจากแบบประเมิน ผลโครงการ เพ่ือหาความ

ตองการ  2) การบริการวิชาการและการจัดฝกอบรมตามการรองขอของหนวยงานหรือกลุมเปาหมาย และ 3) 

การจัดตามปญหาและความตองการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรหรือนโยบายของรัฐบาล  และมอบใหฝาย

การศึกษาฯ ดําเนินการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
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การพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกรโดย สํารวจความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ีตําบล หนองสาหราย 

อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  มีวิธีดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ  1) การคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดรับ

ความรวมมือจากชุมชน ผูนําชุมชนเขมแข็ง และกลุมเปาหมายมีความสนใจท่ีจะรับการเรียนรู  2) สรางความ

เขาใจในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานรวมกัน โดยกําหนดเครื่องมือสํารวจความตองการ  

3) วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน โดยการจัดทําเวทีชุมชน เพ่ือทราบความตองการของชุมชน 

ดวยการใชเทคนิคประชุมกลุม (Focus Group) ในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของ

ปญหาและความตองการของชุมชน  4) วิเคราะหขอมูลกลุมเปาหมาย เพ่ือทราบปญหาและความตองการ 

ดวยการเก็บขอมูลเชิงลึก การใชแบบสอบถาม ( Questionnaire) และการสัมภาษณ ( Interview) และนํามา

ประมวลเปนความตองการ Need Assessment ของคนในชมุชน โดยรายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบ

และวิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการสรางความมี
สวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชน ป 2556 ภาคผนวก ภาพกิจกรรมการสํารวจความตองการ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ    5) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพ่ือกรอง

ขอมูลดวยการจัดประชาพิจารณ ( Public hearings) โดยเชิญผูมีสวนเก่ียวของรวมในการอภิปรายและสราง

เปาหมายรวมกัน (กินดี อยูดี มีกิน มีใช มีเก็บ) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ท่ี 2.2-1-1 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ   สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเปดโอกาสใหผูรับบริการ

เขามามีสวนรวมและมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาชุมชนและ

สถาบันเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม  (ตามตัว

บงชี้เลือก 1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทางวิชาการ) 

ฝายการศึกษาฯ ได วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนเพ่ือกําหนดทิศทาง การจัดทํา

แผนการดําเนินงานและกิจกรรม ตามจุดเนนของสํานักสงเสริมฯ ในการสงเสริมการบูรณาการและพัฒนาองค

ความรูดานงานบริการวิชาการ งานวิจัย ดวยการประสานความรวมมือกับผูท่ีมีสวนไดเสีย ( Stakeholder) ใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย คือ บานหวยมาลอย ตําบลหนองสาหราย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ในการบริการ

วิชาการผาน “โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556” เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม 

3 ข้ัน คือ 1. การพ่ึงพาตนเอง 2. การรวมกลุมเพ่ือผลิต  และ 3. การสรางเครือขายบูรณาการความรวมมือ

ระหวางกลุม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ท่ี 2.2-2-1 ดําเนินการดังนี้ 

 1) หนวยงานอํานวยการ ไดแก ภาครัฐ  [องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพชุมชนบานหวยมาลอย  โรงเรียนบานหวยมาลอยและกรมการปกครองสวนทองถิ่น (ผูใหญบาน) ] 

งานภาคเอกชน [(สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) ภายใตมูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา)] 

2) หนวยงานสนับสนุนการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก วัดหวยมาลอย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน : สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน  ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรม

พลังงานและสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร และสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) 

ภายใตมูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา  

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=08�
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=08�
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=08�
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3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  โครงการ

พัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา

โรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการสรางความมีสวนรวมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาของชุมชน ป 2556 โดยนําผลการวัดความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอระบบการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกรป 2555 ตาม รายงานผลการศึกษาการ

พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการ
สรางความมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชน ป 2556 หนา 76-79  ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 2.2-1-1 และประเมินการนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน

และความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตามรายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาโรงเรียน

บุตรเกษตรกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการสรางความมีสวนรวมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของชมุชน ป 2556 หนา 63 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2. 2-1-1  ซ่ึงไดถอดบทเรียน

แนวทางการดําเนินงานโครงการฯ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการ

ดําเนินงานดวยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนท่ีเปาหมาย ตามรายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบ

และวิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการสรางความมี
สวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชน ป 2556 หนา 50 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

2.2-1-1 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร โดยนําผลการประเมินและ

การถอดบทเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการวิชาการ ตามรายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบและ

วิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการสรางความมีสวน
รวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชน ป 2556 หนา 89 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2. 2-

1-1 เพ่ือใหตรงกับความตองการในการจัดรูปแบบการศึกษาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

กลุมเปาหมาย และใชเปนขอมูลในการประชุมวางแผนเพ่ือจัดทําแนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการ 

ผานโครงการ การเรียนรูตลอดชีวิต ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.2-4-1 

5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

หนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการ

ทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ถอดบทเรียนองคความรุ

ท่ีไดจากการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรใหแกบุคลากร และมีการนําภาพกิจกรรมและ

ความรูดังกลาวไปเผยแพรสูสาธารณะชนในรูปแบบตาง ๆ และเอกสารเผยแพรความรู   ดังปรากฎในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 2.2-5-1 – 2.2-5-2 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.2-1-1 รายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาโรงเรียนบุตร

เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการสรางความมีสวนรวม

และสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชน ป 2556 

2 2.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

4 2.2-4-1 หนังสือขออนุมัติโครงการและคาใชจายโครงการ การเรียนรูตลอดชีวิต 

5 2.2-5-1 

 

 

เอกสารนําเสนอรายงานผล ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัด

การศึกษาโรงเรียนบุตรเกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกระบวนการ

สรางความมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชน  

 2.2-5-2 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) กับบคุลากร 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ. 9) 

(ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5  ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลกัษณของคนในชมุชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  การ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ไดมอบใหฝายสงเสริมฯ 

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมรตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

ฝายสงเสริมฯ ได นํากลยุทธท่ี 1.1.1 ดานการสรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของ

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติเขามารวมในการวางแผนในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน สําหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสราง

ความเขมแข็งตอชุมชนหรือองคกรภายนอกท่ีฝายสงเสริม ฯ จัดข้ึน ประกอบดวย โครงการสงเสริมและ

เผยแพร โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร ภายใตการดําเนินงานของบุคลากรภายใน คณาจารย 

และนักวิชาการจากคณะ สํานักและสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-1-1  
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 1.1 มีการวางแผนการดําเนินงาน ( Plan) ฝายสงเสริมฯ  มีการวางแผนปฏิบัติงานประจําป

เก่ียวกับสรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก เปนประจําทุกป  

ประกอบดวยโครงการสงเสริมและเผยแพร โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร โดยเชื่อมโยงและ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2556 - 2560 เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน การไดมาซ่ึงแผน/โครงการ/กิจกรรมดังกลาว ตอบสนองความตองการของสังคม กลุมและ

สถาบันเกษตรกร ภายใตการมีสวนรวมของผูรับบริการ ในการสรางและพัฒนาหลักสูตร และการตอยอดองค

ความรู  เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ไดอยางยั่งยืน  ในการพัฒนาขีด

ความสามารถการใหบริการ วิชาการ แกสังคม ชุมชนและองคกร ฝายสงเสริม ฯ มีการสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและองคกรตามภารกิจหลักดาน

การบริการวิชาการแกสังคมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 1.2 มีการดําเนินงานตามแผน ( Do) ฝายสงเสริมฯ เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการวิชาการแก

ชุมชน ทําหนาท่ีประสานงานและดําเนินการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกอบรม การสาธิต

ฝกอบรมวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียน สงเสริมใหความรูทางการเกษตรแกเกษตรกร 

และการสนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการเพ่ือกอตั้งกลุม ชมรม สหกรณ และสมาคมวิชาชีพตางๆ เปนตน  

 1.3 มีการประเมินผลการดําเนินงาน (Check) ฝายสงเสริมฯ  มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการตอสังคมในทุกโครงการ และนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง

โครงการใหเหมาะสมไมวาจะเปนเนื้อหา วิทยากร รูปแบบการใหบริการและการบริหารจัดการโครงการ เปน

ตน และมีการรายงานผลการดําเนินงานแจงในท่ีประชุมคณะทํางาน ประชุมฝาย ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนและคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ทราบเปนระยะๆ 

นอกจากนั้นฝายสงเสริมฯ  ยังมีการรายงานผลในระบบการจัดทําแผนและติดตามผลการดําเนินงานรายไตร

มาสเสนอกองแผนงาน 

 1.4 มีการนําผลการดําเนินงานมาเปนแนวทางปรับปรุง ( Action) โดยการนําผลการประเมิน 

ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียไปพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ เพ่ือสรางระบบและกลไก

หรือกิจกรรมการใหบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชม สังคมมากยิ่งข้ึน และนําผลท่ีได

จัดทําโครงการ/กิจกรรมและบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานในปตอไป  

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 ฝายสงเสริมฯ  ไดกําหนดจัดทําโครงการ

เก่ียวกับการเรียนรูและเสริม สรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก โดยนําแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางการดําเนินงานใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม โดยจัดทําโครงการ/

กิจกรรมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม การสงเสริมเผยแพร การศึกษาคนควาวิจัยทางการสงเสริมและการ

ใหบริการอ่ืน ๆ กิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกร

ภายนอก มี 5 กิจกรรมหลกั คือ 1) การฝกอบรม ประชุม สัมมนา 2) การสรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการการใหบริการวิชาการแกสังคม 3) การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพ 4) การจัดนิทรรศการ  และ 5) การ
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สงเสริมและพัฒนากลุม สถาบันเกษตรกร จากการประเมินผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

งานท่ีกําหนดไว ไมต่ํากวารอยละ 80 ใน โครงการท่ี 3.2 พัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร หลักสูตร การแป

รูปฟกขาว มีผูเขารับการอบรมจํานวน 30 คนตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดคิดเปนเปนรอยละ 100 ดังปรากฏ

ในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-2-1 – 2.2-2-2 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง จากการท่ี

การจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม ภายใต โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ตามกลยุทธท่ี 1.1.1 ดานการสรางงานบริการวิชาการ

ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติเพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพรและ

ถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน คณะผูบริหารของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน หัวหนาโครงการ คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบโครงการ ไดมีการติดตามและประเมินผล การใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความชวยเหลือแก

ผูรับบริการอยางตอเนื่องตั้งแตมีการดําเนินงาน 2 ปข้ึนไป เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประกอบอาชีพ และ

พ่ึงพาตนเองได ดังนี้ 

 กลุมเกษตรกรพ้ืนท่ีตําบล ทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดกอตั้งกลุมผูปลูกฟกขาว

ข้ึน โดยฝายสงเสริม ฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนากลุม ได มีการประสานงานกับ ประธานกลุมผูปลูกฟก

ขาว ในดานการสงเสริมอาชีพความรูโดยการจัดฝกอบรมในระหวางป พ.ศ. 2554 – 2556 โดยในป 2554 ได

สงเสริมในเรื่องการใชเชื้อไตรโคเดอรมา ในการกําจัดโรค ในป 2555 กลุมไดเกิดวิกฤตดานผลผลิตท่ีไม

สามารถสงจําหนายไดเนื่องจากดานการตลาดและดานธุรกิจผูรับซ้ือไดเกิดสภาวะทางการเงิน และฝาย

สงเสริมฯ ไดใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาแนะนําผูมีประสบการณในเรื่องการทําน้ําฟกขาว และไดจัดการ

ฝกอบรมเพ่ือสงเสริมแปรรูปผลผลิตฟกขาว เชน การทําซอสฟกขาว แยมฟกขาว และป 2556 ไดจัดโครงการ

ตอเนื่องในเรื่องการแปรรูปผลิต เชน น้ําสลัดฟกขาว น้ําพ้ันซฟกขาว เยลลี่ฟกขาว สงผลใหกลุมไดมีการพัฒนา

ความรู นําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกภายในกลุมไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปลูกฟกขาว การกําจัดโรค และการแปรรูปผลผลิตทําใหมีผลิตภัณฑท่ี

หลากหลายยิ่งข้ึน กลุมผูปลูกฟกขาวไดมีกิจกรรมอยางตอเนื่องและไดมีการขยายกิจกรรมเพ่ิมข้ึน เชน ไดมี

การกอสรางอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ หองเย็นเพ่ือเก็บผลิตผลฟกขาว ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

2.3-3-1 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือย่ังยืน  ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพแก

ผูรับบริการ เม่ือผูรับบริการวิชาการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมหรือถายทอดความรูกลับไปประกอบอาชีพ

ในภูมิลําเนาของตนเอง ฝายสงเสริมฯ  ไดมีการติดตามประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวเกษตรกรเอง ชุมชนหรือ

องคกรอีกดวย โดยการออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพ้ืนท่ี การใหความรู เพ่ือตอยอด  โดยนําความรูนั้นไป

พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การใหคําแนะนําในการบริหารจัดการกลุม ดังนี้  
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4.1 กลุมผูปลูกฟกขาว ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องโดยขอคําแนะนําจาก ฝายสงเสริมฯ ในเรื่องเทคนิคและข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม และขอ

คําแนะนําจากสาธารณสุขอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมในเรื่องการรับรองจากองคการอาหารและยา 

(อย.) เพ่ือใหผูบริโภคมีความม่ันใจวาสินคาของกลุมไดมาตรฐานสะอาดปลอดภัย และขอคําแนะนําจากนาง

ขนิษฐา ชัยชาญกุล โดยผานฝายสงเสริมฯ ในเรื่องการแปรรูปฟกขาวเปนขาวเกรียบฟกขาว ฝายสงเสริม

เผยแพรและฝกอบรมไดมีการติดตามกลุมผูปลูกฟกขาวโดยการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณใน

การดําเนินกิจกรรมของกลุมผูปลูกฟกขาว รวมถึงการใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมในการดําเนินงาน กลุมผูปลูกฟก

ขาวมีการขยายกิจกรรมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากการทําน้ําฟกขาว และพัฒนาเปน ยาสระผมฟกขาว เยื่อแดงฟก

ขาวอัดเม็ด สบูฟกขาวและขาวเกรียบฟกขาว  จําหนายใหกับรานคาชุมชนและงานเกษตรกําแพงแสน เปน

ประจําทุกป ดังปรากฏหลักฐานอางอิงในตัวบงชี้ท่ี 2.3-4-1  

4.2 จากความสําเร็จในการจัดฝกอบรมดานการแปรรูปฟกขาว ทําใหฝายสงเสริมฯ เล็งเห็นถึงความ

ยั่งยืนของอาชีพ การ เกษตร จึงไดจัดโครงการสงเสริมความรูดานอ่ืน ๆ ใหกับเกษตรกร เพ่ิม ข้ึนอีก หลาย

หลักสูตร ไดแก หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกรา หลักสูตร การเพาะเห็ดหูหนู หลักสูตร การแปรรูปผลไม

ตามฤดูกาล หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากขาว หลักสูตร เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุขาว หลักสูตร 

การแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ หลักสูตร การทําน้ําพริกพรอมบริโภค หลักสูตร การปลูกหนอไมฝรั่ง และหลักสูตร 

การทําขนมไทย เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณให กับเกษตรกรในการนําความรูไปใชใน

การประกอบอาชีพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-4-2  

 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  

โครงการ/กิจกรรมที่ ฝายสงเสริมฯ  ไดนําไปถายทอดและเผยแพรความรูสูชุมชนสวนใหญจะเปนกิจกรรม

ทางดานเกษตร ท่ีไดผานการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกับชุมชน

หรือองคกรแตละแหง โดยนําทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ขอมูลกายภาพ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

ทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีเปนตัวกําหนด เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรในชุมชน ใน 4 ดาน คือ 1) การเพ่ิม

ผลผลิตตอหนวย 2) การลดตนทุนการผลิต 3) การสรางรายไดใหเกษตรกร และ  4) การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรและครอบครัว เพ่ือใชเปนตนแบบในการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชน และขยายผล

ไปชุมชนหรือองคกรอ่ืน ๆ ตอไป ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ชุมชน และ

องคกรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึนท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับชุมชนหรือองคกร คือ การสงเสริมและ

เพ่ิมศักยภาพผูรับบริการของชุมชนหรือองคกรภายใตการดําเนินการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังนี้ 

5.1) เกิดเครือขาย การพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการเกษตร ระหวางสํานักสงเสริม ฯ 

กําแพงแสน กับเกษตรกร กลุม ชุมชนหรือองคกร หรือระหวางเกษตรกร กลุม ชุมชนหรือองคกรดวยกัน เพ่ือ

เพ่ิมโอกาส ขยาย การเรียนรู และเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการอยางตอเนื่องและยั่งยืน  เชน จัดฝกอบรมหลักสูตร การ

บริหารจัดการฟกขาวเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ใหกับกลุมผูปลูกฟกขาว ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-5-1 
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5.2) ผลจากการฝกอบรมหลักสูตร การแปรรูปฟกขาว  ทําให กลุมผูปลูกฟกขาว ตําบลทุงขวาง 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีผานการฝกอบรมไดนําความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรมไปประกอบอาชีพ สรางรายไดใหกับครอบครัวและสรางชื่อเสียงใหกับ กลุมผูปลูกฟกขาวนอกจากนี้

กลุมฯยังมีการเพ่ิมผลผลิต เชน ยาสระผมฟกขาว เยื่อแดงฟกขาวอัดเม็ด สบูฟกขาว สามารถสรางรายไดใหกับ

กลุมผูปลูกฟกขาว นอกจากนี้กลุมยังมีการทําประโยชนใหกับชุมชนโดยจําหนายผลิตภัณฑใหกับสมาชิกของ

กลุมและรานคาภายในชุมชนเพ่ือใหเกิดรายไดในชุมชน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-5-2 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2555 2556 2555 2556 

2.3 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.3-1-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรม หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว 

2 2.3-2-1 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 2.3-2-2 สรุปผลปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3 2.3-3-1 

 

ภาพกิจกรรมของกลุมผูปลูกฟกขาว ตําบล ทุงขวาง อําเภอ กําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม 

4 2.3-4-1 ภาพกิจกรรมการจําหนายฟกขาวในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2556 

 2.3-4-2 ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา 

5 2.3-5-1 

 

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการฝกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการฟกขาว

เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

 2.3-5-2 

 

ภาพผลิตภัณฑกลุมผูปลูกฟกขาว ตําบล ทุงขวาง อําเภอ กําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

                  (ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน หนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมให นิสิต และ /หรือ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

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

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ไดจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร เพ่ือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

ไทย และสรางความรัก ความสามัคคีของบุคลากร โดยบุคลากรจากทุกฝายทุกระดับเขารวมโครงการ 

นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากผูเกษียณอายุราชการ ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจําเขารวม

กิจกรรมตางๆ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-1-1 – 2.4-1-2 

1.1 โครงการทอดผาปาและถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดรางหมัน ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 

1.2 โครงการทําบุญวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําป 2556 ในวันท่ี 

16 ธันวาคม 2556 

1.3 โครงการวันพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําป 2556 ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        68 

 

1.4 โครงการวันอนุรักษวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2557 ในวันท่ี 1 0 

เมษายน 2557 

1.5 กิจกรรมเขารวมทําบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดสี่แยกเจริญพร ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 

1.6 กิจกรรม วันทําบุญตักบาตรข้ึนปใหมในวันท่ี 7 มกราคม 2557 ณ บริเวณศาลาพระพุทธ

วโิมกข 

ในปงบประมาณ 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดจัดสัมมนาเรื่องวัฒนธรรมองคกร  

มีบุคลากร เขารวมโครงการจํานวน 71 คน และในปงบประมาณ 2556 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมอบให

สํานักงานเลขานุการนําผลการสัมมนาไปจัดทําโครงการฝกอบรมเรื่องวัฒนธรรมองคกร จํานวน 3 ครั้ง โดยให

บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวัฒนธรรมองคกรไดคําวา “ SERVICE”แลวจึงนําไปจัดทําแแผนแมบท

วัฒนธรรมองคกรและนโยบายวัฒนธรรมองคกรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้2.4-1-3 

2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดโครงการวันพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 26 

ธันวาคม 2556 โดยมีบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ จากทุกฝายรวมพลังชวยเก็บขยะ กําจัดวัชพืช เก็บก่ิงไม 

และตัดแตงก่ิงปาลม บริเวณรอบตึกพัก พุม ขําเกลี้ยง ถึงบริเวณแนวถนนระหวางพ้ืนท่ี 5 ไรกับอาคารบริหาร 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4- 1-2 (4)  บุคลากรในแตละฝายไดดําเนินการจัด และทําความ

สะอาดภายในอาคารสํานักงานเพ่ือความสะอาด สะดวกสบาย เปนระเบียบ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

และสรางความประทับใจใหกับผูมาติดตอขอใชบริการ  ทําใหมีพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ือเก็บเอกสารไดอยางเปน

ระเบียบ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2 .4-2-1 นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได

ดําเนินการจัดสถานท่ีใหสะอาด  และทําใหมีพ้ืนท่ีใชสอยเก็บเอกสาร เพ่ิมข้ึน โดยสํารวจ เอกสารตางๆ ท่ีมีอายุ

การเก็บรักษาจากระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ซ่ึงมีการ

กําหนดอายุราชการเอกสาร โดยหอจดหมายแหงชาติและหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือ

ดําเนินการขออนุมัติทําลายเอกสารเปนประจําป 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-2-2  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนใหความสําคัญดานความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ โดยจางบริษัท 

มาตรฐาน 2007 จํากัดดูแลรักษาความปลอดภัยแกสถานท่ีและทรัพยสินของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนและ

ผูใชบริการ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4- 2-3 และติดตั้งกลองวงจรปด (ดูสถานท่ีจริง) 

ตลอดจนเล็งเห็นถึงสุขภาพและอนามัยของบุคลากรท่ีทุมเทในการปฏิบัติราชการจึงไดมอบใหสํานักงาน

เลขานุการจัดทําโครงการลดอวนเพ่ือสุขภาพใหกับบุคลากร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-2-4 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดโครงการวันพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 

โดยมีบุคลากรจากทุกฝายรวมกันปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามสอดคลองกับธรรมชาติ และไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการปลูกตนไผประดับเสริมในบริเวณตางๆ 

ตนไม พืชสมุนไพร จัดสวนหยอมบํารุงรักษาและสับเปลี่ยนตนไมท่ีโทรมก็นําตนใหมมาเปลี่ยนตามอาคารและ

หองพัก มีการปรับแตงสถานท่ีหองอบรมใหดูสวยงามตลอดเวลา เพ่ือกอใหเกิดความสวยงามเหมาะสมแกการ
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เปนท่ีพักผอนหยอนใจของผูรับบริการและ รองรับการประชุม  สมัมนา ตางๆ ตลอดจนความรูเก่ียวกับ พันธุ

ปาลมท่ีหลากหลาย ทําใหนิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจและผูใชบริการหองพักหองอบรมไดศึกษาดู

งานและเรียนรู ชื่อพันธุปาลม การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการใชประโยชน จากตนปาลม นอกจากนี้  

สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน มีการจัดทําโครงการฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในดานตางๆ เชน ฐานกลวยไม 

ฐานปุยจากทางปาลมโดยนําใบและก่ิงปาลมไปหั่นเพ่ือทําปุยหมักไมกลับกอง เปนตน เพ่ือเปนแหลงรวบรวม

องคความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตรเผยแพรสูเกษตรกร ผูท่ีสนใจ นิสิต นักศึกษา ท่ีเขามาศึกษาดูงาน 

และนําแนวคิดจากฐานเรียนรูเหลานี้ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม ดังปรากฎใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-3-1  

ดานอาคารสถานท่ีในปการศึกษา 255 6 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กําลังดําเนินการกอสราง โรง

อาหาร และปรับปรุงปูพ้ืนกระเบื้องยางหอง รปภ.อาคารฝกอบรมเปนพ้ืนกระเบื้องใหเอกชนเชาเปนหองถาย

เอกสาร และทาสีภายในหองธุรการและหองปฏิบัติงานอาคารโรงพิมพ จัดสวนหยอมบริเวณภายในอาคาร

บริหารและอาคารสื่อการสงเสริม (ดูสถานท่ีจริง) 

4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิตและ/หรือบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ  สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ท่ีมีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมอยางพอเพียง เชน ลาน

นิทรรศการ หองอบรม และศาลาประดิษฐานพระพุทธวิโมกขเพ่ือใหบุคลากรและผูใชบริการสถานท่ีฝกอบรม

สักการะและเปนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจกรรมตางๆ ตามประเพณี เชน ประเพณีสงกรานต ทําบุญตักบาตรข้ึน

ปใหม ทําบุญวันสถาปนาศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 2.4-1- 1 (2) และ 2.4-1- 1 (4)  นอกจากนี้ไดจัดบอรดเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมใหบุคลากรและบุคคลท่ัวไปตามอาคารสํานักงานเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรและผูใชบริการไดรับ

ขาวสาร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-4-1 

5. ระดับความพึงพอใจของนิสิตและ/บุคลากรท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนา

สุนทรียภาพ สภาพแวดลอมครอบคลุมถึงสถานท่ีการจัดกิจกรรม เพ่ือกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีดี ดาน

ความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมีสุนทรียภาพ ดาน การจัดสถานท่ี

เปนระเบียบเรียบรอยสะอาด และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ดานการจัดพ้ืนท่ี และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี

เอ้ือตอการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ ดานสภาพสิ่งแวดลอมเปนแหลงเรียนรูของ

ผูรับบริการ ดานการเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม  พบวา บุคลากรมีระดับความพึง

พอใจไดคะแนนเฉลี่ย 4.15 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-5-1 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2555 2556 2555 2556 

2.4 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ 

หมายเหต ุ:   

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 
2.4-1-1 

 
 
 

(1) ขออนุมัติจัดทํา โครงการทอดผาปาและถวายเทียนจํานําพรรษา ณ วัดราง
หมัน 
(2) ขออนุมัติจัดทําโครงการทําบุญวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 
(3) ขออนุมัติจัดทําโครงการวันพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
(4) ขออนุมัติจัดทําโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต 

 2.4-1-2 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
(1) รวมตักบาตรเทโวโรหนะ ประจําป 2556 
(2) กิจกรรมวันทําบุญตักบาตรข้ึนปใหมในวันท่ี 7 มกราคม 2557 

(3) วันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
(4) วันพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
(5) อนุรักษวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต 

 2.4-1-3 
 
 

(1) รายงานจัดการความรูสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เรื่องวัฒนธรรม
องคกร 

(2) นโยบายวัฒนธรรมองคกรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

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

 2.4-2-2 บันทึกขออนุมัติทําลายเอกสารและแตงตั้งกรรมการ 

 2.4-2-3 สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย 

 2.4-2-4 โครงการลดอวนเพ่ือสุขภาพของบุคลากร 

3 2.4-3-1 ภาพถายกิจกรรมปรับแตงสถานท่ี 

4 2.4-4-1 ภาพถายบอรดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 2.4-5-1 
 

รายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอม  
ตอนท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอม 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ในรอบปการศึกษา 2556 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน5 

ตัวบงชี้ ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 2) การ

พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบการพัฒนาบุคลากรและ 5) รอยละของบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศโดยบุคลากร

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการจํานวน 5  

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมิน คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก มีรายละเอียดดังตาราง

ท่ี 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

  เปาหมาย ผลการดาํเนินงานป 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 
หมายเหต ุตัวบงช้ี หนวย  2556 2557 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร   

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ  5.00 5.00  

3.1 ภาวะผูนําของ

คณะกรรมการประจํา

หนวยงานและผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

5.00 5.00 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 

5.00 5.00 5 5 5 5.00 5.00  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5.00 5.00 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5.00 5.00 6 6 6 5.00 5.00  

3.5 รอยละของบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศ

หรือตางประเทศ 

5.00 5.00 80% 
  

72.50 89.51 72.50 89.51 5.00 5.00  
81 81 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลีย่ ... ผลประเมินไดคุณภาพะดับ...  

 

  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        72 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  (สกอ.7.1  

(ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 

อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจํา หนวยงานประเมินผลการบริหารงานของ หนวยงาน และผูบริหาร

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
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ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 7 ขอ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําในป

การศึกษา 2556 คณะกรรมการประจําตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 เพ่ือ กํากับ

ดูแลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มุงสูวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  เพ่ือ

ขับเคลื่อนภารกิจและไดถายทอดภายในองคกรท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของประเทศ โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1) วางนโนบายและแผนงานของสํานัก ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในสํานักตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอ

ตอมหาวิทยาลัย 

3) พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนในสํานักตอ

มหาวิทยาลัย 

4) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคมและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอผูอํานวยการ 

6) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการของสํานักฯ หรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ปการศึกษา 2556 คณะกรรมการประจําไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดังกลาวครบถวน  ดังปรากฏ

ในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-1 – 3.1-1-3  และมีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการประจําหนวยงาน  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1- 4 ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดทําการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจํา ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจํา  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปการศึกษา 2556  ตามหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1- 5  รวมถึงไดทําการ

ประเมินผูบริหารทุกระดับในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะ

ผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-6 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน  คณะกรรมการประจําและผูบริหาร มีสวนรวมกันในกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ 

แผนกล ยุทธนําสูการปฏิบัติเปนระบบอยางชัดเจน และนํากรอบแนวคิดในเรื่องตาง ๆ มาประกอบในการ

พิจารณา ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 1 /2556 วาระท่ี 4 ขอ 4.6  เม่ือ

วันท่ี 25 มกราคม 2556 และคณะกรรมการประจําในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันท่ี18 เมษายน 2556 

ไดมีมติเห็นชอบแผนพัฒนา สาํนกัสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 2556-2560  ดังปรากฎในหลักฐานอางอิง
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ตามตัวบงชี้ 3.1-2-1 –3.1-2-2 เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและไดรับ การพิจารณาอนุมัติแลว 

โดยไดนํามาเปนกรอบในการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในวันท่ี 12 กันยายน 2556 ณ 

หองตาลก่ิง 

2.2 คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนและบุคลากรทุกฝายจํานวน 27 คน ไดรวม

ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.255 5-2559 และนําผลการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรคจากผลการฝกอบรมบุคลากรประจํา ป 2556 จํานวน 63 คน เรื่อง เปดใจรับการ

เปลี่ยนแปลง เม่ือวันท่ี 2-4 สงิหาคม 2556  ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติและ ท่ีเดอะ ฟอ

เรสโอม จังหวัดนครนายก นํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ. 2556-2560 เม่ือวันท่ี 

30 สิงหาคม2556 ณ หองอินทผลัม อาคารสื่อการศึกษาดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-3– 

3.1-2-4 ตอมาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดรับแตงตั้งผูอํานวย การสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเม่ือวันท่ี 29 

กันยายน 2556 จงึไดทบทวนแผน ยุทธศาสตร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ. ศ.2556-2560 อีกครั้งเพ่ือ ให

สอดคลองกับแผนพัฒนาพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเม่ือวันท่ี 30-31 ตุลาคม 2556 ณ หองหมากเขียว 

ไดแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.2557-2560 ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-

2-5 โดยผูบริหารนําไปแจงในท่ีประชุมถกแถลงใน วันท่ี 9 มกราคม  2557 เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารฯ นํา

แผนยุทธศาสตรไปกระจายสูบุคลากรภายในฝายพิจารณาและใหขอ มูลปอนกลับสํานักงานเลขานุการดัง

ปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-6 แลวสรุปผลเสนอผูบริหารและเผยแพรใน  website ของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสนตอไปดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-7 

2.3 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเรียนเชิญรองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ  รองคณบดี

ฝายบริหาร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรเพ่ือสรางความเขาใจบุคลากรรวมกันในการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร 10 ป (พ.ศ.2556-2565) เม่ือ

วันท่ี 19 ธันวาคม 2556 ณ หองหมากแดง ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-8 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดใหมีการกํากับและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 วาระท่ี4เพ่ือพิจารณาการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามโครงการดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-3-1 เพ่ือทบทวนเปาหมายหรือปรับ

แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน โดยมอบหมายใหหัวหนาฝายทุกฝายแจงใหบุคลากร

ภายในฝายทราบนอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการกํากับติดตามแผนและผลการดําเนินงานในท่ี

ประชุมถกแถลงทุกวันพฤหัสบดีเปนประจํา 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอป

การศึกษา  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีโครงสรางการบริหารงานและสายการบังคับบัญชาในการมอบอํานาจ

การดําเนินงาน การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางชัดเจน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 
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3.1-4-1 โดยการแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝายและหัวหนางาน ในการบริหารงานและ

มอบอํานาจการตัดสินใจในระดับฝายหรือระดับงานและคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการ

บริหารงานและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรอันจะนํามาซ่ึงขอมูลเพ่ือใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-2  และกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเปน

ประจําตามท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนในการประชุมผูบริหารพบบุคลากร เม่ือวันท่ี 24 

ตุลาคม 2556 และวันท่ี 16 ธันวาคม 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-3 

ผูบริหารไดมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรเปนประจําอยาง

ตอเนื่อง กิจกรรมท่ีดําเนินการประจําทุกป ไดแก 

4.1 เสนอรายชื่อบุคลากรเขารวมโครงการบุคลากรดีเดนในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2556 และบุคลากรท่ีไดรับรางวัลบุคลากรดีเดน คือ นางนวลฉวี พรบัณฑิตย

ปทมา (ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) นางสาวพจนีย สถิตทรัพย (ดานบริหาร) นายนพสิทธิ์ ลองจา (ดานบริการ

วิชาการ) นางพาณี สวาสดิ์ (ดานมีรวมวิทยาเขตกําแพงแสน) นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช (ดานชวยการเรียนการ

สอน)ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-4 

4.2 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดจัดงานโครงการขอบคุณผูเกษียณอายุราชการ ในป 2556 ใหนาย

เฉลียว สรงกระสินธุ และนางทับทิม สิงหวี ลูกจางประจําเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2556 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-5 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ  ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชาโดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือ เพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคโดยสอดแทรกในวาระการประชุมตางๆ และระหวางการปฏิบัติงานใน

โครงการ/กิจกรรมรวมกันดวยวิธีพ่ีสอนนอง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-5-1 -3.1-5-3 

 - ผูอํานวยการถายทอดความรูนายธีระยุทธ พงษเลิศฤทธิ์การเขียนโครงการ พัฒนาผลิตขาวไทยให

มีมาตรฐานสากลและยั่งยืน เรื่อง ผาวิกฤตขาวไทย โดยจัดเสวนาในวันท่ี 14 มกราคม 2557 ณ อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน  

 - นางสาวณิรัชฌา พันชัย  ไปพัฒนาเพ่ิม ทักษะการบริหารเอกสารเสนอลงนามท่ีเลขานุการรอง

อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันท่ี 13-17 มกราคม 2557  

 - หัวหนาสํานักงานเลขานุการถายทอดความรูการจัดทําแผน IDP รายบุคคลใหนางนวลฉวี  

พรบัณฑิตยปทมา และสอนวิธีการบันทึกรายงานการประชุมใหนางอาจารี หวังแกว  ซึ่งนางอาจารี หวังแกว เปน  

ผูบนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํฯ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-2 -3.1-1-3 
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6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและไดกําหนดหัวขอหลักธรร

มาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 10 องคประกอบไวใน รายงานผลการ

ประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-6  

1) หลักประสิทธิผล  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว เปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีกําหนด เม่ือมีปญหา

และอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได โดยมีการนําเขาท่ีประชุมรายงานถึงปญหา 

อุปสรรค แนวทางแกไข และสรุปเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ทุกงาน/หนวย เชน งานสารบรรณ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ งาน

ประกันคุณภาพ งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน งานการเงินและบัญชี และงานจัดพัสดุ ตามผลการดําเนินงาน

และหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 1.1 

2) หลักประสิทธิภาพ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) มี

การกําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการใช

วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี งบประมาณ การบริหารจัดการบางประเภทจะรวมศูนยเพ่ือให ใชทรัพยากรอยาง

คุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและประหยัด เชน รถยนต วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน ตามผลการดําเนินงานและ

หลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 4.1 6.1และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในตัวบงชี้ท่ี 1.1 

3) หลักตอบสนอง  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหการตอบสนองตอผูมีสวนเก่ียวของ ตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางในเวลาท่ี

ทันการโดยจะเห็นไดจากมีผูรับบริการทางวิชาการหลากหลายกลุมซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับเครือขายของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน ไดกําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน / มีระยะเวลาในการใหบริการ มีระบบการตรวจสอบ 

/ สอบทานงานกอนการใหบริการ ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 2.1 และตัวบงชี้ท่ี 6.1 

4) หลักภาระรับผิดชอบ  ผูบริหารทุกระดับของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีความรับผิดชอบ 

และทําหนาท่ีในการตัดสินใจ เก่ียวกับการบริหารงาน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง การเปดเผยขอมูล การมีความ

ยุติธรรมปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค และตรวจสอบได โปรงใสและดําเนินการภายใตกรอบของ

กฎหมาย ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3. 1 และดําเนินเผยแพร ขอมูลขาวสารบนเว็บไซต

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน Homepage http//eto.kps.ku.ac.th 

5) หลักความโปรงใส  ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการ ตัดสินใจและการ บริหารภายใต

กฎระเบียบชัดเจน การดําเนินงานตามนโยบายของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในดานตาง ๆ นั้น ผูมีสวนได

สวนเสียสามารถรับทราบและม่ันใจไดวาการดําเนินงานดวยความตั้งใจเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายอยาง

แทจริง ขอมูลการบริหารงานดานตาง ๆ เชน ความโปรงใสดานการเงิน มีการรายงานสถานะทางการเงินอยาง

สมํ่าเสม อของ คณะกรรมการตรวจสอบประจําหนวยงานดานการเงิน บัญชีพัสดุ ภายใตคําแนะนําของ

สํานักงานตรวจสอบภายใน ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3.1 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ตัวบงชี้ท่ี 3.4

และตัวบงชี้ท่ี 4.1 
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6) หลักการมีสวนรวม   การใหบริการวิชาการตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ดังนั้น 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนได สวนเสียทุกกลุมเขามามี

สวนรวมคิด รวมทําและรวมประเมินผล โดยมีชองทางคือ ตูรับความคิดเห็น Face book ใน Website ฯลฯ 

อันจะนําไปสูกระบวนการตรวจสอบและการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนมีบทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย 

โดยดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

คณะกรรมการบริหารฯ  ผูทรงคุณวฒุ ิคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก  และมหาวิทยาลัย

เครือขาย เปนตน นอกจากนี้ความรวมมือทางวิชาการกอใหเกิดเครือขายความรวมมือตามตัวบงชี้อัตลักษณ

ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 2.1 และตัวบงชี้เลือก 1 

ดาน ผลการดําเนินงานสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เปน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2555  และไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

website ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 5.1 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดเชิญอดีตอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนท่ีปรึกษา

โครงการบริการวิชาการตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปนท่ีปรึกษาในการบริหารงานแสนปาลม  เท

รนนิ่ง โฮมและแสนปาลมแลนสเคป 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดใหการสนับสนุนศิษยเกาท่ีผานการฝกอบรมกอตั้งชมรมผูเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ เพ่ือเปนศูนยกลางการ

สงเสริมและพัฒนาผูประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเปนแหลงขอมูลดานความรูและทักษะอาชีพ

สามารถนําไปพัฒนาอาชีพใหพ่ึงพาตนเองไดและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาของผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

และมีสวนรวมการนําความรูเพ่ือพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีชมรมและสมาคมท่ีสนับสนุนการบริการ

วิชาการ เชน ชมรมองคการบริหารสวนตําบลศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสมาคมสงเสริม

การเกษตรแหงประเทศไทย 

7) หลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการกระจายอํานาจ

และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากรเปนลําดับ ตามโครงสรางการ

บริหารงาน โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการและเกิดความคลองตัวในการทํางาน โดย

คํานึงถึงเม่ือกระจายอํานาจแลวจะไมมีผลกระทบในทางลบท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายกับองคกร ในสวนภาค

ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในรูปแบบของผูทรงวุฒิใหคําปรึกษา คณะกรรมการผานสมาคม ชมรม

ตางๆ เชน ชมรมผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสนปาลมแลนสเคป แสนปาลมเทรนนิ่ง 

โฮม รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือขาย เปนตน ตามผลการดําเนินงานตัวบงชี้ที่ 3.1 และหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 3.1-4-1, 3.1-4-2

8) หลักนิติธรรม  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเปนหนวยงานสนับสนุนงานทุกฝายซ่ึงมีพ้ืนฐานการ

ดําเนินการอยูภายใตกรอบของกฎหมาย / ระเบียบ  อยางเครงครัด ไมเลือกปฏิบัติ ใหความเสมอภาคเทา

เทียม และเปนธรรมกับทุกฝาย  หากมีการละเมิด หรือฝาฝน จะมีการลงโทษท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชตาม

คะก 
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ระเบียบขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3. 4 

และตัวบงชี้ท่ี 4.1 

9) หลักความเสมอภาค  ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญกับหลักความเสมอ

ภาคดําเนินการตามหลักความเสมอภาค โดย ในการรับบุคลากรเขาทํางาน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เปด

โอกาสใหผูมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงาน มีโอกาสสมัครและเขารับการคัดเลือกอยางเสมอภาค ไมมี

การแบงแยกทางเพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย และความเชื่อทางศาสนาและเม่ือ

ผานการคัดเลือกแลวผูมีความรูความสามารถท่ีไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงานในสํานักเสริมฯ กําแพงแสน 

ลวนมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงานตามความสามารถของตนอยางเทาเทียมกัน   กลาวคือ มี

บุคลากรท่ีนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ท้ังในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนผูท่ีพิการทางสภาพรางกายและ

สุขภาพ ปฏิบัติงานรวมกันอยางสันติ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คํานึงถึงความเห็นชอบรวมกันของ

บุคลากรเปนสําคัญ ดวยตระหนักถึงสังคมท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันไป จึงกําหนดให

การประชุมในทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสื่อสารและทําความเขาใจใหบุคลากรทราบเก่ียวกับความ

รับผิดชอบตอตนเองและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอสังคมและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกฝายในทุกระดับ โดย

ผูบริหารจะประสานความตองการท่ีแตกตางบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนรวมและของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนเปนหลัก ประกอบดวยการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมถกแถลง การประชุมฝาย 

การประชุมผูบริหารพบบุคลากร ตลอดจนการประชุมกลุมงานตาง ๆ ใชหลักการมีสวนรวมในการใหบริการ 

เพ่ือใหทุกคนสามารถปฏิบัติงานได โดยไมมีขอขัดแยง ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3.1 

และตัวบงชี้ท่ี 4.1 

7. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงานและผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการรายงานผล

การบริหารและการดําเนินงานใหแกคณะกรรมการประจํา ฯ ไดรับทราบและประเมินในการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 และครั้งท่ี 

2/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ซ่ึงคณะกรรมการประจําไดลงความเห็นรับรองในสิ่งท่ีเห็นดวย พรอมได

ใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรคใหแกหนวยงาน เพ่ือใหนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีข้ึนดังนี้ 

7.1 คณะกรรมการประจําใหขอเสนอแนะในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งท่ี 

1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-7-1 ดังนี้ 

 1) รองศาสตราจารยอดุลย อภินันท ร ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานและขอมูล

การดําเนินงานของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในเว็บไซดของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหเปนปจจุบัน

และทันสมัยตลอดเวลาซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมอบใหคณะกรรมการสารสนเทศฯ ดําเนินการ ปรับปรุง 

website ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน โดยมีการแบงเปนหมวด เชน ประวัติสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

(ราชวงศเสด็จเยือน ประวัติสํานักฯ การพัฒนากายภาพและรางวัล) มุมความรู(แบงหมวดตามเรื่ององค

ความรู) การบริการวิชาการ  (บริการวิชาการและการวิจัย) เปนตนดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3.1-7-2 
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 2) รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ ใหขอเสนอแนะวา ควรเตรียมแนวทางรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานใหทันตอ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดโครงการฝกอบรมบุคลากร

ประจําป 2556 จํานวน 63 คน เรื่อง เปดใจรับการเปลี่ยนแปลง เม่ือวันท่ี 2-4 สงิหาคม 2556 ณ ศูนย

สงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติและ ท่ีเดอะ ฟอเรสโอม จังหวัดนครนายกดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3.1 -2-3 และนําผลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ไปปรับแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ระยะ 4 ป พ.ศ.2557-2560 

 3) รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ ใหขอเสนอแนะวา ควรแจงขอมูลการเงินยอนหลัง 2 ป ใน

วาระการประชุม  ซ่ึงสํานักงานเลขานุการไดดําเนินการเพ่ิมขอมูลทางการเงินเปน 3 ปยอนหลังแลวในการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-2 

 4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสม อาตมางกูร ใหขอเสนอแนะวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน

ควรจัดอบรมการเกษตรใหผูสนใจในเรื่องท่ีมีความเฉพาะกําลังไดรับความสนใจและเปนท่ีนิยม โดยผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานและขอใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได ดําเนินการจัดทํา บันทึกขอตกลงเพ่ือบูรณาการรวมกับ  คณะและสํานัก ดังนี้ 

คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรฯ  คณะศิลปศาสตรฯ และ

สํานักหอสมุด กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-7-3 

7.2 คณะกรรมการประจําใหขอเสนอแนะในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 

2/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-2 ดังนี้ 

 1) ดร.สุรพล จันทราปตย ขอใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เปดรับผูปฏิบัติงานดานการพัฒนา

บุคลากรหรือดานการจัดฝกอบรม  โดยสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดเปดรับสมัครแลวไมมีผูมาสมัคร จึงไดมี

การแตงตั้งบุคลากรจากทุกฝายเปนคณะกรรมการดําเนินงาน เชน คณะอนุกรรมกา รพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการวฒันธรรมองคกร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-7-3 

 2 ) รองศาสตราจารย ดร.เจษฏา แกวกัลยา ขอใหทบทวนมอบหมายผูชวยผูอํานวยการ

ปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพแทนการแตงตั้งตําแหนงใหมเพ่ือรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ สํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสนไดดําเนินการโดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบและอานรายงานการประเมินตนเองภาพรวม

คือผูอํานวยการและหัวหนาสํานักงานเลขานุการตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 

1/2557 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-7-4 

เกณฑการประเมิน 

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2556 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 3.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจํา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 3.1-1-2 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 2/2556  

 3.1-1-3 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 1/2557 

 3.1-1-4 Homepage http//eto.kps.ku.ac.th 

 3.1-1-5 รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ปการศึกษา 2556 

 3.1-1-6 รายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของ สํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน 

2 3.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 1 

/2556 

 3.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 1/2556 

 3.1-2-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรม เรื่อง เปดใจรับการเปลี่ยนแปลงรวม

แรงพัฒนาองคกร 

 3.1-2-4 บันทึกชวยจํา รายงานการประชุมเรื่องการวิเคราะห SWOT สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน วันท่ี 30 สงิหาคม 2556 

 3.1-2-5 บันทึกท่ี ศธ 0513.21101/ ว 7401 วันท่ี 29 ตุลาคม 2556 

 3.1-2-6 รายงานการประชุมถกแถลง 

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2557-2560 

 3.1-2-7 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2557-2560 

 3.1-2-8 บันทึกท่ี ศธ 0513.21101/ ว 8641 วันท่ี 16 ธันวาคม 2556 

3 3.1-3-1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 

(2) รายงานการประชุมถกแถลง   

4 3.1-4-1 โครงสรางการบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 3.1-4-2 คําสั่งแตงตั้ง 

1. ผูชวยผูอํานวยการ 

2. คําสั่งแตงตั้งหัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย และหัวหนางาน 

3. คําสั่งมอบอํานาจ 

4. คณะกรรมการระบบสารสนเทศ 

5. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

6. คณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 

7. คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมองคกร 

 3.1-4-3 รายงานการประชุมผูบริหารพบบุคลากร 

 3.1-4-4 เกียรติบัตรบุคลากรดีเดนประจําป 2556 

 3.1-4-5 ภาพกิจกรรม โครงการ ขอบคุณผูเกษียณอายุราชการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

“สงเสริม ผูกพันสังสรรควันเกษียณ”  

5 3.1-5-1 รายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสูองคการเรียน 

 3.1-5-2 หนังสือขออนุมัติการจัดเสวนา “ผาวิกฤติขาวไทย และ “โครงการพัฒนาการผลิต

ขาวไทยใหมีมาตรฐานสากลและยั่งยืน 

 3.1-5-3 แผน IDP สํานักงานเลขานุการ 

7 3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 3.1-7-2 ภาพการปรับปรุง website สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 3.1-7-3 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ 

คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมองคกร 

 3.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 1/2557 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) (ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA 

Online) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของหนวยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพร

ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา

ท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีจัดการและถายทอดองคความรู/แลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยการประชุมกลุมยอยเฉพาะวิชาชีพ เพ่ือบุคลากรจะไดนําความรูมาพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยูใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงานสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู โดยมีผูบริหารและ

ผูแทนจากทุกฝายรวมเปนคณะกรรมการซ่ึงไดกําหนดอํานาจและหนาท่ี ไดแก จัดทําแผนการบริหารจัดการ

ความรู ติดตาม ประเมินผล กําหนดแนวทางหรือขอเสนอแนะ เพ่ือรายงานผลแผนการบริหารจัดการความรู

เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย กําหนดเปาประสงคในแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
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ซ่ึงในป 2556 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดกําหนดประเด็นความรู และกลุมเปาหมายท่ีสนับสนุนภารกิจ

และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ.255 5-2559 และแผนยุทธศาสตร

ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป 2556-2560 ในยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพเปาประสงคท่ี 3.2 บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหสูงข้ึน การกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง

ภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน องคความรูท่ีจําเปนคือ การบริหารจัดการโครงการฝกอบรมอยางมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 4 องคความรูยอย ไดแก 1) เทคนิคการหาความจําเปนในการฝกอบรม 

2) เทคนิคการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3) เทคนิคการบริหารโครงการฝกอบรม และ 4) เทคนคิการ

ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจากการทํางานจากผูท่ีมีความรูความ

ชํานาญและประสบการณท่ีมากกวาสูบุคลากรรุนนองเนื่องจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการ

หมุนเวียนของบุคลากรในปฏิบัติงาน รวมท้ังมีบุคลากรใหมเขามาปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนั้นการพัฒนานัก

บริหารจัดการโครงการฝกอบรมรุนใหม จึงตองดําเนินการตลอดเวลา ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3.2-1-1– 3.2-1-2 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนขององคกรและกําหนด

กลุมเปาหมายซ่ึงเปนบุคลากรรุนใหมซ่ึงมีอายุงานประมาณ 1-3 ป เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ในการปฏิบัติงาน ทางดานการบริหารจัดโครงการโครงการฝกอบรม อยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหบุคลากรรุน

ใหมดังกลาวสามารถรับผิดชอบโครงการฝกอบรมได เพ่ือเปนเลขา นุการโครงการหรือพัฒนาตนเองเปนหัว

โครงการฝกอบรมตอไปดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-2-1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนดสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใชบุคลากรท่ีมีความรู ความเชียวชาญ และประสบการณ

ทางดานการบริหารจัดการฝกอบรม ไดแก หัวหนาฝายฯ ผูชวยหัวหนาฝายฯ และหัวหนางาน ฝกอบรม เปนผู

ถายทอดความรูแกบุคลากรรุนใหมอยางสมํ่าเสมอ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-2-2 เพ่ือให

บุคลากรสามารถนําความรูไปปฏิบัติงานทุกกระบวนการฝกอบรมไดอยางถูกตองเหมาะสม  เริ่มตั้ง แต 1) การ

หาความจําเปนในการฝกอบรมเพ่ือใหทราบขอมูลความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง ครบถวน

และตรงกับความเปนจริง  2) การสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจแกบุคลากร

เก่ียวกับการสรางหลักสูตรฝกอบรมข้ึนมาใหม  การ ปรับปรุงหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูใหไดมาตรฐาน ทันสมัย 
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย รวมท้ังสามารถเขียนโครงการฝกอบรมไดดวยตนเอง 3) 

การจัดฝกอบรมเพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการฝกอบรมไดดีข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตและใหเกิดผล
สําเร็จ ตามวัตถุประสงคของโครงการ สามารถดูแลและบริหารโครงการชวงกอนดําเนินการ ระหวาง
ดําเนินการ และหลังการดําเนินการโครงการไดสําเร็จลุลวง  และ 4) การติดตามและประเมินผลการฝกอบรม

เพ่ือใหทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการฝกอบรมท่ีดําเนินการไปแลววาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ี
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กําหนดไวหรือไม ซ่ึงการ แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ดังกลาว ทําใหบุคลากรรุนใหมสามารถ

พัฒนาตนเองเปนเลขานุการโครงการ หัวหนาโครงการไดอยางรวดเร็จ สามารรถลดภาระงานใหกับบุคลากร

รุนพ่ีไดเปนอยางดีดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-3-1– 3.2-3-2 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge)สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดรวบรวมประเด็นความรู ทางดานการบริหาร

จัดการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพท่ีไดถายทอดสูบุคลากรในรูปของเอกสาร และบันทึกเปนไฟลขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ไว ในHomepage http//eto.kps.ku.ac.thเพ่ือใหบุคลากรของสํานักสงเสริมน กําแพงแสน 

หรือผูสนใจสามารถนําไปใชเปนในแนวทางการปฏิบัติงานไดดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-4-1  

5.มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดวิเคราะห

ความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตาง ๆ  มาปรับใชใหเหมาะสมกับ ภารกิจ ของหนวยงานท่ีเปน

กลุมเปาหมายและติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน

กลยุทธของหนวยงาน มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู 

มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของหนวยงานและสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตาม

เปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรหรือกลยุทธของหนวยงานนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและปรับใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรภายในและรวบรวมเอกสารองคความรูท่ีไดรับมาจัดหมวดหมูและ

ทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน และใชเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3.2- 1-4, 3.2-5-1 นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรความรูใหกับบุคลากรภายนอกฝายสงเสริม

เผยแพรและฝกอบรมผานระบบสารสนเทศ และใชกระบวนการจัดการความรู (KM) ในการแกไขขอบกพรอง

ในการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตอไป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม  

ตัวบงชี้ 3.2-4-3 

เร่ืององคความรู การนําความรูไปใช/ผลจาการนําความรูไปใช 

1. การบริหารจดัการ

โครงการฝกอบรมอยาง

มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรฝายการศึกษาฯ นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในโครงการฝกอบรมหลักสูตร

นกับริหารการพฒันาการเกษตรและสหกรณ ระดบักลาง  

 - ปการศึกษา 2555  นําไปใชในรุนที่ 54-58 

- ปการศึกษา 2556 นําไปใชในรุนที่ 59-65 

2. การเขียนโครงการ

พัฒนาผลิตขาวไทยให

มีมาตรฐานสากลและ

ยั่งยืน 

นายธีระยุทธ พงษเลิศฤทธิ์  ดําเนินการเขียนโครงการพัฒนาผลิตขาวไทยใหมี

มาตรฐานสากลและยั่งยืน เร่ืองผาวิกฤตขาวไทย โดยจัดเสวนาในวันที่ 14 มกราคม 

2557 ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        85 

 

เร่ืององคความรู การนําความรูไปใช/ผลจาการนําความรูไปใช 

3. วฒันธรรมองคกร

สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดนําความรูไปจัดทํา 

1. แผนแมบทการสรางวัฒนธรรมองคอยางยั่งยืนสูการบริการมืออาชีพ (ป 2557-

2560) 

2. กําหนดนโยบายวัฒธรรมองคกรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

3. ศึกษาหลกัสตูรการอบรมระดบัผูบริหารและระดบัตน 

4. การติดตั้งโทรทัศน

วงจรปด 

บุคลากรรุนใหมไดนําความรูไปใชกับโครงการนักบริหารการพัฒนาการเกษตร

ระดับกลาง รุนที่ 64-65 

5. ดานงานวิจัย 1.บุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนนําความรูไปสรางงานวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.

2556 จํานวน 12 เร่ือง 

2.บุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนนําเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 3 ตุลาคมก 2556  

จํานวน 12 คน และวันที่ 14 มกราคม 2557 จํานวน 8 คน ณ หองอินทผลัม อาคาร

สือ่การศึกษา 

6. การผลิตน้ําสมุนไพร แมบานสํานักงานเลขานุการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อบริการใหผูเขารับการ

ฝกอบรม 

7. การผลิตน้ํายา

อเนกประสงค 

แมบานสํานักงานเลขานุการนําความรูไปใชในผลิตน้ํายาฯ เพื่อนําไปใชลางภาชนะใน

สํานักงานและอุปกรณจัดอาหารวาง 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 3.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรูสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

 3.2-1-2 รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

ปงบประมาณ 2556 

3 3.2-3-1 รายงงานโครงการจัดการความรูสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 3.2-3-2 ผลงานจากพัฒนาบุคลากรฝกอบรมรุนใหม 

4 3.2-4-1 Homepage http//eto.kps.ku.ac.th 
(1) มุมความรู  
    - เรื่อง การบริหารโครงการฝกอบรมสําหรับมือใหม (ตอนท่ี 1) 

5 3.2-5-1 Homepage http//eto.kps.ku.ac.th 
(1) มุมความรู  
    - เรื่อง เรื่อง โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 54-58 

5 3.2-5-2 Homepage http//eto.kps.ku.ac.th 
(1) มุมความรู  
   - เรื่อง วัฒนธรรมองคกรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
    - เรื่อง รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสงเสริมและพัฒนากลุมผูปลูก 
              ฟกขาว ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 - เรื่อง ประสานสัมพันธ เรียนรูทํากิน สรางอาชีพ 
(2) แผนแมบท วฒันธรรมองคกรสาํนกัสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน 
(3) บริการวิชาการ/วิจัย 
    - เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พอเพียง บานถอนนาลับ อ.บานดุง จ.อุดรธานี 
    - เรื่อง สภาวการณดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพ้ืนท่ี 
โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง 

และตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 

ตามบริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี) 

-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบคุลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 2556 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  สํานักสงเสริม ฯ

กําแพงแสนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งท่ี 21/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยมีผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการ ผูชวย

ผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนางาน ซ่ึงเปนผูแทนจากทุกฝายรวมเปนคณะกรรมการซ่ึงไดกําหนดอํานาจ

และหนาท่ี ไดแก ดําเนินการบริหาร วิเคราะห ระบุปจจัยเสี่ยง  จัดลําดับความสําเร็จของปจจัยเสี่ยง เสนอ

มาตรการการจัดการความเสี่ยง  จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานผล

การบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายในของระเบียบสํานักงานตรวจสอบภายใน 

รวมท้ังกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน เสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตกําแพงแสนดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-1-1 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บรบิทของหนวยงาน  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดรับนโยบายและแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปงบประมาณ พ.ศ.2557 ในความเสี่ยงดานนโยบายและยุทธศาสตร (ดานการ

บริการวิชาการ ดานการวิจัย) ดานการบริหารจัดการ (การบริหาร ดานการเงิน การบัญชี ดานการผลิต ดาน

บริหารงานบุคคล ดานระบบสารสนเทศ ดานพัสดุ) และดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ(แผนดํารงความตอเนื่อง)

นําไปวิเคราะห ระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือลดโอกาสท่ีจะ

บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน (ภาคผนวก ข แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง)  ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-2-1 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย ระดับโอกาสท่ีจะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบซ่ึง

กําหนดเปนเกณฑเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก รวมท้ังไดกําหนด

เกณฑระดับของความเสี่ยงไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ท้ังนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

นําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีไดระบุไวในแตละดานมาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินจาก

ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตหรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดในอนาคตและประเมินความรุนแรงของผลกระทบ  

โดยประเมินจากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอวัตถุประสงคของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เพ่ือพิจารณาโอกาสท่ี

จะเกิดและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง จึงนําผลท่ีไดมาวิเคราะหระดับความเสี่ยงวาอยูในระดับความสูง

มาก สูง ปานกลางหรือนอย พรอมท้ังจัดเรียงลําดับความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-3-1 – 3.3-3-2 
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 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงและดําเนินการตามแผน  สํานักสงเสริม

ฯ กําแพงแสนไดนําผลการประเมินความเสี่ยงตามขอ 3 กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดคือระดับนอยและ

ปานกลาง สวนความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดนํามาจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง เพ่ือกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ระบุผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จในแผนบริหารความ

เสี่ยง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-4-1 – 3.3-4-3 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการติดตาม ประเมินผลตามแผน

และรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยเสนอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2556 และ 2/2556 ดังปรากฏ

ในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-5-1 – 3.3-5-2 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป 

6.1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดนําผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร

งานวิจัย ในงวดปงบประมาณ 2556 ท่ียังดําเนินการไมเสร็จจํานวน 2 กิจกรรมคือ 1) วิธีลดความเสี่ยงโดย

สํานักฯ การเพ่ิมศักยภาพภาษาอังกฤษ โดยฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนาไดทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

บุคลากรครั้งท่ี 1 มีคาเฉลี่ย 65.42 คะแนน ฝายการศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษใหบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2556 

ทดสอบครั้งท่ี 2 มีคาเฉลี่ย 70.86 คะแนนแสดงใหเห็นวาบุคลากรมีการพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ิมข้ึน และ 

ไดนําไปจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2557 โดยจางอาจารยชาวตางประเทศจากคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตรดําเนินการสอนภาษาอังกฤษ และ 2) วิธีลดความเสี่ยงโดยการจัดทําแผนแมบทในการทําการ

วิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานวิจัยใหแกบุคลากรในฝายฯ  ไดนํามาติดตามและรายงานผลใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-5-1 (3) และ 3.3-5-2 

6.2 จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 ในวาระท่ี 5 ขอ 

5.8 คณะกรรมการประจํา “ไดเสนอใหพิจารณาแผนภัยพิบัติเก่ียวกับอัคคีภัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแผน

จัดการภัยพิบัติเก่ียวกับอุทกภัยในการจัดทําแผนจัดการภัยพิบัติครั้งตอไป” ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน

นําไปจัดทําแผนดํารงความตอเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ไดจัดทําเพื่อรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉิน ประกอบดวยเหตุการณ 4 ดาน คือ 

เหตุการณอุทกภัย เหตุการณอัคคีภัย เหตุการณชุมชน ประทวง/จราจล และเหตกุารณโรคระบาด ซึ่งเผยแพรใน  

Homepage http://eto.kps.ku.ac.th  งานประกันคุณ แผนดํารงความตอเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-6-1, 3.3-5-2 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ เทากับผลการประเมินตนเอง  

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2556 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 ขอ 6 ขอ  6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 6 ขอ  6 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 
3.3-1-1 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

2 3.3-2-1 แบบประเมินความเสี่ยงของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

3 3.3-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 3.3-3-2 คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

4 
3.3-4-1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 10 ตุลาคม2556 

 

3.3-4-2 

 

 

 

 

(1) หนังสือ ศธ 0513.10119/16069วันท่ี 30 กันยายน 2556 เรื่อง นโยบาย

และแผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2557 

(2) หนังสือ ศธ 0513.21101/ 7376 วันท่ี 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอสงแผน

บริหารความเสี่ยง 

5,6 

 

 

 

 

 

3.3-5-1 (1) หนังสือ ศธ 0513. 10119/251 วันท่ี 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง การติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2556 

(2) หนังสือ ศธ 0513.21101/4396วันท่ี 9 กรกฎาคม2556 เรื่อง ขอรายงาน

ผลความเสี่ยง 

(3) หนังสือ ศธ 0513.21101/6705 วันท่ี 27 กันยายน2556 เรื่อง ขอรายงาน

ผลความเสี่ยง 

5,6 

 

3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กาํแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 และครั้งท่ี 2/2556  

6 

 

 

 

3.3-6-1 

 

 

 

(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน  

(2) Homepage http://eto.kps.ku.ac.th งานประกันคุณ แผนดํารงความ

ตอเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        91 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 

สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ ( Competency) และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

สมรรถนะความสามารถ ( Competency) เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหมีศักยภาพ

ในการทํางานท่ีตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงในป

การศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบ 7 ขอ ดังนี้ 

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ สํานักสงเสริมฯ

กําแพงแสน ไดทบทวนแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรรายบุคคลปการศึกษา 2555-2557 โดยเรียนเชิญ ดร.

อํานาจ  วัดจินดา เปนวิทยากร และมีบุคลากรจากทุกฝายจํานวน 50.คนเขาอบรม เรื่อง การบริหารและพัฒนา

สมรรถนะความสามารถ (Competency) ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมอง คกรและปรับปรุงคูมือการบริหารและ

พัฒนาสมรรถนะความสามารถสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ 2557 ณ หองควีนปาลม  

ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-1-1 – 3.4-1-3 
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 การวิเคราะหอัตรากําลังสายสนับสนุนตามภาระงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามท่ีมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตรไดจัดสรรตําแหนงพนักงานเงินงบประมาณทดแทนขาราชการเกษียณอายุปกติและเกษียณอายุ

กอนกําหนด ซ่ึงในระยะแรกท่ีสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีความตองการในตําแหนงนักวิชาการเกษตร (สาย ข) 

เปนจํานวนมากเพ่ือผลิตงานบริการวิชาการ งานวิจัยและฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ จึงไดมีการเปลี่ยนตําแหนงทดแทนขาราชการเกษียณอายุปกติตั้งแตปงบประมาณ 2550-2555 

และในปงบประมาณ 2556 ไดรับจัดสรรตําแหนงขาราชการเกษียณอายุกอนกําหนด สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน

ไดวิเคราะหความจําเปนท่ีจะเปลี่ยนตําแหนงใหกับงานสนับสนุนสวนกลางของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เพ่ือ

รองรับภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 วาระท่ี 4 เปลี่ยนตําแหนงดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 3.4-1-4 – 3.4-1-7 ดังนี ้

 อัตราเลขท่ี ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีขอเปลี่ยน 

 1596 นักวิชาการชางศิลป นักวิชาการเงินและบัญชี  

 2049 ผูปฏิบัติงานบริหาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 2353 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 2355 ชางพิมพ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 1807 นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร  

     (ยืนยันตามนโยบายของผูอํานวยการคนปจจุบัน)  

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือให

ไดบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว ของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2-3 โดยสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ไดมอบใหสํานักงานเลขานุการดําเนินการ เชิญดร.อํานาจ วัดจินดาเปนวิทยากรฝกอบรมการบริหารและพัฒนา

สมรรถนะความสามารถ (Competency) ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากรจากทุกฝายจํานวน 50 

คน เม่ือวันท่ี  4-6 กุมภาพันธ 2557 และนําไปวิเคราะหภารงานของแตละตําแหนง และลกัษณะงาน  (Job 

description) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงาน  (Job specification) ของตําแหนงตางๆ ในสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ 2557 ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  3.4-1-2 รวมท้ังได

กําหนดระดับความคาดหวังของสมรรถนะการทํางาน( Competency) ในแตละตําแหนงงาน ดังคูมือการ

บริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2-2 เพ่ือนํามาใชใน

การวิเคราะหชองวางสมรรถนะ ( Gap Analysis) ระหวางสมรรถนะท่ีหนวยงานคาดหวังกับสมรรถ นะการ

ทํางานปจจุบันของบุคลากร เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการทํางาน ท้ังนี้สํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Job evaluation) ตามแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พ.ศ.2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2-3 
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3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดใหความสําคัญในเรื่องของสภาพแวดลอม การจัดการ

พ้ืนท่ีเหมาะสมแกงานบริการวิชาการดวยการองคความรู เชน ปายชื่อพันธุปาลม ฐานการเรียนรูกลวยไม ฐานการ

เรียนรูปุยหมักจากใบปาลมและการสรางบรรยากาศใหนาอยูจาก การดําเนินกิจกรรมในวัน พัฒนาสํานักสงเสริมฯ  

กําแพงแสนในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2556 ดังภาพกิจกรรมท่ีปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-1-2 (4) 

ซ่ึงมีการแบงกลุมบุคลากรเพ่ือทําความสะอาดรอบอาคารและภายในอาคารของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน

นอกจากนี้ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดจัดโครงการตางๆ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามเหมาะแกการ

ปฏิบัติงานหรือผูมาติดตอราชการหรือชุมชนโดยรอบสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เชน โครงการสวนสวยดวย

ใจรักผักพ้ืนบาน โครงการสุขใจจากการอาน ดังภาพกิจกรรมท่ีปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-1 

3.1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดประชาสัมพันธและกระตุนใหบุคลากรจัดสงผลงานดีเดนเสนอ

รายชื่อเพ่ือคัดเลือกเขารับรางวัลบุคลากรดีเดนประจําป 2556 โดยพิจารณาผลงานตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2554 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 255 5 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดแจงรายชื่อ

บุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเขารับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการในวันท่ี 12 

พฤศจกิายน 2556  จํานวน 5 คน  คือ 1) นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช ดานสนับสนุนการเรียนการสอน  

2) นางพาณี สวาสดิ์ ดานบริการวิชาการ 3) นางนวลฉวี พรบัณฑิตยปทมา ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4) นายนพสิทธิ์ ลองจา ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต และ 5) นางสาวพจนี ย สถิตทรัพย ดานการบริหาร

และธุรการ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-3  และมีการประชาสัมพันธบุคลากรดีเดนในงาน

สถาปนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนเมื่อวันที่ 16 ธนัวาคม 2556 และใน Homepage http://eto.kps.ku.ac.th 

ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-2 

3.2 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-3 ดังนี้ 

 1) สํานักงานเลขานุการจัดโครงการ ลดอวนเพ่ือสุขภาพของบุคลากร ประจําป 2557 

 2) สงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการตรวจสุขภาพประจําป  2557  ซ่ึงมีขาราชการและ

ลูกจางประจําจํานวน 19 คน พนักงานเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได จํานวน 52 คน 

 3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมแขงกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน ประจําป 2557 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน

ท่ีเกี่ยวของ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดติดตามการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรตามแผนการ

พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล  โดยมอบใหหัวหนาฝายติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภายหลังท่ีไดรับ

อนุมัติเขารับฝกอบรม/ศึกษาดูงาน รายบุคคล ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-4-1 – 3.4-4-2  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการประเมินผลโดยสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสํานักฯ ท่ีเขา

รวมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (Operation M.A.L.E.E.) ตอการพัฒนาความรูและทักษะ

http://eto.kps.ku.ac.th/�
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ภาษาอังกฤษและการนําความรูท่ีไดมาประยุกต็ใชในการปฏิบัติงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3.4-4-3 – 3.4-4-4 

5. มกีารใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรและดูแลควบคุมใหบคุลากรถือปฏบิตัิ  สํานักสงเสริมฯ  

กาํแพงแสน มีการเผยแพรความรูดานจรรยาบรรณขาราชการ จรรยาบรรณบุคลากรและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เชน ดานบัญชี พัสดุ นักวิจัย Homepage http://eto.kps.ku.ac.th ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนและ

มอบหมายใหผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรและควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติตามอยางเครงครัด

ในสายงานตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-5-1 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนมีการประเมินผลแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรป 2556  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 3. 4-6-1  เพ่ือนําผลไปพัฒนาบุคลากรและคนหาคนเกงในสายงานแตละตําแหนง เพ่ือนําไปวาง

นโยบายในตําแหนงผูบริหารระดับกลางและระดับสูงตอไป และรองรับการเกษียณอายุราชการของบุคลากร

โดยวางบุคคลใหเหมาะสมในตําแหนงท่ีจะใกลเกษียณอายุราชการ  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3.4-1-7  ซ่ึงมีการเปรียบเทียบปการศึกษา  2552 ถึงปการศึกษา 2556 พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มี

อัตราการลาออกของบุคลากร เทากับ 9.48 เม่ือแยกตามสถานภาพของบุคลากร จะเห็นไดวาพนักงานเงิน

งบประมาณมีอัตราการของการลาออกสูงกวาพนักงานเงินรายได คือ 11.59 และ 8.96 ตามลําดับ โดยในป

การศึกษา 2553 พนักงานเงินงบประมาณมีอัตราสูงท่ีสุด เทากับ 21.43 และพนักงานเงินรายไดมีอัตราการ

ลาออกสูงสุดในปการศึกษา 2554 เทากับ 16.67 ในขณะปการศึกษา 2556 พนกังานเงินงบประมาณ ไมมี

บุคลากรคนใดลาออกเลยหรือมีอัตราการลาออกเปน 0.00 สวนบุคลากรเงินรายไดมีอัตราการลาออกนอย

ท่ีสุดในป 2553 เทากับ 1.85 สรุปไดขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. รับคนท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีดีท่ีสุดอาจจะไมใชคนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในหนวยงาน ดังนั้น เลือกคน

ท่ีเหมาะสมกับงาน  

 2. สรางความประทับใจในงานตั้งแตเริ่มแรกทํางาน เพราะบุคลากรจะรูสึกอยากอยูหรืออยากไป

สวนใหญอยูในชวงเดือนแรกของการทํางาน  

 3. การสรางโอกาสและความกาวหนาในงาน ทําใหบุคลากรท่ีดี มีความสามารถไดมีโอกาส

เจริญกาวหนาในงาน จะทําใหบุคลากรอยูกับหนวยงานไมไปหาความกาวหนาจากหนวยงานอ่ืน  

 4. กระตุนกําลังใจในการทํางาน การกระตุนใหบุคลากรทํางาน  

 5. ใหบุคลากรมีสวนรวมในการแกปญหา 

ประเทศไทยจะเขาสูประ ชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงสนับสนุน
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอมในการบริการวิชาการและการเรียนการสอนของนิสิต 
จึงมีนโยบายพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ จากโครงการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขณะเดียวกัน
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดประเมินความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของบุคลากร
สํานักฯ จากการดําเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (Operation M.A.L.E.E) เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายของโครงการ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-6-2 ซ่ึงมีการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือกําหนดระดับการพัฒนา ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-6-3 และรอยละ 60 
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ของบุคลากรสนใจเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามวิธีการเรียนรูของโครงการ  
ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-6-4  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มีการ

ดําเนินงานดังนี้ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดนําผลการประเมินจากขอ 6 มาวเิคราะหและทบทวนแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 255 6-2560  ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 และแผนวัฒนธรรมองคกร พ.ศ.2556 –2560 จัดอบรมบุคลากร

เรื่อง การบริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency)  ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร โดย

เรียนเชิญ ดร.อํานาจ วัดจินดา มาเปนวิทยากรถายทอดความรูในวันท่ี  4-6 กุมภาพันธ 255 7 ณ หองควีน

ปาลม และบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการกําหนด KPI รายบุคคล เพ่ือนําไปดําเนินการ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  พ.ศ.2557-2560  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้  3.4-7-1 – 3.4-7-3 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการสํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการพัฒนา

ศักยภาพภาษาอังกฤษ (Operation M.A.L.E.E) ท่ีไดดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 หลังจากท่ีไดดําเนินกิจกรรมไปแลว 8 เดือน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4- 4-4 และ

จะนําเสนอผลการประเมินโครงการตอผูบริหาร เพ่ือนําไปปรับปรุงกิจกรรมหรือการดําเนินงานในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในดานภาษาอังกฤษตอไป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-4-5 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ขอ 2 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 2 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 
ไมประเมินขอ 1,2,3,6 และ 7 เพราะ 

 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 3.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ปการศึกษา 2555-2559 

1, 2, 5 3.4-1-2 บนัทึก ศธ 0513.21101/ 0803 วันท่ี 31 มกราคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติจัด
อบรมบุคลากรเรื่อง การบริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 
(Competency) ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ในวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2557 

 3.4-1-3 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 3.4-1-4 บนัทึก ศธ 0513.10107/ ว 747 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง จัดสรร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือทดแทน
ขาราชการเกษียณปกติ เกษียณอายุกอนกําหนดและวางดวยเหตุอ่ืน 
ปงบประมาณ 2556 

 3.4-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2556 

 3.4-1-6 1) บนัทึก ศธ 0513.21101/6573 วันท่ี 25 กันยายน 2556 เรื่อง ขอ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

2) บนัทึก ศธ 0513.10107/1221 วันท่ี 22 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราวาง 

3) บนัทึก ศธ 0513.21101/7521 วันท่ี 1 พฤศจกิายน 2556 เรื่อง ขอเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราวาง 

4) บนัทึก ศธ 0513.20101/3270 วันท่ี 25 ธันวาคม 2556 เรื่อง การเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 

 3.4-1-7 รายงานผลการลาออก (Turnover) ของบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

2 3.4-2-1 ตัวอยางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

 3.4-2-2 คูมือการบริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 

 3.4-2-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
(ปผ.มก.) 

3 3.4-3-1 โครงการสุขใจจากการอาน หนังสือธรรมะหองพักหยิบได  
โครงการสวนสวยดวยใจรักผักพ้ืนบาน 

 3.4-3-2 Homepage http://eto.kps.ku.ac.th 

  - เกียรติบัตรบุคลากรดีเดน ประจําป 2556  

 3.4-3-3 (1) โครงการลดอวนเพ่ือสุขภาพของบุคลากร 
(2) บนัทึก ศธ 0513.21101/0732 วันท่ี 29 มกราคม 2557 เรื่อง ขอสง

รายชื่อผูประสงคตรวจสุขภาพประจําป 2557  
(3) สงเสริมบุคลากรเขารวมแขงขันกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกําแพงแสน  
(4) เอกสารจัดสวัสดิการศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

4 3.4-4-1 แผนสมรรถนะรายบุคคล 

 3.4-4-2 แบบติดตามการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไปใช
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

4, 7 3.4-4-3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4, 7 3.4-4-4 รายงานการประเมินผล (ระยะท่ี1) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

5 3.4-5-1 Homepage http://eto.kps.ku.ac.th  
จรรยาบรรณขาราชการ บุคลากร ดานบัญชี และพัสดุ 

6 3.4-6-1 รายงานผลตามแผนพัฒนาบคุลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป
การศึกษา 2556 

 3.4-6-2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (โครงการ 5.15) 

 3.4-6-3 รายงานผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือกําหนดระดับการพัฒนา  

 3.4-6-4 รายชื่อของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

7 3.4-7-1 แผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2556-2560 

 3.4-7-2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป
การศึกษา 2556-2560 

 3.4-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ

ปฏบิตังิานท้ังในประเทศหรอืตางประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 80  (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน มีบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ จํานวน 81 คน ประกอบดวยจํานวนบุคลากรในป

การศึกษา 2556 ท้ังหมด 81 คน ซ่ึงปฏิบัติงานจริง จํานวน 79.5 คน และลาศึกษาตอจํานวน 1.5 คน ดังนี้ 

 - พนักงานเงินงบประมาณ ลาศึกษาตอปริญญาเอกเต็มเวลาจํานวน 2 คนคือ นางสาคร ชินวงค 

ครบกําหนดลาศึกษาตอวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และนางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช ลาศึกษาตอตั้งแตวันท่ี 6 

มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 2559 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.5-1 

 - การลาศึกษาตอนอกเวลาราชการบางสวน จํานวน 4 คน คือ นายศุภชัย ตระกูลศุภชัย (ปริญญา

เอก) นางรุงรัตนา ฉํ่าสิงห (ปริญญาโท) นายชาญวิทย พราทิตย (ปริญญาโท) และนางจารุพร จันทรเลิศ 

(ปริญญาตรี) เปนบุคลากรฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมซ่ึงมีภารกิจบริการจัดฝกอบรมซ่ึงมีการปฏิบัติงาน

ในวันหยุดราชการเสมอดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.5-2 

 - บุคลากรนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการงานเกษตรกําแพงแสน ในวันท่ี 7 ธันวาคม 

2556 คือ นายนพสิทธิ์ ลองจา นายเพ่ิม สุรักษา น.ส.นิลุบล สุขภาพ และนายณัฐวุฒิ นวลกุล ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.5-3 

 - บุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานท้ังหมด  4 คน ดังเอกสารแสดงในรายงานการ

ประเมินตนเอง แบบเก็บขอมูล 3 การบริการจัดการ ภาคผนวก จ 

 ฉะนั้น สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ังใน

ประเทศ หรือตางประเทศ คิดเปนรอยละ 100.00 
 

   = 100
81

72.5 × =  89.51 

  คะแนนท่ีได =  5
80

89.51×      =  5.59 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

  

จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา

จํานวนบุคลากรประจํา(รวมลาศึกษาตอ)
x 100
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2556 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย  
2557 2554 2555 2556 2553 2554 2555 

3.5 78.5 รอยละ 
100 

80.5 รอยละ 
100 

 รอยละ 
100 

 5 
คะแนน 

5 .
คะแนน 

5 .
คะแนน 

รอยละ 
80 

บรรลุ รอยละ 
80 78.5 80.5  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1 คําสั่ง ใหพนักงานเงินประมาณลาศึกษาตอของนางสาคร ชินวงค และนางสาวกันยา
รัตน เชี่ยวเวช 

3.5-2 หนังสือขออนุมัติลาศึกษาตอนอกเวลาราชการบางสวน  
นายศุภชัย ตระกูลศุภชัย นางรุงรัตนา ฉํ่าสิงห 

3.5-3 เอกสารประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
1) เรื่อง การศึกษาผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรสูการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย ผูนําเสนอผลงานวิจัย นายนพสิทธิ์ ลองจา นายเพ่ิม สุรักษา 
2) ศึกษากระบวนการพัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบานถอนนา
ลับ อ.บานดุง จ.อุดรธานี ผูนําเสนอโปสเตอร น.ส.นิลุบล สุขภาพ 
3) สภาวการณดานเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหวย
องคตอันเนื่องมากจากพระราชดําริ ผูนําเสนอโปสเตอร นายณัฐวุฒิ นวลกุล 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนมีผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 4 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดบั ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ  

ดมีาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางที ่2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน ป 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรอื

สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรอื

สัดสวน)  

    ตวัหาร ตวัหาร 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7  7 7   5.00 5.00   

หมายเหต ุ: * ตัวบงชี้ท่ีใหกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  

(ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบคุลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน มีการบริหารจัดการทางดานการเงินตามระเบียบ และกฎเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑมาตรฐานครบ 7 ขอ ดังนี้ 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  สํานักสงเสริม ฯ 

กําแพงแสน มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ ทาง

การเงินของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน ภาร กิจรวมท้ังสงเสริม กลยุทธ ของ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหเปนไปตามเปาหมายในทุกๆ  ดาน ท้ังดานการบริการวิชาการ การสนับสนุน

การเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมพัฒนาชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม  ดังปรากฏ

ในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-1 - 4.1-1-3 ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและกําหนดให

คณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร ตามกลยุทธทางการเงินดําเนินการ วิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการ
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ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  ประเมินมูลคาทรัพยา กรท่ีตองใช ตลอดจน พิจารณาแหลงเงินเพ่ือจัดทํา

งบประมาณประจําป ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการ วิเคราะหทรัพยากร ตามกลยุทธทางการเงิน ดัง

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

และ พิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดตางๆ ท่ีสํานักสงเสริม ฯ  

กําแพงแสนไดรับ มีการนําเงินรายได ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไปจัดสรรอยางเปนระบบโดยจัดทําเปน

แผนปฏิบัติงานประจําป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-6 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีแผนกลยุทธทาง การเงินและมี

คณะกรรมการบริหารของหนวยงานกํากับ ดูแลจัดสรรเงิน ทรัพยากรและวางแผนการใชเงิน ใหเพียงพอเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจทุกดาน และใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติ การประจําปดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-1-6 ตลอดจนไดรับการยอมรับจากบุคลากรในการประชุมสัมมาทิฐิ 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-2-1  โดยมุงเนนแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน ท้ังในสวน

ของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการไดมาซ่ึงแหลงเงิน รวมท้ังวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได  

ดังปรากฏในแผนกลยุทธทางการเงิน มีการแสดงถึงท่ีมาของงบประมาณรายได จากแหลงตาง ๆ มีการประชุม

จัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับฝายตางๆ ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารฯ  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-2-2 -4.1-2-3 มีผูตรวจสอบภายในหนวยงานรวมมือกับสํานักงานตรวจสอบ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป

ของหนวยงาน ตลอดจนมีระเบียบดานการเงินไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 4.1-2- 4 - 4.1-2-6  โดยในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําระบบบริหาร

ทรัพยากรองคการ ( Enterprise Resource Planning : ERP) สูการปฏิบัติดานการเงินและบัญชีมาใชเพ่ือ

สนับสนุนใหการทํางานทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย และ

เปนการทํางานแบบ Real-time เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับมีขอมูลทางบัญชีท่ีมีคุณภาพไปใชในการบริหารงาน 

โดยกําหนดใหทุกหนวยงานบันทึกรายการบัญชีตั้งแตปงบประมาณ 2555 – ปปจจุบัน ตามหลักบัญชีคูและ

เกณฑคงคาง ในระบบงานบริหารบัญชีแยกประเภท (GL) ของระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) โดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดฝกอบรมใหเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีท้ังมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-2- 7 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได กําหนดใหเชื่อมโยงกับ

ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  โดยมีระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION 

SYSTEM : GFMIS) เปนสวนหนึ่งของระบบ e-GP ดวย 

 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน 

และบุคลากร  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน จัดทําขอมูลทางการเงินเสนอใหผูบริหารสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจตามระบบ KU-ERP และวิเคราะหสถานะทางการเงิน มีขอมูลทางการเงินซ่ึงแยกคาใชจายตามหมวด

ตางๆ มีการจัดทํารายงานทางดานการเงินอยางเปนระบบและครบทุกภารกิจ มีการจัดทําขอมูลทางการเงิน
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อยางเปนระบบสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังเพ่ือใชในการวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ดาน

การเงิน และงบประมาณประจําปในการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความเพียงพอ เหมาะสมตามนโยบาย ซ่ึง

ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 คาใชจายของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 4,506 บาทตอคน ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-1 – 4.4-1-2  และ 4.1-1-6,  4.1-3-1 – 4.1-3-2 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดทํารายงานทางการเงินท่ี สามารถทราบคาใชจายท้ัง

ดานการบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา

บคุลากร ท่ีประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายงบดุลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางเปนระบบ เปนประจํา

ทุกเดือน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-4-1  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ใหผูบริหาร

ทราบทุกวันทําการจัดทํางบรายรับ-รายจาย เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ทุกเดือน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-4-2 – 4.1-4-3 นอกจากนี้ไดดําเนินการจัดทํา สรุปผล

การดําเนินงานเปนรายไตรมาส รายปเสนอตองานคลังและพัสดุกําแพงแสน และนําเสนอรายงานทางการเงิน

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปละ 2 ครั้ง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 4.1-4-4 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนือ่ง  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการจัดทํารายงานการใชเงิน

ตามแผนการดําเนินงานเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เปนการรายงานการใชเงินตามแผนท่ีไดรับ

จัดสรร และงบประมาณคงเหลือ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-4-3 และ 4 .1-5-1 นอกจากนี้

สํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ยังไดดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวย เพ่ือคํานวณคาใชจายตอกิจกรรม 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-5-2 มีการวิเคราะหและจัดทํารายงานการลงทุนของหนวยงาน

เสนอผูบริหารเพ่ือคาดการณผลตอบแทนท่ีจะไดรับอันจะสงผลตอการผอนชําระหนี้เงินกูกับสหกรณออม

ทรัพย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1- 5-3 และ นําไปจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินป 2555-

2559 และแผนกลยุทธทางการเงินป 2557-2560 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน และภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในของหนวยงาน  (Audit committee) อยางเปนทางการ  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 4.1-5-3 มีคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และในปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการการอบรม เรื่อง การ

ตรวจสอบการเบิกจายเงินรายไดในระบบ KU-ERP ใหกับผูทําหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํา 

คณะ สํานัก สถาบัน ท้ังในภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินการตรวจสอบเปนไปตามมาตรฐาน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถรายงานผลการตรวจสอบไดอยางครบถวนถูกตอง และใหขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ KU-ERP  และวันท่ี 11-12 กันยายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ไดเขาตรวจเงินรายไดสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เงินทดรอง
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ราชการในระบบ KU-ERP ตามระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-2-6, 4.1-6-1 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน 

และใชขอมูลทางการเงินท่ีรายงานจากระบบ KU-ERP โดยมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ จัดทําขอมูลและ

รายงานผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดทํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร /กรรมการประจํา

หนวยงาน และใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูตรวจสอบเก่ียวกับขอเสนอแนะทางดานการเงิน บัญชีและ

ดานพัสดุ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน

การวางแผนและการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน เชน การตัดสินใจ เสนอเรื่องขออนุมัติปรับปรุงหอพักตึก A B C D ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 4.1-7-1 – 4.1-7-3 และ 4.1-1-1 และนําเสนอรายงานทางการเงินตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปละ 2 ครั้ง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-7-4 และ  

4.1-4-5, 4.1-4-3 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ขอ 7 ขอ ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,3,5 4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงินป 2555 - 2559 

1 4.1-1-2 แผนกลยุทธทางการเงินป 2557- 2560 

 4.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากรตามกลยุทธทางการเงิน 

 4.1-1-4 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป 2556-2560 

 
4.1-1-5 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากรตามแผนกลยุทธทาง

การเงิน 

1,2,3 4.1-1-6 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2 4.1-2-1 

 

รายงานการประชุมสัมมาทิฐิสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน วันท่ี 16 

ธันวาคม 2555 

 4.1-2-2 

 

รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

 4.1-2-3 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 6/2555  

 4.1-2-4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 

 4.1-2-5 ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 

2,6 
4.1-2-6 

 

 

1) บันทึกท่ี ศธ 0513.21101/7834 วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2556 เรื่อง รายงานผล

การใชจายเงินรายไดในระบบ ERP 

2) รายงานผลการติดตามการปรับปรุงบริหารงานพัสดุพรอมรายงานผลการ

จําหนายพัสดุ 

 4.1-2-7 การทํางานในระบบ ERP ป 2556 

3 
4.1-3-1 

สถานะทางการเงิน 

วิเคราะหเปรียบเทียบการใชไปของเงิน 

 4.1-3-2 

 

สรุปผลการปฏิ้บัติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการท่ี 1.10 การ

พัฒนาบุคลากร 

4 4.1-4-1 ขอสงงบรายรับ-รายจายเงินรายไดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

4,5

,7 
4.1-4-3 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอท่ีประชุม  “5.1.1 สํานักงานเลขานุการ เพ่ือรายงานสถานะ

ทางการเงิน”และสรุปมติท่ีประชุม 

4,7 4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

5 4.1-5-1 รายงานผล/เปาหมายการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน 

 4.1-5-2 หนังสือ ขอสงผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยประจําปงบประมาณ 2555 

 4.1-5-3 การวิเคราะหรายรับ รายจายในอนาคต 

6 4.1-6-1 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

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

 4.1-7-2 หนังสือขอแจงยอดเงินคงเหลือ 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สรางระบบกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ

พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กําหนด โดยมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพบริการวิชาการภายใน รวมท้ังกําหนดใหหนวยงาน

ภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมินในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนซ่ึงบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการดําเนินงานใหตอบสนองตามภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน โดยคํานึงถึงปจจัย

นําเขากระบวนการและผลผลิตซ่ึงแตละองคประกอบจะบงบอกถึงคุณภาพการปฏิบัติงานและแสดงใหเห็นถึง

พัฒนาการในรอบปปจจุบันเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ผลของการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคจะเปน

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามระบบการประกันคุณภาพ  (PDCA) มีการ

ดําเนินงานตามรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี้ 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1  

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ ย 4.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ  ดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี  

2.7 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 

หนวย เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน ป 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรอื

สัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรอื

สัดสวน)  

  

    ตวัหาร ตวัหาร 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ  8 8  8    4.00 4.00   

หมายเหต ุ: * ตัวบงชี้ท่ีใหกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

(ตัวบงชี้ท่ีกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  8 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2556 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน  ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ี

เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานัก

ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพของหนวยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย  และมี

กิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร

ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
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ผลการดําเนินงาน 

 การประกันคุณภาพในระดับสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสนดังนี้ 

 1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพในระดับฝาย โดยมีผูอํานวยการฯ เปนท่ีปรึกษา 

 2) คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน โดยมีผูอํานวยการฯ หัวหนา

ฝายทุกฝายหัวหนางานประกันคุณภาพและผูแทนฝาย 

 3) หัวหนางานประกันคุณภาพสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ในปการศึกษา 2556 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพและ

เกณฑตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑมาตรฐาน 8 ขอ ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริการวิชาการภายใตระบบการประกันคุณภาพท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดซ่ึงมีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน โดยดําเนินตามระบบประกันคุณภาพ   

สําหรับสํานักดําเนินการ 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-1-1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีแผนงานประกัน

คุณภาพภายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน

และการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-1-2 – 

5.1-1-3  การประกันคุณภาพบริการวิชาการ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการท่ีไดดําเนินการเปนประจําอยางตอเนื่องและกําหนดผูรับผิดชอบรายองคประกอบ เพ่ือ

ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนภูมิการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-1- 4 – 5.1-1-5  โดยมีงานประกันคุณภาพเปน

ศูนยกลางในการจัดการประสานงานการประกันคุณภาพระหวางฝายและเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพ

วิทยาเขตกําแพงแสนและสํานักงานประกันคุณภาพ รวมท้ังสรุปมติท่ีประชุมเครือขายการประกันคุณภาพ 

ระดับสถาบันการศึกษาและคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ วิทยาเขตกําแพงแสนเสนอผูบริหารสํานักสงเสริม

ฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-1-6 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการดําเนินการ

โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหทุกฝายบริหารจัดการอยางเปนระบบ

และตอบสนองภารกิจของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน โดยหัวหนาสํานักงานเลขานุการไดนําผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2556 เสนอ ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริหารฯ ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 5.2-2-1 – 5.2-2-2  นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดผลักดันใหบุคลากรเห็นถึง

ความสําคัญและมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการแตงตั้ง
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คณะกรรมการฯ คณะจัดทําประกันคุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวยผูบริหาร

และผูแทนจากทุกฝาย และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับฝาย  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 5.2-2-3 

 3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมและเกณฑมาตรฐานท่ีเปนอัตลักษณของ

หนวยงานใหสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพใน

ตามนโยบายของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-2-1 และกําหนดไวใน

คูมือการประกันคุณภาพบริการวิชาการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ซ่ึงสํานักงานเลขานุการไดรับ

ตัวบงชี้เลือก 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 5.1-1-2 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1 ) การควบคมุ 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ 

เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพ ตามกําหนดเวลา และ 3 ) การ

นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ดังนี้ 

 4.1 การควบคุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบปการศึกษา ไดดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน ใหเปนไป ตามแผนการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และคาเปาหมายการ

ดําเนินงานของแตละองคประกอบ  เพ่ือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-1-5, 5.2-2-3 และรับการประเมินคุณภาพภายในระดับฝายในเดือน

พฤษภาคม  2557 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  5.1-4-1 – 5.1-4-2 ซ่ึงคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดประกาศใหวันท่ี 23-25 พฤษภาคม 2557 เปนวันหยุดราชการทําใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน

กําหนดประเมินระดับฝายใหมดังนี้  

ฝาย วันท่ีตรวจประเมินคุณภาพฯ 

ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา  ฝายสื่อสารการตลาด วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 

ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ วันท่ี 3 มิถุนายน 2557 

ฝายสื่อการสงเสริม  วันท่ี 9 มิถุนายน 2557 

 4.2 จัดทํารายงานประเมิน คุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา 255 5 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 5.1-4-3 ใหกับสํานักงานประกันคุณภาพ 

 4.3 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไป

จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบฟอรม (ส.ป.ค.01)  เพ่ือพิจารณาและมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

แกไขปรับปรุงในแตละกิจกรรม และไดนําเสนอ ท่ีประชุมสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนและคณะกรรมการ

ประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4-4 – 5.1-4-6 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        110 

 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช  ื้  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดนําผลการประเมินภาพ

ภายในปการศึกษา 2555 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (ส.ป.ค.01) เพ่ือแกไขจุดออนและหาแนวทางเสริมจุด

แข็งในรอบปการศึกษาถัดไปและมีการติดตามผูท่ีไดรับมอบหมายใหรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (ส.ป.ค.02) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1- 4-5 ทําใหมีกระบวนการ

ประกันคุณภาพซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางความกระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปน

ระบบมากยิ่งข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ ซ่ึงจากการ

วิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ พบวาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ 2555 บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวตามตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555  คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้  

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลติ ผลผลติ 

รอยละ บรรล/ุไมบรรล ุ

มิติดานประสิทธิผล 

เปาประสงคท่ี 1.1 บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนสังคมและนานาชาต ิ

กลยุทธุ 1.1.1 สรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนสังคมและนานาชาต ิ

1.1.1.1 จํานวนโครงการ 6 6 100 บรรลุ 

1.1.1.2 จํานวนเรื่อง 43 39 
(ฝายการศึกษาฯ ขออนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการจํานวน 4 เร่ือง) 

90.70 บรรลุ 

1.1.1.3 จํานวนผูเขารวม 9,170  17,626 192.21 บรรล ุ

1.1.1.4 จํานวนวิชาก 96 96 100 บรรล ุ

1.1.1.5 จํานวนหลักสูตร 19 19 100 บรรล ุ

1.1.1.6 จํานวนรายการ 7 7 100 บรรล ุ

1.1.1.7 จาํนวนกิจกรรม 4 4 100 บรรล ุ

กลยุทธุ 1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับชาติและนานาชิต 

1.1.2.1 จํานวนหนวยงาน 26 33 126.92 บรรล ุ

1.1.2.2 จํานวนหลักสูตร 7 12 171.43 บรรล ุ

1.1.2.3 จาํนวนกิจกรรม 22 25 113.64 บรรล ุ

1.1.2.4 จํานวนโครงการ 1 1 100 บรรล ุ

1.1.2.5 จาํนวนสถานี 3 3 100 บรรล ุ

1.1.2.6 จํานวนกลุม 5 6 120 บรรลุ 

เปาประสงคท่ี 1.2 วิจัย พัฒนาองคความรูและถายทอดวิทยาการในสาขาตางๆ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 
กลยุทธท่ี 1.2.1 สรางงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม 

1.2.1.1 จํานวนเรื่อง 7 7 100 บรรล ุ

เปาประสงคท่ี 1.3 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1.3.1 พัฒนารูปแบบการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู 

1.3.1.1 จํานวนอาคาร 3 3 100 บรรล ุ

1.3.1.2 จาํนวนกิจกรรม 1 1 100 บรรล ุ

มิติดานคุณภาพบริการ 
เปาประสงคท่ี 2.1 สรางความพึพงอใจใหผูรับบริการ 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลติ ผลผลติ 

รอยละ บรรล/ุไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี 2.1.1 สรางเอกลักษณและคุณคาการบริการวิชาการ 

2.1.1.1 จํานวนผูรับบริการ 60,000 97,956 163.26 บรรล ุ

2.1.1.2 จาํนวนกิจกรรม 3 7 233.33 บรรล ุ

2.1.1.3 จํานวนเรื่อง 1 1 100 บรรล ุ

เปาประสงคท่ี 2.2 แสวงหาผูรับบริการใหม 
กลยุทธท่ี 2.2.1 การประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก 

2.2.1.1 จาํนวนกิจกรรม 2 2 100 บรรล ุ

2.2.1.2 จํานวนฐานขอมูล 2 2 100 บรรล ุ

2.2.1.3 จํานวนชองทาง 2 3 150 บรรล ุ

เปาประสงคท่ี 2.3 รักษาฐานผูรับบริการเดิม 
กลยุทธท่ี 2.3.1 สรางความสัมพันธอันดีกับผุใชบริการ (Customer Relationship Management:CRM) 

2.3.1.1 จํานวนโครงการ 1 1 100 บรรล ุ

2.3.1.2 จาํนวนกิจกรรม 6 6 100 บรรล ุ

เปาประสงคท่ี 2.4 ปรบัปรงุรปูแบบการใหบรกิาร 
กลยุทธท่ี 2.4.1 สรางเอกลักษณและคุณคาการบริการวิชาการ 

2.4.1.1 จาํนวนรปูแบบ 1 1 100 บรรล ุ

2.4.1.2 จํานวนชุด 5 5 100 บรรล ุ

2.4.1.3 จาํนวนฐาน 1 1 100 บรรล ุ

2.4.1.4 จํานวนโครงการ 3 3 100 บรรล ุ

มิติดานประสิทธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

3.1.1.1 จํานวนคูมือ (เรื่อง) 1 1 100 บรรล ุ

3.1.1.2 จํานวนงาน 3 3 100 บรรล ุ

เปาประสงคท่ี 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลยุทธท่ี 3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพ 

3.2.1.1 จาํนวนกิจกรรม 3 3 100 บรรล ุ

มิติดานการพัฒนาองคกร 
เปาประสงคท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRM และ HRD) 
กลยุทธท่ี 4.1.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

4.1.1.1 รอยละของบุคลากร 60 92.48 154.13 บรรล ุ

4.1.1.2 จํานวนบุคลากร 6 6 100 บรรล ุ

เปาประสงคท่ี 4.2 สรางทักศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีตอองคกร 
กลยุทธท่ี 4.2.1 สรางวัฒนธรรมของสํานักสงเสริมและฝกอรม กําแพงแสน 

4.2.1.1 จาํนวนกิจกรรม เปาหมายดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2556 

เปาประสงคท่ี 4.3 สรางขวัญกําใจ (แรงจงูใจ) 
กลยุทธท่ี 4.3.1 จัดทําและพัฒนาสวัสดิการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

4.3.1.1 จาํนวนกิจกรรม 5 5 100 บรรล ุ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน 

ไดทบทวนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ป 2555-2559 โดยวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและภัย



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        112 

 

คุกคามจากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีการเปลี่ยนชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมายและ

ผูรับผิดชอบใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน จึงสรุปเปนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม

ฯ กําแพงแสน ป 2556-2560 ตามตารางในองคประกอบท่ี 1 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องคประกอบ

คุณภาพ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตรเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ ซ่ึงสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล 

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 6.1 การเชื่อมโยงฐานขอมูลกับระบบมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถนําไปใชไดหลายดาน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-6-1 คือ  

  - ฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคมของสํานักงานบริการวิชาการ  

  - ฐานขอมูลระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี  

  - ฐานขอมูลระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  - ระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  - Link ระบบ ERP กองคลังสนับสนุน ดานแผน (คําของบประมาณ) ดานการเงิน (ออกใบเสรจ็

รับและเงินท ดรองราชการ) บัญชี (ประมวลผลเสนอในรูปบัญชีรายงานงบการเงิน) พัสดุ (ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 

ครุภัณฑ บัญชีทรัพยสิน) 

  - Link สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

แบบเก็บขอมูล 

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

  - Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฐานขอมูลมุมความรู และขอมูล

การประกันคุณภาพใน  

  - การใชระบบสํานักงานอัตโนมัติของวิทยาเขตกําแพงแสน ดานงานสารบรรณรับสงหนังสือ 

 6.2 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คือโปรแกรมบริหารจัดการหองพัก 

Epitome และโปรแกรมบริหารหองอบรม สัมมนา esp ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-6-2 

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ  

ในรูปแบบการใหขอมูลปอนกลับ โดยผานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานตางๆ และผลการ

ดําเนินงานโครงการฝกอบรม ซ่ึงพิจารณาตามภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สามารถแยกออกเปน  

2 ดาน ดังนี้ 
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 7.1 การใหบริการวิชาการ 

 1 ) การสงเสริมเผยแพร ในการจัดนิทรรศการ สาธิตในงานเกษตรกําแพงแสน  

 2 ) ผูรับบริการดานการฝกอบรม จาการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของโครงการ

ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ โดยผูใชบริการใหขอมูล ปอนกลับใหฝายสงเสริมฯ เชน โครงการพนักงานการ

พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน (ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร)  

นักบริหารการเกษตรสหกรณการเกษตร (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ) การปฐมนิเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายสงเสริมเผยแพรฯ ไดนําผลการประเมินจากผูเขารวมอบรม  วิทยากร

และเจาหนาท่ีของโครงการนําไปพัฒนาหลักสูตรอบรมในรุนตอไป (จากประชาชนท่ัวไป) ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-7-1 

 3) ผูรับบริการดานบริการสื่อ (ประชาชนท่ัวไป) ได สํารวจและ ประเมินความพึงพอใจจาก

ผูรับบริการ สําเนาวีดิทัศนทางการเกษตร เพ่ือนําไปกําหนดทิศทางแผนบริการวิชาการและจัดทําแผนในการ

ผลิตสื่อทางการเกษตรดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.1-3 

 4 ) การเขียนอภิปรายผลงานวิจัย  ฝายการศึกษาฯ เรียนเชิญ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดาน

งานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาใหคําแนะในการสรางงานวิจัยและจัดเวทีเพ่ือกําหนดให

บุคลากรไดนําเสนอผลงานวิจัยภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน โดยมีผูทรงวุฒิใหคําแนะนํา 

 7.2 การใหบริการ 

 1 ) การบริการดานสถานท่ีจัดอบรม ประชุมสัมมนา โดยผูรับบริการมีสวนรวมในการประเมินผล

การดําเนินงานในโครงการบริการวิชาการหลักสูตรตาง ๆ เชน ฝายสงเสริมเผยแพรฯ ดําเนินการจัดฝกอบรม

ในหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงานระดับ 9 ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) 

มีการรายงานผลการดําเนินงานฝกอบรมฯ โดยผูรับบริการไดใหขอเสนอแนะดานคุณภาพรสชาติและปริมาณ

อาหาร ซ่ึงฝายสงเสริมเผยแพรฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการและหัวหนาหนวยประสานสัมพันธ เจาหนาท่ีโครงการอบรมของธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) 

และผูประกอบโรงอาหาร  เขารวมประชุมชี้แจงตามขอเสนอแนะของผูเขาอบรม เพ่ือใหโรงอาหารไดมีการ

พัฒนาการใหบริการตอความตองการของผูใชบริการตอไปซ่ึงนําไปสูชื่อเสียงในการใหบริการสถานท่ีฝกอบรม 

ประชุมสัมมนาของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-7- 2 -5.1-7-3   

นอกจากนี้ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดรับความรวมมือจากผูรับบริการสถานท่ีอบรม ประชุม สัมมนา  

(แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม) คือ ดร.โสภณ ภูเกาลวนและดร.ฐิติวรรณ  สินธุนอก ซ่ึงมีความรู ความสามารถดาน

การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มาเปนท่ีปรึกษาการบริหารจัดการแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการของแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม 

 2) การประชาสัมพันธ ผานสารสนเทศ ผลการจากการประเมินประชาสัมพันธงานเกษตร

กําแพงแสน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายสื่อสารการตลาด)  ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับ

ขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธกิจกรรม “เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ”งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 

2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.1-4 
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 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม

รวมกัน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสนรวมลงนามความรวมมือดานการประกันคุณภาพระหวาง

มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 ณ อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และเพ่ิมมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง

ภายหลังรวมเปน 6 สถาบัน ซ่ึงเครือขายไดมีการประชุมเพ่ือดําเนินการกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยมีการ

ประชุมหมุนเวียนการเปนเจาภาพจัดการประชุมเพ่ือผูเขารวมประชุมไดเยี่ยมชมกิจกรรมท่ีดีเดนและสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสนมีหัวหนางานประกันคุณภาพเขารวมประชุมและรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารฯ 

อยางตอเนื่อง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-8-1 –5.1-8-2 ดังนี้ 

 8.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในวันท่ี 5 กรกฎาคม  2556 ณ หองประชุม SC 101 อาคาร

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต  โดย ผศ.ดร .ประโยชน นิลพันธุ อธิการบดีไดนําเสนอกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัยและชิมอาหารของโตะจีนนครปฐมและการดําเนินงานของนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมของ

มหาวิทยาลัยเปนผูใหบริการ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดเขารวมประชุมและไดศึกษาดานอาคารสถานท่ี 

ระบบบริหารจัดการ การบริการของเจาหนาท่ีควบคุมและนิสิตใหบริการภาควิชาการโรงแรม ซ่ึงสํานักสงเสริม

ฯ กําแพงแสนยังสามารถใหนิสิตเขามาฝกงานดานหองพัก หองอบรม  และ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รอง

อธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรถายทอดความรูเรื่องเกณฑประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

 8.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 ณ หองประชุมสุพจน มิ

เถาวัลย อาคารอํานวยการ โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีไดนําเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ

ในท่ีประชุมหารือแนวทางท่ีดีในการการจัดโครงการบริการวิชาการและแนวทางการบูรณาการกับงานวิจัยและ

การเรียนสอน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน  หนวยงานนํารองการใชประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ ( EdPEx) 1 หนวยงาน 1 มหาวิทยาลัย และการขยายเครือขายใหกวางขวางข้ึนโดยจะ

เชิญชวนมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรีเขารวมเปนเครือขาย

เพ่ิมเติม หนวยงานศึกษาและสรางเกณฑข้ึนประเมิน (EdPEx) 

 8. 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในวันท่ี 28 มกราคม 2557 ณ หองประชุมคณะวิทยาการ

จัดการ โดย ผศ.ดร.นิวัต กลุนงาม อธิการบดีไดนําเสนอกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและสินคา OTOP ทองถ่ิน 

ในท่ีประชุมพิจารณารางตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ซ่ึง

มีมติใหมีการประชุมพิจารณารายละเอียดและทําความเขาใจตามเกณฑรายตัวบงชี้ในเดือนกุมภาพันธ 2557 

ณ มหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนเชิญผูบริหารทุกมหาวิทยาลัยในเครือขายและตัวแทน

จาก สมศ.เขารวมประชุม พิจารณา ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) 

ระดับอุดมศึกษา  ทําใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายในตามตัว

บงชีข้อง สมศ.ในปตอไป นอกจากนี้ยังไดทราบถึงแนวทางการจัดประชุมสัมมนา และแนวทางการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของหนวยงานและชุมชนรอบขาง 
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 8.4 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดสนับสนุนใหนางนวลฉวี พรบัณฑิตยปทมา นางสาววารีภรณ 

ปรักเจริญ และนางสาววราภรณ บุญนาค เขารวมโครงการศึกษาดูงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพและ

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2557 ในวันท่ี 3 มีนาคม 2557  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-8-3 

  1) มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม ฟงบรรยายเรื่อง ระบบประกันคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนระบบคุณภาพมหาวิทยาลัย การเขาสูเกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) แนวปฏิบัติท่ีดีดานการประกันคุณภาพ  และการบริหาร

ความเสี่ยง  

  2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ.นครปฐม ฟงบรรยายเรื่อง ประวัติ

มหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพ องคประกอบคุณภาพ หลักสูตร การปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ 

การปฏิบัติงาน คณาจารยและนักศึกษา และการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแกสังคม  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 5.1-1-1 

 

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ปการศึกษา 

2554 และปการศึกษา 2555 

1,3 5.1-1-2 คูมือการประกันคุณภาพบริการวิชาการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 
5.1-1-3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

 5.1-1-4 แผนภูมิการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

1,4 5.1-1-5 ศธ 0513.21101/8728 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 

 5.1-1-6 แผนภูมิการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

2,3 5.1-2-1 ประกาศ กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพบริการวิชาการ สํานักสงเสริมและ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

ฝกอบรม กําแพงแสน 

 
5.1-2-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 27 สงิหาคม 2556 

2,4 
5.1-2-3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสนคณะอนกุรรมการสํานักงานเลขานุการ 

4 5.1-4-1 รายงานการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2556 ทุกฝาย 

 5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2556 ทุกฝาย 

 5.1-4-3 หนังสือ ศธ 0513.21101/6398 วันท่ี 19 กันยายน 2556  

 
5.1-4-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน  

4,5 5.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 5.1-4-6 

 

หนังสือ ศธ 0513.21101/6696 วันท่ี 27 กันยายน 2556 

หนังสือ ศธ 0513.21101/6397 วันท่ี 27 กันยายน 2556 

6 
5.1-6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ku.ac.th และ http://eto.kps.ku.ac.th 

- Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

- ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ 

- ฐานขอมูลองคความรูของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

- ฐานขอมูล ระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี 

- ฐานขอมูล ระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 - Link บัญชี 3 มิติ 

 - Link ระบบ ERP กองคลงั (แผนงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ) 

 - ระบบสํานักงานอัตโนมัติของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (งานสารบรรณ

รับสงหนังสือ) 

- Link งานประกันคุณภาพ : http//ku.ac.th/qa/ 

- แบบเก็บขอมูลของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

- Link สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.  

- Face book ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 
5.1-6-2 

-โปรแกรมบริหารจัดการหองพัก Epime’ 

-โปรแกรมบริหารหองอบรมสัมมนา esp 

7 
5.1-7-1 

สสรุปผลและขอเสนอแนะหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร

พนักงานระดับ 9 

 5.1-7-2 รายงานการประชุมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหาร 

 5.1-7-3 หนังสือเชิญ ดร.โสภรณ ภูเกาลวน และดร.ฐิติวรรณ สินธุนอก 

http://www.ku.ac.th/�
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8 5.1-8-1 

 

(1) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพ 5 สถาบัน  

(2) ภาพกิจกรรมลงนามเครือขายประกันคุณภาพ 5 สถาบัน  

 5.1-8-2 1) รายงานการประชุมเครือขายการประกันคุณภาพ 

 5.1-8-3 

 

 

เอกสารโครงการศึกษางาน คณะกรรมการรประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2557 ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ตัวบงช้ีอัตลักษณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสถาบัน สํานัก ตองมีตัวบงชี้เพ่ิมเติมพรอมเกณฑการประเมินอยางนอย 

1 ตัวบงชี้ โดยกําหนดใหเปนตัวบงชี้ท่ี 5.2 ซ่ึงเปนตัวบงชี้เพ่ิมเติม ลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไวเปนหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑมาตรฐานขอ 3 ของตัวบงชี้ท่ี 

5.1 ท้ังนี้ ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ไมตองนําคะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

ในปการศึกษา 2556 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ใหบรรลุเปาหมายจํานวน 3 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

ตัวบงชี้เลือก จํานวนขอ ผลการดําเนินงาน ถายทอดสูฝาย 

1. ระดบัความสาํเร็จของการสรางเครือขายบริการ

ทางวิชาการ      (สํานัก) 

5 ขอ 5 ขอ ฝายสงเสริมฯ 
ฝายการศึกษาฯ 
ฝายสื่อสารการตลาด 
ฝายสื่อการสงเสริม 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ(สกอ. 7.3) 

5 ขอ 5 ขอ สํานักงานเลขานุการ 

ฝายสื่อการสงเสริม 

3. ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดาน

ตางๆ ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพือ่ความ

กินดีอยูดีของชาติ(สมศ.18.2) 

5 ขอ 5 ขอ ฝายสงเสริมฯ 

ฝายการศึกษาฯ 
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ตัวบงช้ีเลือก 1  ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทางวิชาการ 

ชนดิของตัวบงช้ี   ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา. 2556  

 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.มีแผนในการพัฒนาเครือขาย 

  2.มีการดําเนินงานตามแผน 

  3.มกีจิกรรม/โครงการที่เกิดข้ึนจากความรวมมือของเครือขาย 

  4.มกีารประเมนิผลการดาํเนนิกิจกรรมของเครือขาย 

  5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือขาย 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2556 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีแผนในการพัฒนาเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดแผนพัฒนา 4 ป ภายใตชื่อ

วา แผนพัฒนาเครือขายในการบริการทางวิชาการ ( Master Plan)ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2556-2560 

จนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดกําหนดบทบาทหนาท่ีและผูรับผิดชอบแตละเครือขายโดยมีวัตถุประสงคในการสรางและ

พัฒนาเครือขายของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เพ่ือสรางความรวมมือและสนับสนุนการใหบริการทาง

วิชาการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดอยางมีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการใหบริการทางวิชาการได

อยางตอเนื่องทําใหเกิดความยั่งยืนในการใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท่ัวประเทศ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 1-1-1และสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดนํามาบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน พ.ศ. 2556-2560 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1-1-2 มีฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรมไดกระจายสูแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลยุทธ ท่ี 1.2 พัฒนาและ บรูณาการ

เครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการชื่อโครงการที่ 3.9 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ

หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1-1-3  

กลุมเครือขาย ผูรับผิดชอบ 

1. เครือขายภายในมหาวิทยาลัย ผูชวยผูอํานวยการดานบริการวิชาการ  หัวหนาฝายสงเสริมฯ 

2. เครือขายระดับมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ หัวหนาฝายการศึกษาฯ 

3. เครือขายองคการระหวางประเทศ ผูอํานวยการ หัวหนาฝายการศึกษาฯ 

4. เครือขายรวมกับเอกชน ผูอํานวยการ หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรฯ 

หัวหนาฝายการศึกษาฯหัวหนาฝายสื่อสารฯ 
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กลุมเครือขาย ผูรับผิดชอบ 

5. เครือขายความรวมมือกับกรม กระทรวง 

รัฐวิสาหกิจ 

ผูอาํนวยการ            หวัหนาฝายการศึกษาฯ 

หวัหนาสาํนกังานเลขานกุาร   

6. เครือขายชุมชนและทองถ่ิน หวัหนาฝายสือ่การสงเสรมิ           หวัหนาฝายสงเสรมิเผยแพรฯ 

หัวหนาฝายสื่อสารการตลาด 

7. เครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร หวัหนาฝายสงเสรมิฯ                 หวัหนาฝายสือ่สารการตลาด 

8. เครือขายนักวิจัย ผูอาํนวยการ                             หวัหนาฝายการศึกษาฯ 

2. มีการดําเนินงานตามแผน  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดมอบหมายใหทุกฝายดําเนินการตาม 8 

เครือขายอยางตอเนื่องทําใหเกิดเครือขายเกิดความเขมแข็งและสรางความรวมมือมีผลงานบริการวิชาการท่ี

หลากหลาย โดยฝายสงเสริมเผยแพรฯ มีหนาท่ีติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย

ฯ ตอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 27 สงิหาคม 2556 วาระท่ี 

5.3.8  ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 23 กันยายน 2556 วาระท่ี 5.4.9 ครั้งท่ี 7/2556 วันท่ี 21 พฤศจกิายน 2556 

วาระท่ี 5.3.13 วาระท่ี 5.4.9 ครั้งท่ี 8/2556 วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 3.10.12  ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงเลือก 1-2-1 – 1-2-3 

3. มีกิจกรรม/โครงการท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือของเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนได

กําหนดระดับและลักษณะการสรางและพัฒนาเครือขาย ออกเปน 3 ระดับ คือ 1) การสรางเครือขาย  2) การ

ดําเนินงานของเครือขาย และ 3) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนได

สรางเครือขายความรวมมือกับเครือขาย ทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับชาติและ

นานาชาติ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนได สรุปไวในรายงานผลการพัฒนาเครือขายของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน  8 เครือขาย ดังนี้ 

3.1 สรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการบริการทางวิชาการ

ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงอยูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก คณะ สํานัก 

สถาบัน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผลการดําเนินงานการพัฒนาเครือขายอยูในรูปแบบของการจัด

รายการทริคเกษตร การศึกษาการใชประโยชนน้ําท้ิงจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง ในนิคมการเกษตรพืช

อาหารและพืชพลงังานทดแทน (มันสําปะหลัง) ตําบลวัดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สรางและ

พัฒนาคายเยาวชนคนเกงภาษาอังกฤษมุงสูอาเซียน สรางและพัฒนาคายเยาวชนยุวขจีสรางสรรคสิ่งแวดลอม 

และการใชอาคารสถานท่ีฝกอบรม  ดําเนินการจํานวน 7 หนวยงาน  ไดแก  คณะเกษตร คณะเกษตร 

กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ ตามรายงานผลการ

พัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงเลือก 1-3-1 

3.2 สรางเครือขายระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการบริการทางวิชาการ 

ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ซ่ึงมีสวนรวมในการบริการทาง
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วิชาการ ผลการดําเนินงานพัฒนาเครือขายอยูในรูปแบบดําเนินโครงการสรางรูปแบบเพ่ือการพัฒนาเกษตรกร

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน โครงการประเมินการดําเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในปงบประมาณ 2556 

โครงการประเมินการดําเนินงานของศูนยปราชญชาวบาน ปงบประมาณ 2556 โครงการการสํารวจวิเคราะห

พ้ืนท่ีและประเมินผลการดําเนินงาน โครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุนการผลิตขาว ป 2555 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน การศึกษา

กระบวนการพัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. และการศึกษาการใชประโยชนน้ํา

ท้ิงจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (มันสําปะหลัง) ตําบล

กุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการจํานวน 6 หนวยงาน ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 

2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-3-1 

3.3 สรางเครือขายองคกรระหวางประเทศ หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการบริการทาง

วิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศ ผลการ

ดําเนินงานพัฒนาเครือขายอยูในรูปแบบการดําเนินการจัดฝกอบรม หลักสูตร Training/Study visit on Fruit 

Production and Management in Thailand จัดศึกษาดูงาน Agricultural Research and Extension 

Activities in Thailand สรางและพัฒนาหลักสูตร On-the-job Training Program at Sister School for 

Agricuttnral Teachers and Students และสรางและพัฒนาหลักสูตร Rice Production for African 

Countries ดําเนินการ จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก บริษัท Management and Training International 

(Dr.kham) บริษัท CTNS Consultant & Training และ JICA ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-3-1 

3.4 สรางเครือขายรวมกับภาคเอกชน หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการบริการทางวิชาการ 

ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปน หนวยงานภาคเอกชน ผลการดําเนินงานสรางและพัฒนา

คายเยาวชนยุวขจีสรางสรรคสิ่งแวดลอม คายเยาวชนคนเกงภาษาอังกฤษมุงสูอาเซียน สรางและพัฒนาคาย

เยาวชนศิลปะการถายภาพ รวมจัดรายการทริคเกษตร การสนับสนุนบุคลากรเปนกรรมการสมาคมสงเสริม

การเกษตรแหงประเทศไทย รวมแสดงนิทรรศการงานโฟโตแฟร สนับสนุนวิทยากรและสถานท่ีศึกษาดูงาน 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูจัดการธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงของสหกรณ และจัดฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนา

ขีดความสามารถดานการบริหารพนักงานระดับ 8 และ 9 ดําเนินการจํานวน 9 หนวยงาน ไดแก สวนนงนุช 

สมาคมธุรกิจการถายภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน สถาบัน Photography of Academy บริษัท 

กันตนา จํากัด บริษัท โรงเสนหม่ีชอเฮง จํากัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ (มหาชน) บริษัท บางจาก

ปโตรเลียม จํากัด และบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส จํากัด ตามรายงานผลการพัฒนา

เครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบง

เลือก 1-3-1 

3.5 สรางเครือขายความรวมมือกับกรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับ

การบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปนองคกรในประเทศและภาครัฐ 
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รวมท้ังรวมดําเนินงานหรือสนับสนุนการบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ลักษณะการดําเนินงานอยูในรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ใหกับหนวยงานตางๆ ภายใตความ

รวมมือทางวิชาการ ในปการศึกษา 2556 ดําเนินการจํานวน 12 หนวยงาน ไดแก กรมการขาว กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง เรือนจําพิเศษธนบุรี กรม

ราชทัณฑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐม และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-3-1 

 3.6 สรางเครือขายชุมชนและทองถ่ิน หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการบริการทางวิชาการ

ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปนองคกรในระดับชุมชนและทองถ่ิน มีการเชื่อมโยง

ดําเนินงานหรือสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ลักษณะการ

ดําเนินงานอยูในรูปแบบของพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การเปนท่ีปรึกษา การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลนครนครปฐม และการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการจํานวน 33 หนวยงานตามรายงานผลการ

พัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงเลือก 1-3-1 

 3.7 สรางเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการบริการ

ทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปนเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกร มีการเชื่อมโยงสนับสนุนเปนเครือขายกับสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในการบริการ

วิชาการแกสังคม ลักษณะการดําเนินงานอยูในรูปแบบของการถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพใหกับ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการจัดฝกอบรม การจัดนิทรรศการ การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือ

ตอบสนองกับความตองการและแกไขปญหาในระดับครัวเรือนและกลุมสถาบันเกษตรกรเพ่ือสรางความ

เขมแข็งใหกับเกษตรกรและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน รวมท้ังกลุมใหการสนับสนุนวิทยากรและ

สถานท่ีศึกษาดูงานในปการศึกษา 2556 ดําเนินการจํานวน 6 กลุม ไดแก กลุมเศรษฐกิจพอเพียงคลอง  

บางน้ําจืด อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานเขาดิน ตําบลทองมงคล 

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมชนมัสยิดอัสฮุสนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สหกรณ

การเกษตรศรีประจันต จํากัด อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยขาวชุมชนบานยางยวน ตําบล

ดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยภูมิปญญาปกธงชัย อําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-3-1 

 3.8  สรางเครือขายนักวิจัย หมายถึง เครือขายท่ีเก่ียวของกับการทํางานวิจัยของสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณทางดานการทําวิจัย อาจเปน

บุคลากรในมหาวิทยาลัย บุคลากรจากบริษัทเอกชน ขาราชการเกษียณอายุ เปนตน โดยสามารถสนับสนุน

และสงเสริม ใหบุคลากร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนตระหนักถึงการทํางานวิจัย  รวมท้ังให
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คําแนะนําในเรื่องตางๆ เชน หัวของานวิจัย การออกแบบการวิจัย การเขยีนโครงรางงานวจิยั การเสนอโครง

รางงานวิจัยเพ่ือขอทุน การเขียนรายงานการวิจัย การหาแหลงทุน ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-3-1 

4. มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการติดตามผล
การดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบในแตละเครือขายรายงานความกาวหนาตามแผนการพัฒนาเครือขายในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1- 3-1–1-4-1
และประเมินผลเครือขาย 3 สวน คือ การสรางเครือขาย การดําเนินงานของเครือขาย การเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ประเมินผลการสรางและพัฒนาเครือขายเปนประจําทุกป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมและทันกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญในการ

ทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยการใชบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ รวมกัน ทําให

ชวยประหยัดและลดตนทุนของการใหบริการวิชาการ และสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดระดับหนึ่ง แนว

ทางการนําผลการประเมินผลไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือขายท่ีเห็นไดชัดเจนและไดผล คือ การ

รวมกลุมกันเปนหุนสวนและเชื่อมโยงกันอยางเหนียวแนนมีการประสานประโยชนระหวางกันอยางลงตัว มี

การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหเครือขายมีปฎิสัมพันธระหวางกัน  

5.1 การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน ระดับ 8 และ 

ระดับ 9 ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีบุคลากรทีมี

ความรูความชํานาญ และประสบการณทางดานการบริหารจัดโครงการ อาคารฝกอบรม และสถานท่ี บริษัท 

อินเตอรเนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซสิเอท จํากัดมีความพรอมดานวิชาการ และเปนความยอมรับระดับ

สากล สวนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีพนักงานจํานวนมากท่ีจําเปนตองพัฒนา แต

บุคลากรฝายจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของธนาคารไมเพียงพอตอการจัดฝกอบรมแตละป จึงทําให

หนวยงานท้ัง 3 หนวยงานมีการรวมกันเปนเครือขาย ดําเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารพนักงานระดับ 8 และระดบั 9 ข้ึน จึงทําใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-7-3  

5.2 มหาวิทยาลัยเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวภูมิภาค ไดมีการนําผลการประเมินการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือขายมาปรับปรุงการดําเนินงานในการใหบริการวิชาการตอไป ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้เลือก 1-4-1 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3ขอ 

มีการดําเนินการ 

4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลประเมินการดําเนินงาน 
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ตัวบงชี้เลือก สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คณะกรรมการ 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

รายการเอกสาร 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 
1-1-1 

แผนพัฒนาเครือขายในการบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน(Master Plan) 

 1-1-2 แผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 

 1-1-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

2 
1-2-1 

รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือขาย ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 27 มิถุนายน 

2556 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 

 1-2-2 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 27 สงิหาคม 2556 วาระท่ี 5.3.8 ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 23 

กันยายน 2556 วาระท่ี 5.4.9 ครั้งท่ี 7/2556 วันท่ี 21 พฤศจกิายน 2556 วาระท่ี 

5.3.13 วาระท่ี 5.4.9 ครั้งท่ี 8/2556 วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 3.10.12 

 1-2-3 สรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

3 1-3-1 

 

รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือขาย ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 20 สงิหาคม 

2556 วาระท่ี 4 

3,4,5 
1-3-2 

รายงานผลการพัฒนาเครือขายของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ประจําป การศึกษา พ.ศ.2556 

4,5 1-4-1 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือขาย 
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ตัวบงช้ีเลือก 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา. 2556  

 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสํานัก/สถาบัน ไดแกการ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

  4.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

ตัดสินใจ และมีผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information System Plan) สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสนแตงตั้ง

คณะกรรมการสารสนเทศสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนประกอบดวยผูชวยผูอํานวยการ ผูแทนจากทุกฝายและ

นักวิชาการคอมพิวเตอร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-1-1 คณะกรรมการฯ มี หนาท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2556 - 2560 หลักเกณฑ สงเสริม 

ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะและติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ

ตอบสนองภารกิจและนโยบายของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-1-2 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสํานัก/สถาบัน ไดแกการ

วิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจซ่ึงครอบคลุมการวิจัย งานบริการ

วิชาการ การบริหารจัดการและสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพไดดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 2-2-1 - 2, 5.1-6-1 ไดแก  

2.1 ดานการบริหารจัดการประกอบดวย  

1) ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอมูลดานการเงิน ดานพัสดุ-ครภุณัฑ 

ทะเบียนประวัติบุคลากร  

2) ฐานขอมูลผูใชบริการสถานท่ีอบรมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดวยโปรแกรมบริหาร

จัดการหองพัก Epime และหองอบรม esp ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-6-2 
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2.2 คลังผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ ครูอาชีพและวิทยากรหลักสูตร

ฝกอบรม  

2.3 ฐานขอมูลผูใชบริการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประกอบดวย ผูรับบริการ สถานท่ีศึกษาดู

งาน วิทยากร สื่อมวลชน คณะกรรมการบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ และคณะกรรมการ

ประจํา 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจจากบุคลากรท่ีใ ชขอ อมูลขาวสารสารสนเทศ โดยประเมินผานเว็บไซต 

http://eto.kps.ku.ac. th มีผูมาประเมินท้ังหมด  52 คน ผลการประเมินไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ภาพรวมเทากับ 3.78 ความพึงพอใจระดับ มาก ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-3-1 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

จากขอ 3  คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกันพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบ

สารสนเทศดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-4-1  ไดนําผลการพิจารณาพรอมท้ังขอเสนอแนะมา

ปรับปรุง website ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหเหมาะสมและเปนแหลงประชาสัมพันธขาวสารดาน

การบริการวิชาการท่ีเปนประโยชน เชน ประวัติสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน (ประวัติ การพัฒนาดาน กายภาพ 

รางวัลหนวยงาน/บคุลากร) บริการวิชาการ/งานวิจัย และมุมความรูซ่ึงไดแบงหมวดองคความรู 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สนับสนุนให

บุคลากรติดตอสื่อสาร หรือสงขอมูลตาง ๆ ในระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเปนประจํา ท้ังนี้งาน

ประชาสัมพันธจัดทําบัญชีรายชื่อบุคลากรของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน เพ่ือใชในการสงขอมูลขาวสาร ผาน

เครือขายนนทรี ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-5-1 - 2-5-3 และ 5.1-6-1 

 5.1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใชระบบฐานขอมูลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 - ฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ  

 - ฐานขอมูลระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี  

 - ฐานขอมูลระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 - ระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - Link ระบบ ERPกองคลัง สนับสนุน ดานแผน การเงินและงบประมาณ 

 - Link สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

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

 - Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฐานขอมูลองคความรู และขอมูล

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

 - การเวียนหนังสือราชการภายใน ผานเครือขายนนทรี  

  

http://naetc.eto/�
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4ขอ 

มีการดําเนินการ 

5ขอ 

ผลประเมินการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้เลือก สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คณะกรรมการ 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 2-1-2 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 

2557 - 2560 

2 2-2-1 โครงการบริหารจัดการฐานขอมูล สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 
2-2-2 

 

ฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ  

คลังผูเชี่ยวชาญ 

3 2-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4 2-4-1 Homepage http://eto.kps.ku.ac.th (ปรับปรุงใหม) 

5 2-5-1 บัญชีรายชื่อบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนใชเครือขายนนทรี 

 

2.5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ku.ac.th และ http://eto.kps.ku.ac. th 

- Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

- ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ 

- ฐานขอมูลองคความรูของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

- ฐานขอมูล ระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี 

- ฐานขอมูล ระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

- Link ระบบ ERP กองคลงั (แผนงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ) 

- Link งานประกันคุณภาพ : http//ku.ac.th/qa/ 

- แบบเก็บขอมูลของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

- Link สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.  

- Face book ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

- การเวียนราชการภายในผานเครือขายนนทรี 

 

http://www.ku.ac.th/�
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 

2-5-3 

 

 

 

 

Homepage http:// eto.kps.ku.ac.th 

องคความรูสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

1) ดานพืช จํานวน 6 เรื่อง 

2) ดานสงเสริมและฝกอบรม จํานวน 4 เรื่อง 

3) ดานการเงิน จํานวน 1 เรื่อง 

4) ดานงานบุคคล จํานวน 4 เรื่อง 

5) จรรยาบรรณ จํานวน 5 เรื่อง 

6) ดานงานคอมพิวเตอร จํานวน 5 เรื่อง 

บริการวิชาการ/วิจัย 

7) บริการวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง 

8) งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง 
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ตัวบงช้ีเลือก 3  ผลการช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

(เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ) 

ประเภทของตวับงช้ี ผลผลิต   

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2556 

กรรมการ หนวยงาน เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/สงัคม 

  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินโครงการเก่ียวกับการชี้นํา ปองกันหรือ

แกปญหาสังคมในดานตางๆประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ) และมีผลการ

ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA)  ในรอบปการศึกษา 2556  สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน โดยฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมไดดําเนินกิจกรรมท่ีชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดาน

ตางๆ ภายใตโครงการบริการวิชาการซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ฝายสงเสริมฯ ไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมวิชาการท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

มีบทบาทในการชี้นํา ปองกันหรือแกไขปญหาของสังคมภายนอกสถาบัน คือโครงการท่ี 3.2 พัฒนาผูประกอบ

อาชีพการเกษตร  ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 1 โครงการ 13 หลักสูตร ดังนี้ 

โครงการมหกรรมรวมศาสตรแหงแผนดินเพ่ือความอยูดีกินดีของชาติ หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกรา 

หลักสูตรการเพาะเห็ดหูหนู หลักสูตร การแปรรูปผลไมตามฤดูกาล หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากขาว 

หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว หลักสูตร เทคนคิการ ผลิตเมล็ดพันธุขาว หลักสูตร การแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ 

หลักสูตร การทําน้ําพริกพรอมบริโภค หลักสูตร การปลูกหนอไมฝรั่ง หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจาก

ขาว หลักสูตร การทําขนมไทย (ทองหยบิ ทองหยอด) หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากกลวย และ

หลักสูตร การบริหารจัดการฟกขาวเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต ซ่ึง โครงการดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมและพัฒนา  

ผูประกอบอาชีพการเกษตร และประชาชนผูสนใจท่ัวไป ไดรับความรูและทักษะอาชีพทางการเกษตร เพ่ือ
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นําไปพัฒนาอาชีพใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือความกินดีอยูดี ซ่ึงไดใชวงจร

คุณภาพ PDCA ในการดําเนินงาน ดังนี้  

1.1 มีการวางแผนการดําเนินงาน ( Plan) ฝายสงเสริม ฯ ไดรับงบประมาณ โครงการเกษตรเพ่ือ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร โดยไดบรรจุไว

ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา  ในแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2556 และ 

2557 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน มีการประชุมคณะทํางานวางแผนวิเคราะหโครงการตาง ๆ ในบริการ

วิชาการแกสังคม เพ่ือตอบตามความตองการของสังคมภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร วิทยากรและ

ผูรับบริการ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานอาชีพทางการเกษตรใหกับเกษตรกรใหสามารถพ่ึงพาตนเองได

อยางยั่งยืน การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูประกอบอาชีพทางการเกษตร  นับเปนการ

ใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักดานการบริการวิชาการแกสังคมของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด โดยฝายสงเสริม ฯ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  3-1-1, 3-1-2  

1.2 มีการดําเนินงานตามแผน ( Do) ฝายสงเสริม ฯ ทําหนาท่ีประสานงานและดําเนินการ

ใหบริการวิชาการ เพ่ือสรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ ผานกระบวนการ

ถายทอดความรูรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพและการจัดมหกรรม รวมศาสตร

แหงแผนดินเพ่ือความอยูดี กินดีของชาติ เปนตน ท้ังนี้ผูรับบริการไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการผลิต 

การแปรรูป การตลาดและการรวมกลุมเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3-1-3 

1.3 มีการประเมินผลการดําเนินงาน (Check) ฝายสงเสริมฯ มีการประเมินผลการดําเนินงาน

ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนาทุกโครงการ และนําผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนา ปรับปรุง

การดําเนินงานโครงการใหเหมาะสมและ สอดคลองตาม ตองการของผูรับบริการ  และรายงานผลการ

ประเมินผลการดําเนินงานในท่ีประชุม ฝายสงเสริมฯ คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน และ

คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนทราบ รวมท้ังมีการรายงานผลการดําเนินงานแกวิทยาเขต

กําแพงแสนและมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส นอกจากนั้นสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดมีการติดตามผลการ

นําความรูท่ีไดรับจา กการฝกอบรม การสาธิตวิชาชีพไปปรับใชในการประกอบอาชีพ โดยการออกไปเยี่ยมท่ี

บานของเกษตรกร การโทรศัพทสอบถาม เปนตน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-3, 3-1-4 

 1.4 มีการนําผลการดําเนิน งานมาเปนแนวทางปรับปรุง ( Action) ภายหลังการดําเนินงาน

โครงการสิ้นสุดลง จะมีการประเมินผลโครงการทุกครั้ง ผลการประเมินท่ีไดจะเปนประโยชนในการพัฒนา 

การปรับปรุงโครงการ/ กิจกรรมการใหบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ /ชมุชน

มากท่ีสุด อันจะนําไปสูความอยูดีกินดี ของเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-4 ซ่ึงโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร นับเปนโครงการท่ีมีสวนในการ

สงเสริมใหความรู สรางทักษะ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผูรับบริการ จนทําใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สนับสนุนงบประมาณดําเนินการตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-5 
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2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80  ฝายสงเสริม ฯ มีการกําหนดแผนปฏิบัติ การ 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2556 โดยนําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน เปนแนวทางการ

ดําเนินงานใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม โดยจัดทําโครงการพัฒนาผูประกอบการอาชีพการเกษตร 

ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือสรางความกินดีอยูดี ของชาติ ผานกระบวนการจัด

ฝกอบรมและการสาธิตฝกอบรมวิชาชีพ เปนตน ในป การศึกษา 2556 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  สามารถ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา ได

บรรลุเปาหมายตามแผนและกิจกรรมท่ีกําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 80 สามารถสรุปโครงการการพัฒนาผู

ประกอบอาชีพการเกษตร ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือสรางความกินดีอยูดีของชาติ 

ดังนี้  
 

โครงการ  แผน ผล บรรลเุปาหมาย (%) 

โครงการพัฒนาผูประกอบอาชพีการเกษตร ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. โครงการมหกรรมรวมศาสตรแหงแผนดีเพ่ือความอยูดี กินดีของชาติ 1,100 คน 1,430 คน 100 
2.จดัฝกอบรม 13 หลักสูตร ดังน้ี 

2.1) หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกรา 30 คน 30 คน 100 

2.2) หลักสูตร การเพาะเห็ดหูหนู 50 คน 50 คน 100 

2.3) หลักสูตร การแปรรูปผลไมตามฤดูกาล 25 คน 30 คน 100 
2.4) หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากขาว 30 คน 35 คน 100 
2.5) หลักสูตร การแปรรปูฟกขาว 30 คน 30 คน 100 

2.6) หลักสูตร เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุขาว 30 คน 35 คน 100 
2.7) หลักสูตร การแปรรปูเห็ดเศรษฐกิจ 30 คน 30 คน 100 

2.8) หลักสูตร การทํานํ้าพริกพรอมบริโภค 30 คน 59 คน 100 
2.9) หลักสูตร การปลูกหนอไมฝรั่ง 30 คน 30 คน 100 
2.10) หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากขาว 30 คน 30 คน 100 
2.11) หลักสูตร การทําขนมไทย (ทองหยบิ ทองหยอด) 30 คน 30 คน 100 

2.12) หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากกลวย 30 คน 30 คน 100 

2.13) หลักสูตร การบริหารจัดการฟกขาวเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 30 คน 35 คน 100 
รวม 1,505 คน 1,884 คน 100 

ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว คิดเปนรอยละ 100 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-2-1, 3-2-2 

 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน  ฝายสงเสริมฯ  มีการจัดทําโครงการพัฒนาผูประกอบ

อาชีพการเกษตร ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา มีประโยชนและสรางคุณคาตอผูรับบริการ

และชุมชน โดยการติดตามผล ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง เชน กลุมผูปลูกฟก

ขาว ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่ีนําความรูทักษะประสบการณท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรม ไปปรับใชในกิจกรรมของกลุมจากการปลูกฟกขาว เพ่ือจําหนายผลฟกขาวสดเปนการแปรรูปผลผลิต
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ฟกขาว ทําใหกลุมผูปลูกฟกขาวเกิดการพัฒนาสรางรายได และพัฒนาชุมชน ใหมีความอยูดีกินดี ของชาติ  

สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-3-1 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/สังคม  จากผลการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา ไดมีการติดตาม

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปนระยะๆ มีการติดตามและประเมินผลการนําความรูท่ีไดรับไปใชในการ

ประกอบอาชีพของผูรับบริการ โดยการ ออกไปเยี่ยมเยียน การ สอบถามทางโทรศัพทสอบถาม รวมท้ังการจัด

อบรมตอยอดตามคําขอ หรือความตองการ ของผูรับบริการ สง ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ

ผูรับบริการและ ชุมชน ทําใหสมาชิกในชุมชนมีรายไดสามารถพึงพาตนเอง และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

และหางไกลจากยาเสพติด 

 โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา  กลุม

ผูปลูกฟกขาว ฝายสงเสริมฯ ไดดําเนินการจัดอบรมมาตั้งแต ป 2554 โดยในป 2554 ไดสงเสริมในเรื่องการใช

เชื้อไตรโคเดอรมา ในการกําจัดโรค ในป 2555 กลุมไดเกิดวิกฤตดานผลผลิตท่ีไมสามารถสงจําหนายได

เนื่องจากดานการตลาดและดานธุรกิจผูรับซ้ือไดเกิดสภาวะทางการเงิน และฝายสงเสริมฯ ไดใหคําปรึกษา 

แนะนํา และนําวิทยากร นักวิชาการผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเก่ียวกับการทําน้ําฟกขาว 

และไดจัดการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมแปรรูปผลผลิตฟกขาว เชน การทําซอสฟกขาว แยมฟกขาว และป 2556 

ไดจัดโครงการตอเนื่องในเรื่องการแปรรูปผลผลิต เชน น้ําสลัดฟกขาว น้ําพันซฟกขาว เยลลี่ฟกขาว สงผลให

กลุมไดมีการพัฒนาความรู นําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ สมาชิก

ภายในกลุมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปลูกฟกขาว การกําจัดโรค และการแปรรูปผลผลิต

ทําใหมีผลิตภัณฑท่ีมีหลากหลายยิ่งข้ึน กลุมผูปลูกฟกขาวไดมีกิจกรรมอยางตอเนื่องและไดมีการขยาย

กิจกรรมเพ่ิมข้ึน เชน ไดมีการกอสรางอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ หองเย็นเพ่ือเก็บผลิตผลฟกขาว  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-4-1 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  จากการดําเนินงานการใหบริการวิชาการของ

ฝายสงเสริม ฯ ซ่ึงโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการ

พัฒนา เปนหนึ่งในโครงการตาง ๆ ท่ีมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสงผลตอการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุน

การผลิต การสรางรายไดแก กลุมสมาชิก และครอบครัว สงผลตอการยกระดับและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เชน 

หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกรา หลักสูตร การเพาะเห็ดหูหนู หลักสูตร การแปรรูปเห็ดเศรษฐกิจ จัด

ใหกับประชาชนและผูสนใจท่ัวไป หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว จัดใหกับกลุมผูปลูกฟกขาว ตําบลทุงขวาง 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากขาว จัดใหกับศูนยภูมิปญญาปก

ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร การทําน้ําพริกพรอมบริโภค หลักสูตร แปรรูปผลไมตามฤดูกาล จัดใหกับ

กลุมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคลองบางน้ําจืด ทําใหโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตรดังกลาวไดใช

เปนขอมูลประกอบในการขอรับเปนหนวยงานดีเดนของชาติ จนทําใหสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ไดรับ

คัดเลือกเปนหนวยงานดีเดนของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ประจําป 2554 จากสาํนกังานคณะกรรมการ

เอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นมีผูผานการฝกอบรม สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเปน
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ครูอาชีพ ทําหนาท่ีเปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติการฝกอบรม และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน จัดข้ึนอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ไดแก งานเกษตรกําแพงแสน งานมหกรรมวิชาชีพ และการ

ฝกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน เปนตน จนเปนท่ียอมรับของเกษตรกร และประชาชนผูสนใจท่ัวไป ซ่ึง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดมอบประกาศนียบัตรใหกับครูอาชีพดังกลาวเพ่ือเปน

เกียรติตอไป (นายพงษชัยพัฒน  แจมจํารัส) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-5-1 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ข  มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ผลประเมินการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้เลือกที ่ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คณะกรรมการ 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3 - 5 ขอ 5 ขอ - 5 ขอ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

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

 3-1-2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1 3-1-3 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพเกษตร ภายใต
โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตร การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
จากกลวย 

 
3-1-4 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  ภายใต
โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว 

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

 3-2-2 รายงานผลไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3 
3-3-1 

ภาพกิจกรรมการจําหนายฟกขาว และการแปรรูปผลผลิตฟกขาวในงาน
เกษตรกําแพงแสน 

4 
3-4-1 

ภาพกิจกรรมผลิตภัณฑกลุมผูปลูกฟกขาว ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  

5 3-5-1 ประกาศนียบัตรครูอาชีพ คุณพงษชัยพัฒน แจมจํารัส 
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหบริการ

เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

สําหรับผล การประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ  ดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ  ดีมาก  

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.8 

ตารางที ่2.8 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

 

 

ตัวบงชี้ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ป 2556 ผลการประเมนิ 

(เต็ม 5) 

 

 

หมายเหตุ    2556 2557 ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือ

สดัสวน)  

ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือ

สดัสวน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาและ

ปรบัปรงุ

กระบวนการ

ดําเนินงาน 

ขอ 5 5  5  5 5.00 5.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  6 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญ

ครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

  2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 

Process) ท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด

ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอ

ผูมีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนด

กระบวนการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักดานงานบริการ งานวิจัย การ

ผลิตสื่อ และการใหบริการดานสถานท่ีในการจัดอบรม  สมัมนา โดยมีการแบงโครงสรางเปน 5 ฝายซ่ึงแตละ

ฝายมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการในชุมชนและสังคม

ท้ังระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบุคลากรดําเนินการโครงการ/กิจกรรมภายในฝายและบูรณาการระหวาง

ฝายรวมกันอยางตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ  

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) ท่ีสําคัญครบถวน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงาน  สํานักสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม หรอืของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน  สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสนไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ.255 6-

25 60  และเปาประสงคเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานนําไปสูการบรรลุภารกิจของหนวยงาน   
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สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนจึงไดมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) ท่ีครบถวนและ

ครอบคลุมตามภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1) การใหบริการวิชาการ ( Academic Service) และกลุมท่ี 2 

คือ การใหบริการ ( Service)  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-1– 6.1-1-2 โดยแตละกลุมจะ

ครอบคลุมภารกิจของแตละฝายดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-3 – 6.1-1-4 ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 การใหบริการวิชาการ ( Academic Service) เปนการสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติโดยการใหบริการวิชาการอยางเปนระบบ ไดแก 

1) การสงเสริมเผยแพร เปนการนําผลงานทางวิชาการจากการคนควาวิจัยและเทคโนโลยีจาก

อาจารย นักวิจัยและนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสงเสริมและถายทอดสูกลุมบุคคล

เปาหมายในรูปแบบของการศึกษาความตองการความรูเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม การสงเสริมและ

พัฒนาเครือขายสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนแองไดอยางยั่งยืน โดยฝายสงเสริม ฯ 

ถายทอดความรูผานการจัดนิทรรศการ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (1) 

2) การฝกอบรม เปนการใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในรูปแบบ

ของการศึกษาการฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการฝกอบรมและการติดตาม

ประเมินผลการฝกอบรม ตลอดจนการใหความปรึกษาดานการจัดฝกอบรม สัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน  

เปนตน เปนภารกิจของฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมซ่ึงตองดําเนินการภายในฝายหรือบูรณาการรวมกับ

ฝายอ่ืน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (2) ในระหวางจัดกิจกรรมโครงการตองใชบุคลากร

โครงการละ 5 คนเพ่ือจัดเตรียมวัดสุอุปกรณ ประสานงานวิทยากร ผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงในปจจุบันฝาย

สงเสริมฯ มีโครงการ/กิจกรรมจัดฝกอบรมมากข้ึน  จําเปนตองใชบุคลากรกระจายไปตามโครงการตาง ๆ ทํา

ใหฝายสงเสริมฯ ไดพิจารณานําผลการดําเนินมา ถอดบทเรียน/ดําเนินการ เรียกวา สรุปบทเรียนโดยการแสดง

บทบาทสมมุติเพ่ือลดจํานวนบุคลากรและลดขอเสนอแนะจากผูใชบริการ 

3) การบริการสื่อรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและเผยแพรความรูสูสังคมท่ี

ตรงตามความตองการของผูรับบริการ โดยฝายสื่อการสงเสริมไดนําเสนอผลงาน/กระบวนการฝกอบรมใหฝาย

สงเสริมฯ จึงไดจัดทํากระบวนการ การผลิตมิวสิควีดิโอ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (3) 

4) การศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและสรางองคความรูในการพัฒนาการเกษตร ดําเนินการโดยฝาย

การศึกษา วิจัยและพัฒนา ไดมีภารกิจดานงานวิจัยจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรสรางงานวิจัยจึง

จัดทําโครงการ “พ่ีสอนนอง นําไปจัดทํากระบวนการเขียนอภิปรายผลงานวิจัย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (4) 

กลุมท่ี 2 การใหบริการ ( Service) แบงเปน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการประชาสัมพันธทาง  

E-mail และกระบวนการใหบริการหองพัก  

5) สํานักงานเลขานุการมีการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตาง ๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงาน

ของฝายหรือสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีความสอดคลองกัน  โดยมีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการใน

การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติและกําหนดระยะปฏิบัติงานของแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม ท่ีมีหนาท่ีใหบริการดาน

อาคารสถานท่ีในการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนาและกิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจํานวน 9 อาคาร  เพ่ือตอบสนอง
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ตอความตองการของผูรับบริการจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  ซ่ึงเปนภารกิจของสํานักงาน

เลขานุการและบุคลากรตอนรับสวน หนามีจํานวน 4 คน โดยสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มอบหมายให

ปฏิบัติงานเปนกะ คือ กะท่ี 1 เริ่มเวลา 08.00-16.00 น. และกะท่ี 2 เริ่มเวลา 16.00-22.00 น. และ 06.00-

08.00 น. จึงจําเปนตองมีการสงมอบงานตอเนื่องระหวางการปฏิบัติงานเปนกะเพ่ือลดการผิดพลาดการ

ดําเนินงาน จึงไดจัดทํากระบวนการ การใหบริการหองพัก ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 

(6) และ (7) 

6) การประชาสัมพันธองคความรู หลักสูตรการฝกอบรม และขาวสารตาง ๆ ดําเนินการโดย ฝาย

สื่อสารการตลาด จึงไดกําหนดและทบทวนกระบวนการ  การประชาสัมพันธผานระบบสารสนเทศเพ่ือใหเกิด

การเผยแพรขาวสารท่ีรวดเร็วและประหยัดคาใชจายและไดกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (5)  

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก  (Core Process)  

ท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีภารกิจหลักหลาย

ดาน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยองที่จะตองมีการจัดทําและทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของการดําเนินงานหลัก (Core 

Process)  เพ่ือใหการบริการเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยการเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวน

รวมในการกําหนดขอบเขตและการประชาสัมพันธ โดยมอบให ฝายสื่อสารการตลาด ไปทบทวนขอกําหนดท่ี

เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหสอดคลองกับความพึงพอใจของผูรับ

ขอมูล ขาวสาร ดานการประชาสัมพันธกิจกรรม “เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ” ในงานเกษตรกําแพงแสน 

ประจําป 2556 ซ่ึงมีขอเสนอแนะใหควรเพ่ิมชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธท่ีหลากหลายเพ่ือความ

สะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-2-1 – 6.1-2-2 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน  ฝายสื่อสารการตลาดไดออกแบบและทบทวนการ

ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ โดยมอบหมายใหหัวหนางานประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธขาวสาร  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-2-1 และ 6.1-3-1 

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอ

รองเรียน เปนตน   ฝายสื่อสารการตลาดได ทบทวนและ ปรับปรุงกระบวนการทํางานทางดานการเผยแพร

ขาวสารประชาสัมพันธ ภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามคูมือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 

เพ่ือใหการดําเนินงานมีความ ทันสมัย ลดคาใชจายและใหถึงกลุมเปาหมายเร็วข้ึน เพ่ือให การปฏิบัติงานดาน

การประชาสัมพันธ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (5), 6.1-4-1 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี

อํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณตอไป   ฝายสื่อสารการตลาด มีการกํากับติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานเสนอท่ี

ประชุมฝายสื่อสารการตลาด และได นําผลการปรับปรุงนี้เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานัก
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สงเสริมและฝกอบรม กํา แพงแสน ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 23 กันยายน 2556 เพ่ือใหพิจารณาและให

ขอเสนอแนะท่ีเปนแนวทางในการดําเนินงานในรอบปงบประมาณถัดไป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 6.1-5-1และ 6.1-5-2 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้

ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2556 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ ดี 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 6.1-1-1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 7 /2555 วันท่ี 21 พฤศจกิายน 2555  

 6.1-1-2 กระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน  

 6.1-1-3 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป 2556-2560 

 6.1-1-4 แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2556 

1,4 6.1-1-5 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการใหบริการ  ปรับปรุงใหม 

(1) กระบวนการจัดนิทรรศการ 

(2) กระบวนการสรุปบทเรียนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ 

(3) การผลิตมิวสิควีดิโอ   

(4) กระบวนการเขียนอภิปรายผลงานวิจัย 

(5) กระบวนการประชาสัมพันธผานระบบสารสนเทศ 

(6) กระบวนการใหบริการหองพัก 

(7) กระบวนการทําความสะอาดอาคารตึกพัก 

2, 3 6.1-2-1 รายงานการประชุมฝายสื่อสารการตลาด ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 

 6.1-2-2 

 

 

กระบวนการใหบริการ  เกา 

(1) กระบวนการจัดนิทรรศการ 

(2) กระบวนการสรุปบทเรียนโดยการแสดงบทบาทสมมุติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 

 

 

 

(3) การผลิตมิวสิควีดิโอ   

(4) กระบวนการเขียนอภิปรายผลงานวิจัย 

(5) กระบวนการประชาสัมพันธผานระบบสารสนเทศ 

(6) กระบวนการใหบริการหองพัก 

(7) กระบวนการทําความสะอาดอาคารตึกพัก 

3 6.1-3-1 คูมือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ 

4 6.1-4-1 

 

ตารางการลดคาใชจายการประชาสัมพันธขาวสารเรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ ทาง

ระบบสารสนเทศ 

5 6.1-5-1 รายงานการประชุมฝายสื่อสารการตลาด ครั้งท่ี 1/2557 วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 

 
6.1-5-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพแสน 

ครั้งท่ี 6/2556..วาระท่ี 6 ขอ 6.5 
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บทท่ี 3   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตาม

องคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ โดยมีตัวบงชี้ท้ังหมด 13 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มี

คะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวน

การประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมาย

ของคะแนน ดงันี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนพบวา  มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมิน

ไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรชัญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริหาร

และจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและ

กลไกการประกันคณุภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนา

และปรบัปรงุระบบดาํเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลีย่ภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน  พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีขาราชการ 

(สายวิชาการ) สอนนิสิตคณะเกษตร บางเขน และวิชาพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

2. การสนับสนุนภารกิจดานการวิจัย  พบวา  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีนโยบายใหฝาย

การศึกษา วิจัยและพัฒนา ดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการตามวัตถุประสงคของผูวาจางและฝายการศึกษา

ฯ จะดําเนินการงานวิจัยควบคูกับโครงการพัฒนาวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนด

ตําแหนงนักวิชาการเกษตรมีภาระงานดานงานวิจัยของ จํานวน 20 คน 

3. การสนับสนุนภารกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได

ดําเนินกิจกรรมตามตัวบงชี้ท่ี 2.1 ถึงตัวบงชี้ท่ี 2.3 โดยมีเครือขาย 7 กลุมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรแก

สงัคมและประเทศชาติ 

4. การสนับสนุนภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง 
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของ สํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักสงเริมฯ กําแพงแสนสามารถวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีผลการประเมินตามรูปแบบและกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 เทากับ 5.00 คะแนนอยูในเกณฑระดับ ดีมาก  โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินกิจกรรมครบทุกตัวบงชี้ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการประกันคุณภาพของ

หนวยงานระดับสํานัก  

 ผลการวิเคราะหตนเองระดับหนวยงาน   

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 1 พบวา 

จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

   - 
จุดควรพัฒนา 

    - 

 ขอเสนอแนะ  

  -  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน มีภารกิจในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยนําผลงาน

การศึกษา คนควา วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกเผยแพรสูสาธารณชน รวมท้ังผลิต พัฒนาและบริการสื่อ เพ่ือ

ใชในการสงเสริมเผยแพร ฝกอบรม และเพ่ือการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใหบริการดานสถานท่ีเพ่ือจัด

อบรม ประชุม สัมมนา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศนตามสถานท่ีตาง ๆ มีผลการประเมินตามรูปแบบและ

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2 เทากับ 4. 85 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการประกัน

คุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก 

 ผลการวิเคราะหตนเองระดับหนวยงาน   

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 2 พบวา 

  



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        143 

 

  จุดแข็ง  

1. มีหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได  

2. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายและสามารถทํางานทดแทน

กันไดเปนอยางดี 

 4. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการเรียนรู 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  -  

  จุดท่ีควรพัฒน า 

 ขาดทิศทางในการทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนางานบริการวิชาการ 

  ขอเสนอแนะ 

 1. ควรวางแนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการใหบริการทางวิชาการซ่ึงเปนภารกิจหลักของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และนํามาสูการปฏิบัติและพัฒนาองคกรตอไป 

 2. สงเสริมใหบุคลากรนําเสนองานผลวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การวิเคราะหตนเองจากผลการดําเนินงานสํานักสงเสริม และฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการประเมิน

ตามรูปแบบและกระบวนการประเมินคุณภาพภายในองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5 คะแนน อยูในเกณฑระดับ 

ดีมาก โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการ

ประกันคุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีผูบริหารหนวยงานท่ีนําระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาใชในการบริหาร ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 

กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกร ซ่ึงเปนอีกชองทางหนึ่งใหบุคลากรมีโอกาสไดศึกษา 

เรียนรูตามท่ีไดกําหนดไวในแผนการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  และปลูกฝงใหบุคลากรมี

ความรักในองคกร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดนําผลมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารและจัดการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 

กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสมํ่าเสมอสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสนจึงไดกําหนดแผนการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

ดานบริการวิชาการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและเพ่ือพัฒนาไปสูการใหบริการทางวิชาการแกสังคมได

อยางยั่งยืนและยังชวยกระชับและลดชองวางระหวางบุคลากรรุนใหมกับบุคลากรรุนเกาดวย 

สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน ไดดําเนินการจัดอบรมใหแกบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรูในการกําหนด

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามแนวทางการบริหารงานของผูอํานวยการท่ีไดเสนอตอสภา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการกําหนดคําบรรยายลักษณะงานรายบุคคล KPI รายบุคคล และกําหนด

วัฒนธรรมองคกรไดคําวา “SERVICE” พรอมทั้งทําการทบทวนสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุมงาน  และ

สมรรถนะสําหรับผูบริหาร ใหมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

สําหรับดานการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปนตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบประกัน

คุณภาพ  การบริหารจัดการดานความเสี่ยงของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการมา อยางตอเนื่อง

ตั้งแตป 2549 ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดพิจารณาแลววามีความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

7 ดาน คือ ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดานการบริหารพัสดุ และดานการเงินบัญชี  

 ผลการวิเคราะหตนเองระดบัหนวยงาน  

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 3 พบวา 

 จุดแข็ง 

1. มีการรวบรวมองคความรูเพ่ือถายทอดและพัฒนาบุคลากร มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

2. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญตอ แผนการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลอยาง

เปนรูปธรรม  

3.  บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวัฒนธรรมกรซ่ึงใชเปนแนวทางกําหนดสมรรถนะประจําตําแหนง

งานของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  -  

  จุดท่ีควรพัฒนา  

  -  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

  -  

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

การวิเคราะหตนเองจากผลการดําเนินงานสํานักสงเสริม และฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการประเมิน

ตามรูปแบบและกระบวนการประเมินคุณภาพภายในองคประกอบท่ี 4 เทากับ 5 คะแนน อยูในเกณฑระดับ 

ดีมาก โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการ

ประกันคุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการวิเคราะหตนเอง พบวา เปนหนวยงานท่ีพ่ึงพาตนเองดาน

งบประมาณมาอยางตอเนื่อง และสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือแสวงหารายไดเขาสูหนวยงาน โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทางดานการเงินและ

ระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนมีผู ตรวจสอบภายในหนวยงานรวมมือกับสํานักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยฯ ตรวจเอกสารทางการเงิน และมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปของหนวยงาน  
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 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการบริหารจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนยโดยมีสํานักงานเลขานุการ

เปนผูดําเนินงาน อันประกอบดวย ดานการเงินและงบประมาณ ดานครุภัณฑ และพัสดุ เพ่ือใหเกิดการใช

ทรัพยากรรวมกันท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 ผลการวิเคราะหตนเองระดบัหนวยงาน  

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 4 พบวา 

  จุดแข็ง  

1. มีศักยภาพในการหารายไดเขาหนวยงานหลากหลายชองทางและหลายรูปแบบ 

2. มีระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินบัญชีและพัสดุท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

3. มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการใหบริการครบทุกกิจกรรม  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -  

  จุดท่ีควรพัฒนา  

  -  

  ขอเสนอแนะ  

 -  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน ใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและ

ท่ัวถึงทุกฝาย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดข้ึนในการปฏิบัติงานบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง

ของการดําเนินงานประจําวัน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 5 เทากับ 4.00 คะแนน 

อยูในเกณฑระดับ ดี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว

ในระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก  

การวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พบวา การดําเนินงานท่ีผานมา สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองและเปนระบบตามกลไกการประกันคุณภาพฯ เนนการบูรณา

การการทํางานรวมกับเครือขายตางๆ เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึน นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ยังมีการดําเนินกิจกรรมดานบริการวิชาการท่ีมีสวนในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของชุมชน ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

 ผลการวิเคราะหตนเองระดบัหนวยงาน  

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 5 พบวา 

  จุดแข็ง  
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1. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการดําเนินงานดานเครือขายในระดับความเขมแข็ง เนื่องจากมี

กิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง  เชน ความรวมมือกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ตาม โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน  

ป 2551 ถึงปจจุบัน ความรวมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ป 2553 ถึงปจจุบัน  

ความรวมมือกับสถาบันเกษตราธิการ ห ลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง   

ป 2551 ถึงปจจุบัน ความรวมมือกับกรมธนารักษกระทรวงการคลัง ตาม โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน   

สาํนกักษาปณ อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ป 2545 ถึงปจจุบัน เปนตน 

2. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มุงเนนการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบ

อาชีพการเกษตรใหไดรับความรูและเกิดทักษะ เพ่ือนําไปพัฒนาอาชีพสรางรายได สามารถพ่ึงพาตนเองไดและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือความกินดีอยูดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 ขอเสนอแนะ 

- 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน ไดมีการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค โดยพิจารณาถึง

กระบวนการท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานอยางตอเนื่อง นํามาเปนแนว

ทางแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรวมถึงความคุมคาของการใชงบประมาณและระยะเวลา โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพภายในองคประกอบท่ี 6  เทากับ 5.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก  โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ระดับสํานัก  

 ผลการวิเคราะหตนเองระดบัหนวยงาน  

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 6 พบวา 

  จุดแข็ง  

มีการจัดทําคูมือและพัฒนาขบวนการประชาสัมพันธใหมีความสมบูรณ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -  

จุดท่ีควรพัฒนา 

    - 
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  ขอเสนอแนะ  

 -  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

 -  

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย  

สํานัก... ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหนวยงานยอยตางๆ มีผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ดังนี้ 

 

 

หนวยงาน 

คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค 

ประกอบ

ท่ี 1 

องค 

ประกอบ

ท่ี 2 

องค 

ประกอบ

ท่ี 3 

องค 

ประกอบ

ท่ี 4 

องค 

ประกอบ

ท่ี 5 

องค 

ประกอบ

ท่ี 6 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ 5.00 4.04 5.00 5.00 4.00 5.00 4.68 ดีมาก 

ฝายสงเสริมเผยแพร

และฝกอบรม  

5.00 4.86 5.00 - 4.00 5.00 4.87 ดีมาก 

ฝายสื่อการสงเสริม 4.00 4.78 4.60 - 4.00 4.00 4.49 ดี 

ฝายสื่อสารการตลาด 5.00 4.76 4.80 - 4.00 5.00 4.75 ดีมาก 

ฝายการศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

5.00 4.77 4.80 - 5.00 5.00 4.84 ดีมาก 

หมายเหต ุ
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บทท่ี 4  

รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา 2556 ไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ระหวางวันท่ี 

1-2 กรกฎาคม 2557 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเปนอยางยิ่ง  วาผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  และเกิด

ประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 บทสรุปผูบริหาร  

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ประจําปการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึง

ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 1-2 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 

31 พฤษภาคม 2557) และตรวจเอกสารหลักฐาน รวมท้ังรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการ

สมัภาษณ 

 ผลการประเมินฯ พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 1 3 ตัวบงชี้ 

โดยหนวยงานประเมินตนเอง มี คะแนนเฉลี่ย 4.88 อยูในระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยูในระดับ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 

การ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณธิาน วัตถปุระสงค และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การ
บรหิารและจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรบัปรงุระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.0
0 

4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

  

การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็ง 

 1. บุคลากรของสํานักสงเสริมฯ มีความสุขในการทํางาน จากการสัมภาษณไดรับคะแนนความพึง

พอใจรอยละ 84 บุคลากรสามารถทํางานรวมกันเปนทีมและทดแทนกันได 

  2. บุคลากรมีความเชื่อม่ันในการบริหารสํานักสงเสริมฯ ของผูบริหาร 

 3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีการเรียนรู และมีสวนรวมในการบูรณาการการทํางานรวมกัน

ของทุกฝายอยางเปนระบบ 

  4. สํานักสงเสริมฯ มีการใหบริการแกสังคมอยางตอเนื่อง 

  5. สํานักสงเสริมฯ มีโอกาสของการหารายไดใหหนวยงาน 

 6. สํานักสงเสริมฯ มีภูมิทัศนและกายภาพท่ีสวยงาม มีความสะอาดสะอาน สงเสริมบรรยากาศของงาน

ใหบริการ 

  7. สํานักสงเสริมฯ มีอุปกรณ (facilities) ท่ีเอ้ือตองานบริการ และการเปนแหลงเรียนรู 

  8. บุคลากรผูใหบริการ มีจิตบริการ ยิ้มแยมแจมใส 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. สํานักสงเสริมฯ ควรระบุ (Identify) จุดเดนของหนวยงานอยางชัดเจน และใชประโยชนในการ

หารายได และเผยแพรงานของหนวยงาน 

 2. สํานักสงเสริมฯ ควรปรับวิสัยทัศนท่ีสามารถระบุระดับของความเปนเลิศในการใหบริการได 

 3. ควรมีแผนงานเชิงรุกในดานการประชาสัมพันธทุกระดับ และทุกชองทาง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ไมพบอัตลักษณของหนวยงาน 

 2. ทิศทางของงานวิจัยไมชัดเจน 

 3. ไมพบงานวิจัยดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

 4. การรวบรวมและนําเสนอเอกสารหลักฐานไมชัดเจนครบถวน ขอมูลท่ีไดมักจะไดจากการ

สอบถาม 

 5. จากการสัมภาษณผูใชบริการ เอกสารสื่อเผยแพรยังไมเหมาะสมตอการเผยแพรสูทองถ่ิน

เนื่องจากเอกสารวิชาการบางเรื่อง มีความรูทางวิชาการเชิงลึกมากไป 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรแสวงหาอัตลักษณของหนวยงาน เพ่ือแสดงตัวตนอยางชัดเจน  

2. ควรกําหนด และวางแผนงานวิจัยอยางชัดเจน โดยเฉพาะงานบริการวิชาการของหนวยงาน 

และนํามาปรับปรุงแผนงานบริการ 

3. ควรกําหนดแนวทางวิจัยดานการประกันคุณภาพ และนําผลไปใชพัฒนางานดานการประกัน

คุณภาพ 

4. ควรรวบรวมขอมูลท่ีตองการอยางชัดเจนครบถวนเพ่ือการรวบรวมเอกสารหลักฐาน โดยเฉพาะ

การระบุผูรับผิดชอบ การมอบหมายงาน เชน ระบุไวในรายงานการประชุมใหชัดเจน 
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5. ควรวิเคราะห และจัดทําเอกสารสื่อเผยแพรใหชาวบานเขาใจงาย 

6. เนื่องจากสถานท่ีของหนวยงานมีความพรอมในดานการหารายได และเปนแหลงการเรียนการ

สอน ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกดานการเปนแหลงฝกงาน การบริการแบบมืออาชีพ 

7. ควรจัดหาแนวทางการลดตนทุนการดําเนินงาน เพ่ือสามารถเขาสูการแขงขันในหนวยงาน

เอกชน 

8. ควรหาแนวทางการลดอัตราการลาออกของเจาหนาท่ี โดยมีผลการตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสมและสอดคลองเปนไปตามลักษณะของโครงการท่ีมีผลกําไร 

ขอเสนอแนะระดบัมหาวิทยาลัย 

 -  

 นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

1. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการสรางสรรควัฒนธรรมองคกรท่ีดี และมีการจัดทํา

คูมือการบริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ นํามาใชในการประเมินการทํางานของบุคลากร เพ่ือการ

วางแผนการทํางาน นําไปสูการพัฒนาทีมงาน และการทํางานเปนทีม เพ่ือความกาวหนา และความเขมแข็ง

ของหนวยงาน 

2. เปนสถาบันฝกอบรมท่ีมีความพรอมในทุกดานและครบวงจรท่ี สามารถเปนท้ังแหลงใหบริการ 

และแหลงหารายไดเปนอยางดี 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

สนับสนุนดานการเรียนการสอนแกนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการวิจัย

รวมไปกับการสงเสริม เผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท และชุมชน 

3. สนับสนุนพันธกิจดานบริการวิชาการ โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ได

ใหบริการวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติท่ีเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

4. สนับสนุนพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมท่ีกอใหเกิด

วัฒนธรรมท่ีดีตอองคกร และมหาวิทยาลัย  

5. สนับสนุนพันธกิจดานบริหารจัดการ โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีพ้ืนท่ี 

สถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก  

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2555  

พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ เปนอยางดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 17 กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 17 

กิจกรรม 
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หมายเหตุ กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไมไดดําเนินงาน ขอใหระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการ

ไดเสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแตละโครงการกิจกรรม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

สาํนักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดาํเนินการระบบประกันคณุภาพในรปูแบบสาํนัก/สถาบัน 6 

องคประกอบ โดยไดรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว 8 

ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

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

กรกฎาคม 2553  พบวา มีผลการดําเนินงาน จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑ ดี

มาก 

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

28 มิถุนายน 2554 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  

4.86 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 

4.39 อยูในเกณฑ ดี. 

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

27 มิถุนายน 2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 

ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

ครั้งท่ี 8 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 20 - 21 

มิถุนายน 2556 พบวา มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน 4.87 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ

คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ไดคาคะแนน 4.40 อยูในเกณฑ ดี 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังการคนหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีผานมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  
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2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผาน

มา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
 

วันอังคารท่ี 1  กรกฎาคม  2557 

08.30 น.  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  

ประชุม ณ หองหมากพราว ตึกพักพุม ขําเกลี้ยง 

08.30 น.  รับประทานอาหารวาง  

09.00 – 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กลาวตอนรับ

คณะกรรมการประเมินฯ และแนะนําคณะผูบริหารฯ 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ 

พรอมท้ังอธิบายวัตถุประสงคของการประเมินฯ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

และผลการประเมินตนเองในรอบปท่ีผานมา 

คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพ่ิมเติม 

10.00 – 12.00 น.  - ตรวจเอกสารหลักฐาน  

10.00 – 10.45 น. - รับประทานอาหารวาง  

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. - คณะกรรมการการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากรและผูใชบริการ ณ หองหมาก

พราว ตึกพักพุม ขําเกลี้ยง 

กลุมท่ี 1  บคุลากร 

- ขาราชการ สาย ข 1 คน และสาย ค จํานวน 2 คน 

นายธเนตร ศรีสุข นางสุวินัย พรหมมะ 

- พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

น.ส.วรารัตน  ณรงควงศวัฒนา  นางสาวนงลักษณ วงศพรพันธุ 

- พนักงานเงินรายได จํานวน 2 คน 

นายวิสูตร เลิศประเสริฐ  น.ส.พจนีย สถิตทรัพย 

- ลูกจางประจําและพนักงานเงินรายได จํานวน 3 คน 

(ระดับปฏิบัติการและคนงาน) 

นายสาทร ชาวนาวิก นางแมว จิระสกุลไทย (น.ส.ราตรี ชมสุข 

กลุมท่ี 2 ผูใชบริการ 
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- บุคคล หรือทางโทรศัพท จํานวน 2-3 คน 

- ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

- ฝายสื่อการสงเสริม 

14.30 – 16.30 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)  

วันพุธท่ี 2 กรกฎาคม 2557 

09.00 – 11.00 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)  

10.00 – 12.00 น. - ตรวจเยี่ยมฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

* อาคารหอพัก และหองฝกอบรม 

* เรือนเพาะชํา 

* สํานักงานเลขานุการ 

10.00 – 10.45 น. - รับประทานอาหารวาง  

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. - คณะกรรมการทําการสรุปผลการประเมิน ณ หองหมากพราว ตึกพักพุม ขํา

เกลี้ยง 

14.00 – 14.15 น. - รับประทานอาหารวาง  

14.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ แจงรายงานผลการประเมินฯ ตอผูบริหารและ

บุคลากร  ณ หองหมากพราว 

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ประจําป

การศึกษา 2556 ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูล

ดิบ และแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ตามผล

การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และ

หลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม

จากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซ่ึงเปน

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดเพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 

ไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  

ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถปุระสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  

ภารกจิหลัก 

- - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การ

บรหิารและจดัการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  

การเงนิและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรบัปรงุ

ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ในรอบป

การศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบงชี ้

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผล 
การประเมิน 

หมายเหต ุ 
(เหตผุลการ
ประเมนิท่ี

แตกตางจาก
ระบใุน SAR) 

หนวย  2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

  ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ประเมนิ 
ตนเอง 

กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของสํานัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบงชี้) 4.88 4.88   

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

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 8 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.854 4.856   

2.1 
 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

คาเฉล่ี
ย 

3.51 
28,213.07 4.41

5 

26,058.04 
4.42 4.42 4.42   

6,390.00 5,891.00 

2.2 
กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 
ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

2.4 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมติทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 85.00 72.50 89.5
1 

72.50 89.5
1 

5.00 5.00   

81.00 81.00 

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ขอ 7 8 8 4.00 4.00   

   ตัวบงช้ีเลือก (อัตลักษณ)               ไมรวมคะแนน 

1  ระดบัความสําเรจ็ของการสราง
เครือขายบริการทางวิชาการ 

ขอ 5 5 0 5   ไมคดิคะแนน 

2  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ 5 5 0 5   ไมคดิคะแนน 

3  ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือ
ความกินดีอยูดีของชาติ) (18.2) 

ขอ 5 5 0     ไมคิด
คะแนน 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรบัปรงุกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน  1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย  5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 

ไดคุณภาพระดับ ดีมาก คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 

จากผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดแผนฯ ของหนวยงาน  
 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

 การรวบรวมเอกสารหลักฐานนําเสนอ เพ่ือการตรวจสอบไมชัดเจน  
 

  ขอเสนอแนะ  

 ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติและขอมูลท่ีตองการ เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบประเมินคุณภาพ  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 2 ภารกิจ

หลัก จํานวน 4 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 1. บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 

   2.  บุคลากรมีความรวมมือในการทํางานเปนทีม และบูรณาการรวมกัน 

 3.  ผลงานการจัดอบรมมีความโดดเดน เปนท่ีตองการของหนวยงานภายนอก (โดยเฉพาะ

หลักสูตรนักบริหารพัฒนาการเกษตร)  
 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

 1. ควรมีการเพ่ิมหลักสูตรฝกอบรมใหมีหัวขอท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการทุกกลุมรวมท้ังองคกรภาครัฐ และเอกชน 

 2. ควรสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การกระจายสื่อยังไมเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย  
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 ขอเสนอแนะ  

 ควรมีการกระจายสื่อใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมายและมีการนําเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใชในการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 3 การ

บริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ไดคุณภาพ

ระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

มีนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและเปนระบบ สามารถใชเปนฐานรองรับการ

พัฒนาหนวยงานใหเขมแข็งไดเปนอยางดี 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง  

 1. ควรมีการสนับสนุน ใหบุคลากรสงผลงานเขาประกวดในระดับชาติ และนานาชาติ 

 2. ควรมีกลยุทธดานการตลาดใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมๆ เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา

และเปนการ เพ่ิมรายไดใหแกหนวยงาน 

 3. ควรมีกลยุทธในการลดอัตราการลาออกของเจาหนาท่ี มีการสรางมาตรการ และสรางแรงจูงใจ 

มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ (เชน ทุนการศึกษาตอ/ดูงาน/ฝกอบรม และ

คาตอบแทนอ่ืนๆ 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 4 

การเงินและงบประมาณ จํานวน 1  ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได

คุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 1. มีการวางแผนกลยุทธทางการเงินอยางเปนระบบ 

 2. มีโอกาสในการหารายได ใหหนวยงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีมาตรการเสริมแนวทางประหยัดพลังงาน เพ่ือสนับสนุนความเปน  Green University ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการใชงบประมาณหมวดสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 5 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00   

ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับ ดี 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของหนวยงาน  
 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

ไมพบการระบุอัตลักษณของหนวยงาน 
 

  ขอเสนอแนะ  

 ควรวิเคราะหกําหนดอัตลักษณแสดงความเปนตัวตนของหนวยงาน มุงสูความเปนเลิศ  

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 6 การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  

อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ ดีมาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  
  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

 ไมพบการวิจัยสถาบัน เพ่ือนําผลมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  
 

  ขอเสนอแนะ  

    ควรประเมินความตองการของผูรับบริการ เพ่ือทบทวนกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน 

เพ่ือใหการดเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผล 
การประเมิน 

หมายเหต ุ 
(เหตผุลการ
ประเมนิท่ี

แตกตางจาก
ระบใุน SAR) 

หนวย  2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

  ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ประเมนิ 
ตนเอง 

กรรมการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของสํานัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบงชี้) 4.88 4.88   

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

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 8 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.854 4.856   

2.1 
ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คาเฉล่ี
ย 

3.51 
28,213.07 

4.415 
26,058.04 

4.42 4.42 4.42   
6,390.00 5,891.00 

2.2 
กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 
ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

2.4 การพัฒนาสุนทรยีภาพในมติทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

3.1 ภาวะผูนาํของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรยีนรู ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 85.00 72.50 89.5
1 

72.50 89.5
1 

5.00 5.00   

81.00 81.00 

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 7 8 8 4.00 4.00   

   ตัวบงช้ีเลือก (อัตลักษณ)               ไมรวมคะแนน 

1  ระดับความสําเร็จของการ
สรางเครือขายบริการทางวิชาการ 

ขอ 5 5 0 5   ไมคิดคะแนน 

2  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ 5 5 0 5   ไมคิดคะแนน 

3  ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ) 
(18.2) 

ขอ 5 5 0     ไมคิด
คะแนน 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรบัปรงุกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   
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ภาคผนวกท่ี 2 

ขอมูลการสัมภาษณ 

ประเด็นคําถาม ขอมูลท่ีไดรับ 

กลุมบุคลากร จํานวน 9 คน 

1. การมสีวนรวมของบคุลากรในการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

หนวยงาน 

1. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานและหนวยงานยอย ทําให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการ

จัดหาขอมูลของแตละฝายเพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง โดยการดําเนินงานจะเปนแบบพี่สอนนอง และเรียนรูรวมกัน 

 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการดาน

เดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน วิธีการเสริฟชา 

กาแฟ ใหกับผูรับบริการ การทําน้ําสมุนไพร และการทําน้ํายาลางจาน

สําหรับใชทําความสะอาดเคร่ืองแกวของแมบาน เปนตน 

2. การมคีวามสขุกับการทาํงานของ

บคุลากร 

- การทํางานมีความหลากหลาย บุคลากรตระหนักในบทบาทและ

หนาที่ และมีความสุขกับการทํางาน แมวา อาจพบปญหาจากการ

ทํางานบางก็สามารถแกปญหา และปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ

ของหนวยงานจากคะแนนเต็ม 10 

คะแนน  

ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหนวยงานอยูที่ 8.4 

คะแนน จาก 10 คะแนน 

4. จุดแข็ง และจุดออน ของหนวยงาน 

ในความเห็นของบุคลากร 

จุดแข็ง ดังนี้ 

1. มีการทํางานเปนทีม เนนการบูรณาการการทํางานแบบมีสวนรวม 

และตระหนกัถึงการบริการเปนสาํคัญ 

2. มีจิตบริการ (Service mind) 

จุดออน ดังนี้ 

1. ระบบ ระเบียบตางๆ ทางราชการที่มีอยู บางคร้ังเปนอุปสรรคในการ

ทํางาน  

2. บางหนวยงานมีกําลังคนนอยและมีแตพนักงานหญิง อาจเปนปญหา

ตอการปฏิบัติงานที่ตองใชกําลังขนยายสิ่งของ หากเปนชวงที่ใหบริการ

เปนจํานวนมาก  

 3. อาจมีงานเขามาในระยะเวลาเดียวกัน และแตละงานมีระยะเวลา

ดําเนินงานที่สั้น ตองทํางานพรอมกัน บางคร้ังจึงสงผลใหงานไมเสร็จ

ทันตามกําหนดเวลา 

5. ขอเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อการ

พัฒนาหนวยงาน 

1. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 

2. ระยะเวลาการทํางานที่สั้นและงานเขามาพรอมกัน สงผลกระทบกับ

งานที่ทํา ของหนวยงานยอย 
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ประเด็นคําถาม ขอมูลท่ีไดรับ 

กลุมผูใชบริการ โดยการสัมภาษณโดยตรง จํานวน 1 ราย 

1. การรับบริการจากหนวยงาน ไดเขารับการอบรม เร่ืองการปลูกมะมวง และการขยายพันธุ 

ผลจากการเขารับการอบรมทาํใหสามารถปลดหนี ้และสราง

อาชีพของตนเองที่เปนรายไดอยางดี 

2. ประโยชนที่ไดรับ และนําไปใช 1. เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ  

2. ความรู ขาวสารตางๆ ที่ไดรับสามารถนําไปใหคําแนะนําแก

เพือ่นเกษตรกรดวยกัน และชกัชวนเกษตรกรอ่ืนๆ มาใช

บริการของหนวยงานดวย 

3. สามารถถายทอดความรูที่ไดรับไปยังลูกหลานได 

3. สิ่งที่ตองการใหหนวยงานดําเนินการอีก การเชญิวทิยากรไปบรรยายใหกลุมเกษตรกรในโอกาสตางๆ 

เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน 

กลุมผูใชบริการ โดยการสัมภาษณทางโทรศัพท จํานวน2 ราย 

1. บริการที่ไดรับจากหนวยงาน 1. ความรู เร่ืองการดูแล รักษา ฟกขาวเพื่อการเกษตร 

เกษตรกรที่ไดรับความรูสามารถนําไปใชประโยชนและสราง

รายไดใหแกตนเอง  

2. การใชสื่อตางๆ ที่ไดรับ เชน สิ่งพิมพ วีดีโอ และเอกสารให

ความรูแกตนเอง และเผยแพรใหแกเกษตรกรในชมุชน 

2. ความพึงพอใจตอการใชบริการหนวยงาน 

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

มีความพึงพอใจอยูในระดับ 9 คะแนน เพราะหนวยงานให

ความรวมมือทั้งระหวางเขาอบรมและหลังการอบรม 

3. ขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานไดนําไปพัฒนา

หนวยงาน 

1. ควรจัดทําเอกสารเผยแพร 2 กลุม คือ 

- กลุมชาวบาน ควรเปนภาษาที่เขาใจไดงาย ไมซับซอน เพื่อ

สะดวกตอการทําความเขาใจและนําไปปฏิบัติ 

- กลุมเกษตรกร ที่ไมใชภาษาทางวิชาการมากนัก 

2.  จัดเทศกาลลดราคาสื่อ 
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ภาคผนวก 

• สรุปผลงานดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ 

 จํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 
โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ...-.) 

ชื่อหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ 

ชื่อแหลงทุน งบประมาณที่ไดรับ 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. โครงการ...............       

รวม       

 จํานวนรายงานการวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

 โครงการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 

1. รายงานการวิจัย     

2. บทความทางวิชาการ    

2.1 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ    

2.2 ผลงานนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 3 - 3 

รวม 3 - 3 

 จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ 

บุคลากรวิจัย ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ รวม 

นับซ้ํา ไมนับซ้ํา 

1. จํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ 1 - 1 1 

2. จํานวนผูเสนอผลงานวิชาการ 3 - 3 3 

รวม 4 - 4 4 

 จาํนวนเครอืขายความรวมมือดานการวิจยั 

เครือขายหนวยงาน ชื่อโครงการ 
ลกัษณะความ

รวมมือ 
และกิจกรรมที่

ดาํเนินการ 

งบประมาณ 

ภายในประเทศ 1.   

ภายนอกประเทศ 1.   

 การบริการวิชาการ แสดงในตาราง แบบเก็บภารกิจหลัก 6  การบริการวิชาการทางวิชาการ

ทางสังคม ภาคผนวก จ 
ชื่อโครงการ ชื่อแหลงทุน

ภาครฐั/เอกชน ที่

สนับสนุนโครงการ 

ชื่อหัวหนา

โครงการและผู

รวมโครงการ 

จํานวนงบประมาณ หมาย

เหต ุรายรับ รายจาย รายไดสุทธิ 

ภาควิชา คณะ/หนวยงาน 

รวม        

 

  

ภาคผนวก ก 
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• คําสั่งแตงตั้งตางๆ 

 
คําสั่ง สาํนักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน 

ท่ี 180/2556 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

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

 เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพของสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑๓/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง แตงตั้งผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังน้ี 
 ๑.  นายเพ่ิม  สรุกัษา  ประธานกรรมการ  
 ๒.  นายศิริศักดิ์  พราหมณโสภี  กรรมการ 
 3. นายนิธิวัชร  พรทวีวฒุพิงษ  กรรมการ 
 4. นายวิเชียร  วงษวาศ   กรรมการ  
 5. นายธเนตร  ศรสีขุ  กรรมการ  
 6. นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ  กรรมการ 
 7. นายสนธยา  มณฑาสวุรรณ   กรรมการ 
 8.  นางรัชนี  จารุสันต   กรรมการ 
 9.  นางสาวกันยารัตน  เช่ียวเวช กรรมการ  
 10. นายนพสิทธ์ิ  ลองจา  กรรมการ  
 11. นางสาววรารัตน  ณรงควงศวัฒนา กรรมการ  
 12. นางสาววารี  ปรักเจริญ  กรรมการ 
 13. นางวารุณี   ไชยะสุริยศักดิ ์  กรรมการ  
 14.  นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ กรรมการและเลขานุการ  
 ๑5. นางนวลฉวี  พรบัณฑิตยปทมา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการชุดน้ีมีหนาท่ีดังน้ี 
 ๑. กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพ  
 ๒. พัฒนาแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  
 ๓. ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 ๔. จดัทําแผนปรบัปรงุพัฒนาสาํนักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ตามระบบประกันคณุภาพ  
 ๕. กําหนดคณะบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
 ๖. จัดทําคูมือประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 ๗. ใหคําปรึกษาดานระบบคุณภาพแกฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  
 8. ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายนและภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ  

 ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป จนกวาการประกันคุณภาพของผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ประจําปการศึกา 2556 แลวเสร็จ 

สัง่   ณ   วันท่ี  8 พฤศจกิายน  พ.ศ.  2556 
 

 
(นายเพ่ิม  สุรักษา) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ภาคผนวก ข 
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คําส่ัง สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 
ท่ี 217/๒๕๕6 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานจัดการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

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

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสาํนัก สถาบัน ดําเนินการจดัทําระบบประกนัคุณภาพ ในการดําเนินงาน
และการใหบรกิารของหนวยงาน เพ่ือใหตอบสนองและสนับสนุนตอภารกจิหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร น้ัน 

 สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ไดมอบใหฝายตาง ๆ จดัทําประกนัคุณภาพในสวนของความรบัผิดชอบ
ของฝายตาง ๆ แลว และเพ่ือใหการจดัการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ประจาํปการศึกษา ๒๕๕ 6 
(๑ มิถนุายน ๒๕๕6 – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕7)  ในภาพรวมดําเนินไปตามวัตถปุระสงค  

 ฉะน้ัน อาศัยอาํนาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13/๒๕๕6 ลงวันท่ี ๒ 6 กนัยายน 
๒๕๕6 เรื่อง แตงต้ังผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอแตงต้ังผูแทนจากฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กาํแพงแสน เปนคณะทํางานจดัการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ดังรายนามตอไปน้ี 
 ๑. นาย เพ่ิม  สุรกัษา  ประธานคณะทํางาน  
 ๒. นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ  คณะทํางาน 
 ๓. นายธเนตร  ศรสีขุ  คณะทํางาน  
 ๔. นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ  คณะทํางาน  
 ๕. นางรัชนี  จารุสันต  คณะทํางาน 
 ๖. นางพาณ ี สวาสด์ิ  คณะทํางาน 
 ๗. หัวหนาฝายการศึกษา วิจยัและพัฒนา คณะทํางาน  
 ๘. นางสาวนภสัวรรณ  กระจางรตัน คณะทํางาน  
 ๙. นางสาวมณฑา  ชางเทศ  คณะทํางาน 
 10. นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย คณะทํางาน  
 ๑ 1. นางสาววารภีรณ  ปรกัเจรญิ คณะทํางาน  
 ๑ 2. นางสาวนพพร  เลิศประเสรฐิ คณะทํางาน  
 ๑3. นางสาววารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ คณะทํางาน  
 14. นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข คณะทํางาน  
 15. นางจารพุร  จนัทเลิศ  คณะทํางาน  
 16. นางสาววราภรณ  บุญนาค คณะทํางาน  
 17 นางสาววรารตัน  ณรงควงศวัฒนา คณะทํางาน  
 ๑ 8. นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ  
 ๑ 9. นางนวลฉวี  พรบัณฑิตยปทมา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
 20. นางสุวนิยั  พรหมมะ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 21. นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
 22. นางอาจาร ี หวังแกว  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะทํางานชุดน้ีมีหนาท่ีดังน้ี 
 ๑. ประสานงานกบัคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน และ
คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพฝายตาง ๆ ในการจดัการประกนัคุณภาพใหเปนไปตามท่ีสาํนักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 
กาํหนด 
 ๒. จดัทํารายงานการศึกษาตนเองของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน  
 ๓. จัดทําและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพเพ่ือการตรวจสอบของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน  

 ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒ 7   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕6 

 
               ( นายเพ่ิม  สุรกัษา) 

ผูอาํนวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน  
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คําส่ัง สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 
ท่ี 218/๒๕๕6 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 
---------------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสาํนัก สถาบัน ดําเนินการจดัทําระบบประกนัคุณภาพในการดําเนินงานและการ
ใหบรกิารของหนวยงาน เพ่ือใหตอบสนองและสนับสนุนตอภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร น้ัน 

 สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ไดมอบใหฝายตาง ๆ จดัทําประกนัคุณภาพในสวนของความรบัผิดชอบของฝาย
ตาง ๆ แลว และเพ่ือใหการจดัการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ในภาพรวมดําเนินไปตาม
วัตถปุระสงค  

 ฉะน้ัน อาศัยอาํนาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13/๒๕๕6 ลงวันท่ี ๒ 6 กนัยายน ๒๕๕ 6 
เรื่อง แตงต้ังผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอแตงตั้งบุคลากรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
เปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ดังรายนามตอไปน้ี 

ฝาย วันท่ีตรวจ
ประเมิน 

ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ เลขานุการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

๒๓ พ.ค.๕7 นายธเนตร  
ศรีสุข 

นางรุงรัตนา  
ฉํ่าสิงห 

นายสนธยา 
มณทาสุวรรณ 

นายชาญวิทย  
พราทิตย 

น.ส.วารีภรณ 
ปรกัเจรญิ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

๒๓ พ.ค.๕7 นางกนกนาฏ 
เปยมสมบูรณ 

นางอรัญนาถ 
วิริยารัมภะ 

นางนวลฉวี 
พรบัณฑิตยปทมา 

น.ส.ขวัญกมล 
สระทองฮวม 

น.ส.นงลกัษณ 
วงษพรพันธุ 

ฝายสื่อการ
สงเสริม 

๒๓ พ.ค.๕7 นายเพ่ิม  
สุรักษา 

น.ส.นภัสวรรณ 
กระจางรัตน 

น.ส.นิสา   
ภูมิรักษ 

นางสุวินัย 
พรหมมะ 

นางอาจารี  
หวังแกว 

ฝายสื่อสาร
การตลาด 

๒๓ พ.ค.๕7 นางรชันี 
จารุสันต 

นายเฉลมิพล 
ศิลปาจารย 

นายนพสิทธ์ิ  
ลองจา 

น.ส.นิลบุล 
สุขภาพ 

น.ส.สุปรียา   
เมียนเพชร   

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

๒๓ พ.ค.๕7 นายนิธิวัชร  
พรทวีวฒุพิงษ 

นางพาณี 
สวาสดิ ์

นายชัยวุฒิ 
พรบัณฑิตยปทมา 

นายสมศักดิ์ 
พูนศิริ 

น.ส.วารุณี  
ไชยสุริยะศักดิ ์

 ใหคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาท่ีดังน้ี  
 ๑. ศึกษาคูมอืผูตรวจประเมินคุณภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิตัใินการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝายตางๆ  
 ๒. ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน โดยพิจารณาจากรายงาน
การประเมินตนเองของฝายตาง ๆ และจากองคประกอบของการประกันคุณภาพตามท่ีระบุไวในคูมือการประกันคุณภาพของสํานัก
สงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ท่ีกาํหนดเปนกรอบการประกนัคุณภาพ 
 ๓. สรปุผลการตรวจประเมินและแจงใหฝาย ๆ ท่ีถกูตรวจประเมินทราบเม่ือเสรจ็ส้ินการตรวจประเมิน  
 ๔. รายงานผลการตรวจประเมินตามรปูแบบท่ีกาํหนด โดยระบุจดุแขง็ จดุออน/จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเปน
ลายลักษณอกัษรเสนอตอคณะกรรมการประกนัคุณภาพสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ภายใน ๑๕ วัน 

 ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จนกวาทําการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
จะแลวเสร็จ 

 

ส่ัง   ณ   วันท่ี    27   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๖  
 

 
 

(นายเพ่ิม  สุรกัษา) 
ผูอาํนวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 
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คําส่ัง สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 
ท่ี 83/๒๕๕7 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายในสํานักสงเสรมิและฝกอบรม  กาํแพงแสน 
---------------------------------------- 

 อนุสนธิคําส่ังสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ท่ี 218/๒๕๕๖ ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 เรื่อง 
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายในสํานักสงเสรมิและฝกอบรม  กาํแพงแสน ประจาํปการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิ
ถนุยน ๒๕๕6 – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕7) ในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕7 ดําเนินไปตามวัตถปุระสงค เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายในสํานักสงเสรมิฯ กาํแพงแสน บางทานติดราชการ 

 ฉะน้ัน อาศัยอาํนาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 13/๒๕๕6 ลงวันท่ี ๒6 กนัยายน ๒๕๕6 
เรื่อง แตงต้ังผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของฝายตาง ๆ สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ดังรายนามตอไปน้ี 

ฝาย วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานกุาร 

สํานักงาน
เลขานุการ 

๒๓ พ.ค.๕7 นายธเนตร  

ศรีสุข 

นางรุงรัตนา  

ฉ่าํสิงห 

นายสนธยา 

มณทาสุวรรณ 

 น.ส.วารีภรณ 

ปรักเจริญ 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรฯ 

๒๓ พ.ค.๕7 นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

นางนวลฉวี 

พรบัณฑติยปทมา 

น.ส.ขวัญกมล 

สระทองฮวม 

 น.ส.นงลักษณ 

วงษพรพันธุ 

ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

๒๓ พ.ค.๕7 นายเพ่ิม  

สุรักษา 

นายชาญวิทย  

พราทิตย 

นางสุวินัย 

พรหมมะ 

 น.ส.นภัสวรรณ 

กระจางรัตน 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

๒๓ พ.ค.๕7 นายนิธิวัชร  

พรทวีวุฒิพงษ 

นายชัยวุฒิ 

พรบัณฑติยปทมา 

นายสมศักด์ิ พูนศิริ  น.ส.สุปรยีา   
เมียนเพชร   

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

๒๓ พ.ค.๕7 นางรชันี 

จารสุนัต 

นางพาณี 

สวาสด์ิ 

นายนพสิทธ์ิ  

ลองจา 

นายวิสิทธ์ิ 

จงแจม 

นายเฉลิมพล 

ศิลปาจารย 

 ใหคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาท่ีดังน้ี  
 ๑. ศึกษาคูมอืผูตรวจประเมินคุณภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิตัใินการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝายตางๆ  
 ๒. ตรวจประเมินการประกนัคุณภาพฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน โดยพิจารณาจากรายงาน
การประเมินตนเองของฝายตาง ๆ และจากองคประกอบของการประกันคุณภาพตามท่ีระบุไวในคูมือการประกันคุณภาพของสํานัก
สงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ท่ีกาํหนดเปนกรอบการประกนัคุณภาพ 
 ๓. สรปุผลการตรวจประเมินและแจงใหฝาย ๆ ท่ีถกูตรวจประเมินทราบเม่ือเสรจ็ส้ินการตรวจประเมิน  
 ๔. รายงานผลการตรวจประเมินตามรปูแบบท่ีกาํหนด โดยระบุจดุแขง็ จดุออน/จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเปน
ลายลักษณอกัษรเสนอตอคณะกรรมการประกนัคุณภาพสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน ภายใน ๑๕ วัน 

 ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป จนกวาทําการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
จะแลวเสร็จ 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕7 
 
 

 
(นายเพ่ิม  สุรกัษา) 

ผูอาํนวยการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 
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คําส่ัง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ที่ 97 /๒๕๕7 

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

 อนุสนธิคําส่ังสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ที่ 83/๒๕7 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 25 57 เร่ือง คณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา ๒๕๕6 (๑ มิถุนยน ๒๕๕6 – ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕7) ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕7 นั้น เนื่องจาก คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศใหเปนวันหยุดราชการต้ังแตวันที่ 23-25 
พฤษภาคม 2557 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 13/๒๕๕6 ลงวันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๕6 เร่ือง แตงต้ัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ของฝายตาง ๆ สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ดังนี้ 

ฝาย 
วันที่ตรวจ
ประเมิน 

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

๒9 พ.ค.๕7 นายนิธิวัชร  

พรทวีวุฒิพงษ 

นายชัยวุฒิ 

พรบัณฑิตยปทมา 

นายสมศักด์ิ พูนศิริ  น.ส.สุปรียา   
เมียนเพชร   

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

๒9 พ.ค.๕7 นางรัชนี 

จารุสันต 

นางพาณี 

สวาสด์ิ 

นายนพสิทธิ์  

ลองจา 

นายวิสิทธิ ์

จงแจม 

นายเฉลิมพล 

ศิลปาจารย 

สํานักงาน
เลขานุการ 

3 มิ.ย.57 นายธเนตร  

ศรีสุข 

นายสนธยา 

มณทาสุวรรณ 

นายชาญวิทย  

พราทิตย 

 น.ส.วารีภรณ 

ปรักเจริญ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

3 มิ.ย.57 นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

นางนวลฉว ี

พรบัณฑิตยปทมา 

นางอาจารี  

หวังแกว 

 น.ส.นงลักษณ 

วงษพรพันธุ 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

9 มิ.ย.๕7 นายเพิ่ม  

สุรักษา 

นางอรัญนาถ 

วิริยารัมภะ 

นางสุวินัย 

พรหมมะ 

น.ส.นภสัวรรณ 

กระจางรัตน 

น.ส.ขวัญกมล 

สระทองฮวม 

 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้  
 ๑. ศึกษาคูมือผูตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝายตางๆ  
 ๒. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยพิจารณาจากรายงานการ
ประเมินตนเองของฝายตาง ๆ และจากองคประกอบของการประกันคุณภาพตามที่ระบุไวในคูมือการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน ที่กําหนดเปนกรอบการประกันคุณภาพ 
 ๓. สรุปผลการตรวจประเมินและแจงใหฝาย ๆ ที่ถูกตรวจประเมินทราบเมื่อเสร็จส้ินการตรวจประเมิน  
 ๔. รายงานผลการตรวจประเมินตามรูปแบบที่กําหนด โดยระบุจุดแข็ง จุดออน/จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเปนลายลักษณ
อักษรเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ภายใน ๑๕ วัน 

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาทําการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จะแลว
เสร็จ 

 

ส่ัง  ณ  วันที่      มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 
 
 

 
(นายเพิ่ม  สุรักษา) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
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ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

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

 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไวและเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

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

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

 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพ  
 2. พัฒนาแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  
 3. ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 4. จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตามระบบประกันคุณภาพ  
 5. กําหนดคณะบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
 6. จัดทําคูมือประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 7. ใหคําปรึกษาดานระบบคุณภาพแกฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  
 8. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ  
 9.  ดําเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะกรรมการ บริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ที่ไดรับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ส่ัง   ณ   วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 
 
 
 

(รองศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
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• ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

หนวย ผลการดําเนนิงาน  

ป 2556 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.42 4.42 

3 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 5  5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 

5 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

ขอ 5  5 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 

6 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ

ของหนวยงาน 

ขอ 7 7 

7 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 

8 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 

9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 

10 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

คน 72.5 72.5 

11 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 81 81 

12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 79 79 

13 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาตอ คน 81 81 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 8 8 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

15 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ขอ 8 8 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน  

16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ขอ 6 8 

 

  

ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
• จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนงาน ปการศึกษา 2556 รวมทั้งหมด 81 คน ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2557 
สํานักงานเลขานุการ รวม 39 คน  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
6 เดือนแตไม
ถึง 9 เดือน 

9 เดือน 
ข้ึนไป 

 ขาราชการ     

1 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชาํนาญการ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

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

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

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

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

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

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

 พนักงานมหาวิทยาลัย     
8 นางสุภาพร  วริยิภาพไพบูลย นักวิชาการพัสด ุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

9 นางวนิดา   บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญช ี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 
10 นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รป.ม.(รฐัศาสตร)  1 

11 นางอาจารี  หวังแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.ม.(รฐัศาสตร)  1 
12 นายกมล  เมืองนก ชางเทคนิค ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกส)  1 
 ลูกจางประจํา     

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

14 นายสาทร  ชาวนาวกิ พนกังานโรงพิมพ วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร  1 

15 นางจรุณ   พราทิตย พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

16 นายสันติ  สิงหว ี ผูชวยชางทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

17 นางสมคิด  รอดนอย พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

18 นายลําพัน  ทองด ี ผูชวยชางทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

 พนกังานเงินรายไดฯ     
19 น.ส.อณัศยา  ชินวงษเขียว เจาหนาทีบริหารงานทัวไป ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการทองเทียว)  1 
20 นางสาวกรรณิกา  กิจมั่นคง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)  1 

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

22 นางสาวพจนยี   สถติทรพัย นักวิชาการชางศิลป ศศ.บ.(ศิลปกรรม)  1 
23 นางสุนัน   สมจิต นักวิชาการพัสด ุ วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร)  1 

24 นายประวิทย  สระทองแกน นักวิชาการเกษตร กศ.บ.(สงเสริมการเกษตร)  1 
25 นางสาวอัฉราพร  ละอองศร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

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

27 นางสาวลักขณา  ลุยประเสรฐิ เจาหนาทีบริหารงานทัวไป บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว)  1 
28 นายอภิชาติ  แสงจันทร 

1/
 ชางไฟฟา ปวส.(ชางไฟฟา) .5  

29 นายสมนึก  นอยจีน ผูปฏิบัติงานเกษตร ปวส. (เกษตรกรรม)  1 
30 นายกิตติ  สระนพงษ ชางไฟฟา ปวส.(ชางไฟฟากาํลัง)  1 
31 นายอเนก  โสดา ผูปฏิบัติงานเกษตร ปวส. (เกษตรกรรม)  1 
32 นายไกรงค  แทนนาค ชางไฟฟา ปวส.(ชางไฟฟา)  1 
33 น.ส.ณิรัชฌา  พันชัย เจาหนาทีบริหารงานทัวไป บธ.บ.สาขาตลาด  1 
34 นางสาวรวงรัตน  ทรัพยพลับ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.(การตลาด)  1 
35 นายชวน  สรงกระสินธุ ผูปฏิบัติงานการเกษตร ศศ.บ.(การจดัการ)  1 
36 นายเกษมศักดิ์  เสียงเพราะ นักวิชาการคอมพิวเตอร คบ.(คอมพิวเตอร  1 
37 น.ส.ชลลดา  งามด ี เจาหนาทีบริหารงานทัวไป วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพ  1 
38 นายชวลิต  พุมประทีป ผูปฏิบัติงานการเกษตร ปวส.(พืชศาสตร)  1 
39 น.ส.สุจิตรา  พึงบานเกาะ เจาหนาทีบริหารงานทัวไป บธ.บ.(การตลาด)  1 
40 น.ส.อภิชยา  ตรีอํานรรค  

2/
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นศ.บ.หนังสือพิมพและส่ิงพิมพ  .5  

41 น.ส.ลดารัตน  รัตนกมล  
3/

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วท.ม.กีฏวิทยา -  

หมายเหต ุ
1/ 

บรรจ ุ2 ก.ย.56  
2/

 บรรจ ุ17 มิ.ย.56  ลาออก 1 ม.ค.57
   

 
2/
 บรรจ ุ3 มี.ค.57  
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ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม รวม 14 คน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 
6 เดือนแตไม
ถึง  9 เดือน 

9 เดือน 
ข้ึนไป 

 ขาราชการ     

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

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

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

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

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

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

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

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

 ลูกจางประจํา     

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

9 นางแมว  จิระสกุลไทย พนักงานรับโทรศัพท ระดับ 2   1 

 พนักงานเงนิรายไดฯ     

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

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

12 นางจารุพร  จันทเลิศ ผูปฏิบัติงานบริหาร ปวช.(พาณิชยกรรม)  1 

13 นางสาวสิรินันท  หนูสงค  1/   1 

14 นางสาววราภรณ บุญนาค นักวิชาการเกษตร 1/ วท.ม.(สงเสริมการเกษตร)  1 
 

หมายเหตุ 1/
 บรรจ ุ1 ส.ค.56 

ฝายสื่อการสงเสริม รวม 10.5 คน  
ลําดับ

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 

6 เดือนแตไม
ถึง 9 เดอืน 

9 เดอืน 
ขึ้นไป 

 ขาราชการ     

1 นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนคิศึกษา)  1 

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

3 นายนพสิทธิ์  ลองจา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ ค.อม.(เทคโนโลยีเทคนคิศึกษา)   

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

5 นายศิริชัย  บัวฝรั่ง นักวิชาการชางศิลป ชาํนาญการ 1/ ศษ.บ.(ศิลปกรรม) .5  

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

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

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

8 นายวิสิทธิ์  จงแจม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2/ ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  1 

 ลูกจางประจํา     

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

 พนกังานเงินรายไดฯ     

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

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

หมายเหตุ 1/ ถึงแกกรรม 5 ธ.ค.56  2/บรรจุ 5 ส.ค.56 
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ฝายสื่อสารการตลาด ปการศึกษา 2556 จาํนวน 3 คน 

ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 

6 เดือนแตไม
ถึง 9 เดอืน 

9 เดอืน 
ขึ้นไป 

 ขาราชการ     

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

 1 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

2 นายปยะชาติ ประเสริฐสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.ม.บรหิารรฐักจิและกฏหมาย  1 

 พนกังานเงินรายไดฯ     

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

หมายเหตุ 1/ ลาออก 1 เม.ย.57 

 

ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2556 จาํนวน 14.5 คน 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 

6 เดอืนแตไม

ถึง 9 เดอืน 

9 เดอืน 

ขึ้นไป 

 ขาราชการ     

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

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

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

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

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

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

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

7 นางสาวนพพร เลิศประเสริฐ นักวิชาการเกษตร 
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร

ส่ิงแวดลอม) 

 1 

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

9 นางสาววรารัตน  ณรงควงศวัฒนา นักวิชาการเกษตร วท.ม.(การปรับปรุงพันธุพืช)  1 

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

 พนักงานเงนิรายไดฯ     

11 นางสาวขวัญกมล  สระทองฮวม นักวิชาการเกษตร  กษ.ม. (การจัดการการเกษตร)  1 

12 นายกานต  การะเวก นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ปฐพีวิทยา)  1 

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

14 น.ส.วริฏฐา  ทองสมุทร นักวิชาการเกษตร วท.ม.(พืชไรนา)  1 

15 น.ส.เกศรินทร  แฉงวงศ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(พืชไรนา)  1 

หมายเหตุ 1/ ลาออก 1 ต.ค.56 
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบเก็บภารกิจหลกั 6 บริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. ชื่อคณะ
ผูดําเนินการ 

4. กลุมเปาหมาย
ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

7. การประเมินผล 
8.โครงการบริการ
วิชาการบูรณาการ

กับการวิจัย 
5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเตม็5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความพึง

พอใจ 

  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน           5,891 223.94 26,058.04   

1 สงเสริมและเผยแพรผานเอกสารเผยแพร 2 เร่ือง  
นายสนธยา มณฑา
สุวรรณ 

นิสิต/ประชาชนทั่วไป  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56 1,700 324 4.18 1354.32 0 

2 สงเสริมและเผยแพรผานส่ือวีดิทัศน 2 เร่ือง  นายสนธยา มณฑาสุวรรณ นิสิต/ประชาชนทั่วไป  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56 348 187 4.76 890.12 0 

3 สาธิตฝกอบรมวิชาชีพ รวม 29 อาชีพ นายสนธยา มณฑาสุวรรณ นิสิต/ประชาชนทั่วไป 3-ธ.ค.-56 10-ธ.ค.-56 3,627 2,701 4.42 11938.42 0 

4 หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกรา น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ผูตองขังเรือนจําพิเศษ
ธนบุรี 

4-มิ.ย.-56 4-มิ.ย.-56 30 12 4.75 57.00 0 

5 หลักสูตร การเพาะเห็ดหูหน ู นายนพสิทธิ ์ลองจา 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ 
ปงบประมาณ 2556 

20-มิ.ย.-56 20-มิ.ย.-56 150 109 4.27 465.43 0 

6 หลักสูตร การแปรรูปผลไมตามฤดูกาล น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
กลุมเศรษฐกิจพอเพียง
คลองน้ําจืด อ.บาพลี  จ.
สมุทรปราการ 

20-มิ.ย.-56 21-มิ.ย.-56 30 28 4.75 133.00 0 

7 หลักสูตร การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาว นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
กลุมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงไรสุขนิรันดร อ.
ปกธงชัย จ.นครราชสีมา 

24-มิ.ย.-56 26-มิ.ย.-56 30 28 4.21 117.88 0 

8 หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว นายนพสิทธิ์ ลองจา 

ยทุธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ 2556 

2-ก.ค.-56 2-ก.ค.-56 30 20 4.55 91.00 0 

9 หลักสูตร เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุขาว นายธเนตร ศรีสุข 25-ก.ค.-56 25-ก.ค.-56 35 31 4.54 140.74 0 

10 หลักสูตร การแปรรูปเหด็เศรษฐกจิ นายนพสิทธิ์ ลองจา 29-ก.ค.-56 29-ก.ค.-56 30 27 4.56 123.12 0 

11 หลักสูตร การทําน้ําพริกพรอมบริโภค น.ส.นิสา ภูมิรักษ 30-ส.ค.-56 30-ส.ค.-56 59 59 4.32 254.88 0 

12 หลักสูตร การปลูกหนอไมฝร่ัง นายธเนตร ศรีสุข 20-ก.ย.-56 20-ก.ย.-56 30 25 4.51 112.75 0 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. ชื่อคณะ
ผูดําเนินการ 

4. กลุมเปาหมาย
ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

7. การประเมินผล 
8.โครงการบริการ
วิชาการบูรณาการ

กับการวิจัย 
5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเตม็5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความพึง

พอใจ 

13 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 25 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 8-มิ.ย.-56 13-มิ.ย.-56 45 43 4.27 183.61 0 

14 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 26 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

9-มิ.ย.-56 14-มิ.ย.-56 43 42 4.32 181.44 0 

15 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 27 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

17-ส.ค.-56 22-ส.ค.-56 48 48 4.42 212.16 0 

16 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 28 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

18-ส.ค.-56 23-ส.ค.-56 45 43 4.60 197.80 0 

17 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 29 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

31-ส.ค.-56 5-ก.ย.-56 47 42 4.3 180.60 0 

18 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 30 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

1-ก.ย.-56 6-ก.ย.-56 50 43 4.53 194.79 0 

19 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 31 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

14-ก.ย.-56 19-ก.ย.-56 51 44 4.41 194.04 0 

20 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 32 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

15-ก.ย.-56 20-ก.ย.-56 47 42 4.43 186.06 0 

21 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 33 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

12-ต.ค.-56 17-ต.ค.-56 42 41 4.42 181.22 0 

22 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 34 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

13-ต.ค.-56 18-ต.ค.-56 46 42 4.42 185.64 0 

23 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 35 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

9-พ.ย.-56 14-พ.ย.-56 47 46 4.36 200.56 0 

24 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 รุนที่ 36 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

10-พ.ย.-56 15-พ.ย.-56 46 45 4.49 202.05 0 

25 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 46 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

1-ก.ค.-56 6-ก.ค.-56 44 42 4.54 190.68 0 

26 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 47 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

2-ก.ค.-56 7-ก.ค.-57 48 43 4.56 196.08 0 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. ชื่อคณะ
ผูดําเนินการ 

4. กลุมเปาหมาย
ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

7. การประเมินผล 
8.โครงการบริการ
วิชาการบูรณาการ

กับการวิจัย 
5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเตม็5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความพึง

พอใจ 

27 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 48 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

29-ต.ค.-56 3-พ.ย.-56 38 35 4.44 155.40 0 

28 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 49 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

30-ต.ค.-56 4-พ.ย.-56 37 26 4.43 115.18 0 

29 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 50 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

25-พ.ย.-56 30-พ.ย.-56 43 39 4.55 177.45 0 

30 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 51 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

26-พ.ย.-56 1-ธ.ค.-56 38 34 4.51 153.34 0 

31 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 52 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

16-ธ.ค.-56 21-ธ.ค.-56 41 38 4.27 162.26 0 

32 
หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 9 รุนที่ 53 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ 
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 

17-ธ.ค.-56 22-ธ.ค.-56 43 41 4.37 179.17 0 

33 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 60 

น.ส.สุปรียา เมียรเพชร 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

24-เม.ย.-56 4-มิ.ย.-56 106 103 4.51 464.53 0 

34 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 61 

น.ส.นิลุบล  สุขภาพ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

18-มิ.ย.-56 26-ก.ค.-56 105 102 4.63 472.26 0 

35 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 62 

น.ส.นิลุบล  สุขภาพ 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

7-ส.ค.-56 13-ก.ย.-56 105 105 4.37 458.85 0 

36 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 63 

นายณัฐวุฒิ นวลกุล 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

22-ม.ค.-57 28-ก.พ.-57 110 107 4.24 453.68 0 

37 
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง รุนที่ 64 

นายณัฐวุฒิ นวลกุล 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

5-มี.ค.-57 11-เม.ย.-57 111 111 4.31 478.41 0 

38 
หลักสูตร สงเสริมความผูกพันเรียนรูดวยทักษะ
การสรางเปนทีม 

นางพาณี สวาสดิ ์ กรมสรรพกร  9 มี.ค.57  10 มี.ค.57 100 100 4.72 472.00 0 

39 
หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงการคลัง 

นายปยะชาติ ประเสริฐสุข กระทรวงการคลัง  29 พ.ค.56  6 มิ.ย.56 50 50 4.96 248.00 0 

40 หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กรมสรรพากร นายปยะชาติ ประเสริฐสุข กรมสรรพกร  2 ส.ค.56  29 ส.ค.56 50 50 4.94 247.00 0 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. ชื่อคณะ
ผูดําเนินการ 

4. กลุมเปาหมาย
ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

7. การประเมินผล 
8.โครงการบริการ
วิชาการบูรณาการ

กับการวิจัย 
5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเตม็5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความพึง

พอใจ 

41 
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

น.ส.วารุณี ไชยสุริยะ
ศักด์ิ 

กรมสรรพกร 2-ส.ค.-56 28-ส.ค.-56 70 65 4.37 284.05 0 

42 

โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานภาษา 
องักฤษ เพื่อรองรับ AEC และเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม ในทางบวก ดวยกิจกรรมชวยเหลือและ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR) 

นายปยะชาติ ประเสริฐ
สุข 

กรมสรรพสามติ 7-มิ.ย.-56 9-มิ.ย.-56 80 80 3.77 301.60 0 

43 โครงการฝกอาชีพกลุมอาชีพสตรีตําบลแมรําพึง น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ องคการบริหารสวน ต.แมรําพึง 28-มิ.ย.-56 29-มิ.ย.-56 150 189 4.60 869.40 0 

44 หลักสูตร การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาว น.ส.นิสา  ภูมิรักษ ยทุธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ 2556 

24-ก.พ.-57 24 ด.พ. 57 30 30 4.67 140.10 0 

45 หลักสูตร การทําขนมไทย น.ส.นิสา ภูมิรักษ 7-มี.ค.-57 7-มี.ค.-57 30 30 4.57 137.10 
 

46 หลักสูตร การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากกลวย น.ส.นิสา ภูมิรักษ 31-มี.ค.-57 31-มี.ค.-57 30 30 4.63 138.90 0 

47 หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสุกรโดยการตากแหง น.ส.นิสา ภูมิรักษ ประชาชนทั่วไป 21-ก.พ.-57 21-ก.พ.-57 17 17 4.44 75.48 0 

48 หลักสูตร การแปรรุปเนื้อสุกรโดยการหมัก น.ส.นิสา ภูมิรักษ ประชาชนทั่วไป 14-มี.ค.-57 14-มี.ค.-57 6 6 4.52 27.12 0 

49 
หลักสูตร การบริหารจัดการฟกขาวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ประชาชนทั่วไป 4-เม.ย.-57 4-เม.ย.-57 35 29 4.44 128.76 1 

50 
มหกรรมรวมศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความอยูดี
กินดีของชาติ 

นายธเนตร ศรีสุข 
ยทุธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปงบประมาณ 2556 

4-เม.ย.-57 7-เม.ย.-57 1,430 317 4.08 1,293.36 0 

51 หลักสูตร ปรับโฉมเพื่อเพิ่มมูลคา น.ส.นิสา  ภูมิรักษ 24-มี.ค.-57 24-มี.ค.-57 15 15 3.95 59.25 0 

52 
 ดูแลรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัด

นนทบุรี 
นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ กรมธนารักษ 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

53 
ดูแลรักษาภูมิทัศน สํานักกษาปณ อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี
นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สํานักกษาปณ 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

54 
ดูแลรักษาภูมิทัศนสํานักบริหารเงินตรา ถนนจักร

พงษ 
นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สํานักบริหารเงินตรา 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

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

56 
ปรับปรุงภูมิทัศน ดูแลรักษาบานพักอาศัยและ
สถานที่ราชการที่มีขนาดเล็ก 

นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ   
 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. ชื่อคณะ
ผูดําเนินการ 

4. กลุมเปาหมาย
ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

7. การประเมินผล 
8.โครงการบริการ
วิชาการบูรณาการ

กับการวิจัย 
5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเตม็5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความพึง

พอใจ 

57 
ดูแลรักษาภูมิทัศนและอาคาร ส.ป.ก. นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สํานักงานการปฏิบัติรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

58 
ดูแลรักษาภูมิทัศนอาคารธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) สํานักงานใหญ 

นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

59 การบริการระยะส้ัน ขวัญกมล สระทองฮวม หนวยงานราชการ/เอกชน  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

60 
การจัดต้ังสถาบันวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคกร ธ.ก.ส. 

วารีภรณ ปรักเจริญ ธ.ก.ส.  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

61 
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน ปงบประมาณ 2555 

ธีระยุทธ พงศเลิศฤทธิ์ 
สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

62 
สํารวจวิเคราะหพื้นที่และประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลด
ตนทุนการผลิตขาว ป 2555 

กันยารัตน เชี่ยวเวช กรมการขาว  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

63 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม อ.ส.ค.ภาคเหนอื
ตอนบน 

นิลุบล สุขภาพ 
องคการสงเสริมกิจการโค
นมแหงประเทศไทย 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

64 
การศึกษากระบวนการพัฒนาศูนยเรียนรูตนแบบ
การดําเนินงานโครงการจัดต้ังศุนยเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. 

นิลุบล สุขภาพ 
องคการสงเสริมกิจการโค
นมแหงประเทศไทย 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

65 
การพฒันาโรงเรียนบตุรเกษตรกร 

ศิริศักด์ิ พราหมณโสภ ี
องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย 

 1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

66 การวิจัยตนแบบระบบการถายทอดเทคโนโลยี
และการสงเสริมการผลิตขาวที่เหมาะสม 

วริฎฐา ทองสมุทร กรมการขาว  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

67 การประเมินผลการดําเนินงานของกรมตรวจ
บัญชขีสหกรณในปงบประมาณ 2555 

กันยารัตน เชี่ยวเวช กรมตรวจบัญชีสหกรณ  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

68 งานวิจัย การสรางรูปแบบเพื่อการพัฒนา
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอยางยั่งยืน 

ธเนตร ศรีสุข กรมตรวจบัญชีสหกรณ  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

69 งานวิจัย ความรวมมืองานวิจัยระหวางประเทศ นพพร เลิศประเสริฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ  1ต.ค.55  30 ก.ย.56           

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอง7.2)  

ลําดับ 1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 2. ระดับการ
ดาํเนนิงาน 

3. พันธกิจ  4. บุคคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 6. ลักษณะการเผยแพร  ฝาย
รับผิดชอบ 

1 .วัฒนธรรมองคกรสํานักสงเสริม
และฝกอบรม กําแพงแสน 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. กาํหนดคานิยมหลัก (Core Valtues) จาํนวน 9 ตัว 
2. จดัทําพจนานุกรมคานยมหลัก 
3. ออกแบบรปูแบบการวินิจฉยัวัฒนธรรมองค (Diagnosis Design) 
4. กาํหนดกลยทุธการส่ือสารวัฒนธรรมองค (Communication 
Strategy) 
5. สรางงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองคกร 
6. แผนแมบท การสรางวัฒธรรมองคกรอยางยั่งยืนสูการบริการมือ
อาชีพ (ป2557-2560) 

เว็บไซต สํานักงาน
เลขานุการ 

2 การใชและปรับปรุงคูมือระบบ 
epitome ของเจาหนาท่ี
ตอนรับสวนหนา 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงคูมือระบบ epitome ของเจาหนาท่ีตอนรับสวนหนา 
- เน้ือหาในคูมือเดิมเม่ือทดลองนําไปใชแลวยังไมครบถวนสมบูรณ   
- เพ่ือทําความเขาใจ เรียนรูรวมกันสําหรับเจาหนาท่ีตอนรับสวนหนา  

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) สํานักงาน
เลขานุการ 

3 การทํา Back Drop แบบต้ังพ้ืน ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. ลดคาใชจายในการเชาใชอปุกรณจากภายนอก 
2. ใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจ พ้ืนฐาน  เกี่ยวกับ
การใช การเก็บรักษา 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) สํานักงาน
เลขานุการ 

4 การบรกิารอาคารสถานท่ี งาน
วันสถาปนา สํานักสงเสรมิและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. หผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจ  เกีย่วกบัรปูแบบ
การจดังาน 
2. เปนแนวทางในการจดังานในปตอไป 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) สํานักงาน
เลขานุการ 

5 การตมนํ้าสมุนไพร   
 - นํ้าตะไคร 
 - นํ้ามะขาม 
 - นํ้าอัญชันผสมมะนาว 
 - มะตูม 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรเกีย่วกบั 
1. การตมนํ้าตะไคร และสามารถตมนํ้าตะไครได 
2. การตมนํ้าฝาง และสามารถตมนํ้ามะขามได 
3. การตมนํ้าใบเตย และสามารถตมนํ้าอญัชนัผสมมะนาวได  
4. การตมนํ้าอัญชัน และสามารถตมนํ้ามะตูมได 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) สํานักงาน
เลขานุการ 

6 การทํานํ้ายาเอนกประสงค ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรเกีย่วกบัการทํา
นํ้ายาเอนกประสงค และสามารถทํานํ้ายาเอนกประสงคได 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) สํานักงาน
เลขานุการ 

7 ดานการบรหิารจดัการโครงการ ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ใหบุคลากรฝายการศึกษาฯ เกดิความรูความเขาใจดานการบรกิาร
จัดการโครงการในรูปแบบตางๆ 
2.ใหบุคลากรสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกต็ใชในการ

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝาย
การศึกษาฯ 

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ 1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 2. ระดับการ
ดาํเนนิงาน 

3. พันธกิจ  4. บุคคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 6. ลักษณะการเผยแพร  ฝาย
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10 ดานงานวิจัย ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมคีวามพรอมตอการทํางานวิจยั
ดานการสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร 
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู ในการทํางานวิจัยรวมกัน 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝาย
การศึกษาฯ 

11 ดานงานวิจยัและการจดัการ
เรียนรูตลอดชีวิต จากผูทรงวุฒิ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ใหบุคลากร ทราบถึงแนวทางการทํางานวิจัยและการจัดการเรียนรู
ตลอดชวิีตท่ีประสบการความสําเรจ็ 
2. บุคลากรฝายการศึกษาฯ สามารถนําแนวทางไปประยกุตใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝาย
การศึกษาฯ 

12 กระบวนการผลิตส่ือวีดิทัศนทาง
การเกษตร 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. สงเสริมบุคลากรใหมีความรูการผลิตส่ือวีดิทัศนทางการเกษตร  
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในการผลิตส่ือวีดิทัศนทาง
การเกษตร 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

13 การติดต้ังโทรทัศนระบบวงจร
ปด 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูการติดต้ังโทรทัศนระบบ
วงจรปด 
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในการติดต้ังโทรทัศนระบบ
วงจรปด 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

14 การศึกษางานดานการผลิตและ
พัฒนาส่ือ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. สงเสรมิบุคลากรใหมีความรูดานการผลิตและพัฒนาส่ือ  
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในการผลิตและพัฒนาส่ือ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

15 การใชและบํารงุรกัษากลอง
ถายภาพ/วีดโิอ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. สงเสรมิบุคลากรใหมีความรูการใชและบํารงุรกัษากลองถายภาพ/
วีดโิอ 
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในการใชและบํารงุรกัษา
กลองถายภาพ/วีดโิอ 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

16 เทคนิคการผลิตวีดิโอ 
Presentation 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. สงเสรมิบุคลากรใหมีความรูการผลิตวีดิโอ Presentation 
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในเทคนิคการผลิตวีดิโอ 
Presentation 
 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

17 การจัดองคประกอบภาพ ระดับฝาย/ สนับสนุนพันธกจิการ ผูบริหารระดับ 1. สงเสรมิบุคลากรใหมีความรูการจดัองคประกอบภาพ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
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ลําดับ 1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 2. ระดับการ
ดาํเนนิงาน 

3. พันธกิจ  4. บุคคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 6. ลักษณะการเผยแพร  ฝาย
รับผิดชอบ 

งาน บรกิารทางวิชาการ ฝาย/งาน 2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในเทคนิคการจดั
องคประกอบภาพ 

สงเสรมิ 

18 การถายภาพเชิงสรางสรรค ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. สงเสรมิบุคลากรใหมีความรูการถายภาพเชงิสรางสรรค 
2. กอใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรู  ในเทคนิคารถายภาพเชงิ
สรางสรรค 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

19 เทคนิคและวิธีการเจริจาตอรอง
หลักสูตรนักบรหิารและพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ ระดับกลาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน (ร.
ศ.ชูเกียรติ รักซอน และผศ.รัตนา อังกสิทธ์ิ) 

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ฝายสงเสรมิฯ 

20 การสํารวจและเกบ็ขอมูลโครงการ
สํารวจความพึงพอใจผูรบับรกิาร 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(นายธเนตร ศรสีขุ) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 

21 การนําเสนอผลการสํารวจความ
พึงพอใจผูรับบริการตอผูวาจาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(นายธเนตร ศรสีขุ) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 

22 การสรางกระบวนมีสวนรวมใน
ชุมชนหัวยมาลอย 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 

23 การวิเคราะหพ้ืนท่ีและบุคคล
เปาหมายในการสงเสรมิกลุม
หนอยไมฝรั่ง ต.ทุงขวาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 

24 การสรางความเขมแข็งในชุมชน
กลุมหนอไมฝรั่ง ต.ทุงขวาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(รศ.ดร.ชัชรี นฤทุม) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 

25 การสรางและพัฒนาสถาบัน
เกษตกรชมรมผูเพาะเห็ดเศรษฐ-
กจิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(นายเพ่ิม สุรกัษา) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 

26 โครงกรฝกบอรมวิชาชีพให
นักเรยีนโรงเรยีน กทม. 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธกจิการ
บรกิารทางวิชาการ 

ผูบริหารระดับ
ฝาย/งาน 

1. ถอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
(ผศ.รัตนา อังกสิทธ์ิ) 

เอกสารวิชาการ ฝายสงเสรมิฯ 
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แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง 

1. โครง 
การ/กิจกรรม 2. การวเิคราะหความ

เส่ียง 
3. ประเดน็
ความเส่ียง 

4. ปจจัยเส่ียง/
สาเหตุความเส่ียง 

5. การจัดการความเส่ียง 

6. การประเมินความเส่ียง 
7. กําหนด

เสรจ็ 
8.ผูรับผิดชอบ 9. ความเส่ียง

(ฝาย /สํานัก) 6.1 โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

6.2 ผลกระทบ 6.3 ระดับ
ความเส่ียง 

6.4 ลําดับ
ความเส่ียง 

หนวยงาน                       

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การฝกอบรม 

2.1 2.1  ไมมี
หลักสูตรใหม และ
หลักสูตรการฝกอบรม 
เดิมท่ีมีอยูไมได
มาตรฐาน ไมทันสมัย  
2.2 หลักสูตรไม
สามารถตอบสนอง
ความตองการ ของ
กลุมเปาหมาย และไม
สามารถนําไปใช 
ประโยชนในการ
ประกอบอาชพีได
อยางแทจริง 

ดานการ
ปฏบิตังิา

น 

 2.4 ขาด
ผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ทักษะและ
ประสบการณใน
การวิเคราะหและ
จดัทําหลักสูตร 

1.1 สํารวจความเชี่ยวชาญ
ดานการสรางและพัฒนา
หลักสูตรของบุคลากรภายใน
ฝายสงเสรมิฯ และสํานัก
สงเสรมิฯ   

4 3 ปานกลาง 4  30 พ.ย.
56 หัวหนาฝาย

สงเสรมิฯ 
บุคลากรฝาย

สงเสรมิฯ 

ฝาย
สงเสรมิ
เผยแพร

และ
ฝกอบรม 

1.2 วางแผนและกาํหนดแนว
ทางการพัฒนา ใหบุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญดานการสราง 
และพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรม  

3 3 ปานกลาง 5  3 ม.ค.57 

หัวหนาฝาย
สงเสรมิฯ 

หัวหนางานฯ 

  

  

1.3 ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานการสรางและพัฒนา
หลักสูตร โดยการฝกอบรม 
การแลกเปล่ียนเรียนรู 

3 3 ปานกลาง 6  3 ก.พ.57 หัวหนางานฯ 
บุคลากรฝาย

สงเสรมิฯ 

  

  

1.4 ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตนเองของบุคลากร
ดานการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรม 

1 2 นอย 7  29 ส.ค.57 หัวหนาฝาย
สงเสรมิฯ 

หัวหนางาน 

  

  

1.5 รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรม 

2 2 นอย 8 30 ก.ย. 
2557  

ภาคผนวก จ 
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1. โครง 
การ/กิจกรรม 2. การวเิคราะหความ

เส่ียง 
3. ประเดน็
ความเส่ียง 

4. ปจจัยเส่ียง/
สาเหตุความเส่ียง 

5. การจัดการความเส่ียง 

6. การประเมินความเส่ียง 
7. กําหนด

เสรจ็ 
8.ผูรับผิดชอบ 9. ความเส่ียง

(ฝาย /สํานัก) 6.1 โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

6.2 ผลกระทบ 6.3 ระดับ
ความเส่ียง 

6.4 ลําดับ
ความเส่ียง 

บรกิารสําเนา 
วิดีทันศเพ่ิอการ
สงเสรมิ  

 3.1 ผูรับบริการ ไม
สามารถเขาถงึการ
บรกิารไดอยางสะดวก
และรวดเรว็ 

ดานการ
ปฏบิตังิา
น 

3.1ชองทางการ
ใหบริการมีนอย 

1. เพ่ิมชองทางการใหบริการ
ใหมากขึน้ 

2 4 ปานกลาง 9  30 ก.ย. 
2557  

หัวหนาฝาย/ 
หัวหนางาน/

บุคลากรในฝาย 
 
 

ฝายส่ือการ
สงเสรมิ 

3.2 ไมมีกลยุทธการ
สงเสรมิการ
ใหบรกิาร 

1. สรางกลยทุธการสงเสรมิ
การใหบรกิาร 

3 3 ปานกลาง 10 

ดานการบรหิาร
งานวิจัย 

2. นโยบายการวิจยั
ของหนวยงานไม
ชัดเจน ไมทันสมัย

และไมสอดคลองกบั
ยุทธศาสตรการวิจัย

ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศ

าสตร 

ดานการ
ปฏบิตังิา

น 

2.1 ไมนําขอมูล
ปญหาและความ
ตองการของสังคม
และยทุธศาสตรการ
วิจัยของ ม.เกษตรฯ 
มาประกอบการ
กาํหนดนโยบาย  

วิธีลดความเส่ียงโดยสํานักฯ 
นําขอมูลปญหาและความ
ตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของ
ประเทศมาประกอบการ
กาํหนดนโยบายของสํานักฯ 

3 5 สูง 3  30 ก.ย. 
2557  

คณะกรรมการ
บรหิารสํานักฯ 
และฝาย
การศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

  2.2 ผูวิจัยไมมีสวน
รวมในการกาํหนด
นโยบายการวิจยั 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการวิจยัของสํานักฯ 

4 5 สูงมาก 1  30 ก.ย. 
2557  

คณะกรรมการ
บรหิารสํานักฯ 

และฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

  2.3 กาํหนดนโยบาย
โดยไมมกีารทํา
ประชาพิจารณ 

จัดทําประชาพิจารณนโยบาย
การวิจัย 

5 3 สูง 2  30 ก.ย. 
2557  

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

 การสงเสรมิ
การตลาดและ
การ
ประชาสัมพันธ 

ความเส่ียง: 2.1 
ปจจัยท้ัง (ภายในและ
ภายนอก) ท่ีมี
ผลกระทบตอความ

ดานการ
ปฏบิตังิา
น 

ปจจัยเส่ียง:  2.1 
ขาดการวิเคราะห
ขอมูลความตองการ
ของผูรับบริการ 

2.1 จดัหาผูรบัผิดชอบในการ
วิเคราะหขอมูลความตองการ
ของผูรับบริการ 

4 3 ปานกลาง 11  30 
มีนาคม 
2557   

บุคลากรฝาย
ส่ือสาร
การตลาด 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 
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1. โครง 
การ/กิจกรรม 2. การวเิคราะหความ

เส่ียง 
3. ประเดน็
ความเส่ียง 

4. ปจจัยเส่ียง/
สาเหตุความเส่ียง 

5. การจัดการความเส่ียง 

6. การประเมินความเส่ียง 
7. กําหนด

เสรจ็ 
8.ผูรับผิดชอบ 9. ความเส่ียง

(ฝาย /สํานัก) 6.1 โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

6.2 ผลกระทบ 6.3 ระดับ
ความเส่ียง 

6.4 ลําดับ
ความเส่ียง 

ตองการของ
ผูรับบริการรายเดิม 
ดานบริการวิชาการทํา
ใหผูรับบริการไม
ตอบสนองและไมเขา
รวมกิจกรรม 

2.2 ขอมูลท่ีนํามา
วิเคราะหไมตรงตาม
ความตองการของ
ผูรับบริการรายเดิม 
ดานบรกิารวิชาการ 

2.2 ใชวิธีการจัดทํา
แบบสอบถาม การสังเกตุ และ
การสอบถามผูรับบริการเพ่ือจะ
ไดกาํหนดทิศทางในการวาง
แผนการประชาสัมพันธท่ีตรงกับ
ความตองการของผูรับบริการ
อยางท่ัวถึง 

5 2 ปานกลาง 12  31 ส.ค.
57 บุคลากรฝาย

ส่ือสารการตลาด 
 
 
 
 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 
 
 

ดานระบบ
สารสนเทศ 

 6.1  ผูใชระบบ
สารสนเทศไมมคีวามรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง
ในการใชระบบ 

ดาน
ทรพัยากร 

6.1 ผูใชระบบขาด
ทักษะพ้ืนฐานดาน
ระบบสารสนเทศ 

จัดโครงการฝกอบรมดาน
ระบบสารสนเทศ 

1 4 นอย 13  30 ก.ย.
57   

นักวิชาการ
คอมพิวเตอรของ
สํานักสงเสรมิและ

ฝกอบรม 
กําแพงแสน 

สํานักงาน
เลขานุการ 

ดานพัสดุ 7.1 มีพัสดุไมอยูใน
สภาพท่ีพรอมใชและ
เก็บรักษาไวในท่ีไม
ปลอดภยั 

ดาน
ทรพัยากร 

7.1.7 เจาหนาท่ี
พัสดุไมเพียงพอกับ
ภาระงานท่ีตอง
รบัผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลพัสดุ 

1. เจาหนาพัสดุไดดําเนินการ
ตามระบบ ERP 
2. กาํหนดวันเบิก-จายพัสดุ 

1 3 นอย 14  30 ก.ย.
57  

กรรมการตรวจ
รับของ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

ดานการเงนิ
และบัญชี 

2.1 เพ่ือใหไดรับเงิน
สํารองจากกองคลัง
ครบถวนถูกตองและ
ทันตอความตองการ
ใชงาน 

ดาน
ทรพัยากร 

1.8 ระบบบัญชีไม
สามารถใหขอมูลได
ตามความตองการ
ของหนวยงาน 

1. มหาวิทยาลัยฯ จดัอบรมให
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี
บันทึกขอมูลและรายงานผล
การดําเนินงาน 

3 2 นอย 20  30 ก.ย.
57 

 งานการเงิน
และบัญชี 

สํานักงาน
เลขานุการ 

 ดานการ
บรหิาร 

3. เพ่ือใหบุคลากรไดรับ
ทราบและเขาใจใน
บทบาท หนาท่ีและความ
รับผิดชอบอยางถูกตอง 

ดาน
ทรพัยากร 

3.10 การขัดของของ
ระบบส่ือสาร และ
computer network  

จดัทําระบบ back up ติดต้ัง 
Wifi ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 

1 3 นอย 16  30 ก.ย.
57 

สํานักงาน
เลขานุการ /
หัวหนางาน 

สํานักงาน
เลขานุการ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        186 

 

1. โครง 
การ/กิจกรรม 2. การวเิคราะหความ

เส่ียง 
3. ประเดน็
ความเส่ียง 

4. ปจจัยเส่ียง/
สาเหตุความเส่ียง 

5. การจัดการความเส่ียง 

6. การประเมินความเส่ียง 
7. กําหนด

เสรจ็ 
8.ผูรับผิดชอบ 9. ความเส่ียง

(ฝาย /สํานัก) 6.1 โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

6.2 ผลกระทบ 6.3 ระดับ
ความเส่ียง 

6.4 ลําดับ
ความเส่ียง 

  

จาก
เหตุการณ
ภายนอก 

3.11 เกิดภัย
ธรรมชาติ 

จัดทําแผนดํารงความตอเน่ือง 
(BCP Assumptions) ในการ
ปองกันเหตุการณตาง ๆ ท่ี
ครอบคลุมคือ อุทกภัย อัคคีภัย 
ชมุนุมประทวง/จลาจล และ
โรคระบาด 

1 4 นอย 15  30 ก.ย.
57  

คณะกรรมการ
บรหิารฯ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

ดานการบรหิาร  5.1 เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุ
วัตถปุระสงคและ
เปนไปตามระยะเวลา
ท่ีกาํหนดไวในแผนฯ 

ดาน
ทรพัยากร 

 5.1 บุคลากรไม
เพียงพอและ
บางสวนยงัขาด
ทักษะและความ 
สามารถในการ
ปฏบิตังิาน 

จัดทําโครงการพ่ีสอนนอง ให
สามารถทํางานแบบบูรณาการ 

2 2 นอย 17  30 ก.ย.
57 

หัวหนาฝายทุก
ฝาย 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  6.2 ปญหาและ
อุปสรรคของการ
ดําเนินงานไมเปนจรงิ 

ดาน
ทรพัยากร 

6.8 ไมมีการจัดทํา 
จดัเกบ็และรวบรวม
ขอมูล เพ่ือการ
จดัทํารายงานไว
เปนฐานขอมูลดาน
การบรหิารท่ี
สมบูรณ ครบถวน 

รวบรวมขอมูลเพ่ือจดัทําระบบ
ฐานขอมูล 

3 2   18  30 ก.ย.
57  

หัวหนาฝายทุก
ฝาย 

สํานักงาน
เลขานุการ 

ดานบุคคล 5. มอบหมายงานและ
ประเมินผล 
วัตถปุระสงค                 
5.1 เพ่ือใหบุคลากร
รับรูหนาท่ีภาระงานท่ี
ตองรับผิดชอบ      

6.1 
บุคลากรไม
มีความรู 
ทักษะและ
ความสามา
รถเพ่ิมขึ้น   

6.1 การพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะเปน
รายบุคคลท่ีตรงกับ
แผนท่ีวางไวยังมี
นอย 

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารบั
การฝกอบรมตามแผน IDP 

3 2 นอย 19  30 ก.ย.
56 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

สํานักงาน
เลขานุการ 
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แบบเก็บขอมูล 3 การบริหารจัดการ  

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ (มก.) 

ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

1 น.ส.สุภาพร  กิตติอุดมพานิช หลักสูตร การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ณ อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ฝกอบรม ศูนยวิจจัยและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตรฯ 

มก.กพส. 

16  ก.ค. 56 16 ก.ค. 56 1 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานักฯ 

1,000.00 
1 

2 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           หลักสูตร การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ณ อาคาร
ปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

ฝกอบรม คณะศึกษาศาสตรและพฒัน
ศาสตร  มก.กพส. 

2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 1,000.00 1 

3 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ ์ ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 1,000.00 1 

4 น.ส.สุปรียา  เมียนเพชร ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 1,000.00 1 

5 นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ “ ฝกอบรม ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม“ 

2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

6 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ “ ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

7 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

8 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

9 นายวิเชียร  วงษวาศ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

10 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

11 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

12 นายธเนตร  ศรีสุข “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

13 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

14 นางรัชนี  จารุสันต “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

15 นายสมศักด์ิ  พูนศิริ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

16 นายศิริชัย  บัวฝร่ัง “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

17 นายนพสิทธิ ์ ลองจา “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

18 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,484.00 1 

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

19 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย โครงการอบรม เร่ือง เปดใจรับการเปล่ียนแปลง รวม

แรงพฒันาองคกร ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรม

การเกษตรแหงชาติ ณ หองคิงปาลม หองปริน

เซสปาลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเดอะฟอเรสโฮมบูติค

รีสอรท  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก“ 

ฝกอบรม ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 ทุนสนับสนุน

ภายในสํานัก 

3,484.00 1 

20 นายสุขชัย  ตระกูลศุภชัย ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 3,848.00 1 

21 นายเพิ่ม  สุรักษา ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3  3,848.00 1 

22 นางพาณี  สวาสด์ิ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

23 นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

24 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

25 นายชูเกียรติ  รักซอน “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

26 น.ส.ตม  ดาสาลี “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

27 นายพิษ  รัตนภูมิ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

28 นายสาทร  ชาวนาวิก “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

29 นางสุพรรณี จินะปริวัตอาภรณ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

30 นางอาจารี  หวังแกว “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

31 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

32 นายกมล  เมืองนก “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

33 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

34 น.ส.วารีภรณ  ปรักเจริญ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

35 น.ส.นิสา  ภูมิรักษ  “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

36 นางสาคร  ชินวงค “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

37 น.ส.กันยารัตน  เชี่ยวเวช “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

38 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 2 

39 น.ส.สุปรียา  เมียนเพชร “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 2 

40 
 

น.ส.วรารัตน ณรงควงศวัฒนา “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 
1 
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ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

41 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  โครงการอบรม เร่ือง เปดใจรับการเปล่ียนแปลง รวม
แรงพฒันาองคกร ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรม
การเกษตรแหงชาติ ณ หองคิงปาลม หองปริน
เซสปาลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเดอะฟอเรสโฮมบูติค
รีสอรท  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก“ 

ฝกอบรม ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

3,848.00 1 

42 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ ์ ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 3,848.00 2 

43 นายณัฐวุฒิ  นวลกุล ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 3,848.00 1 

44 นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

45 นางวนิดา  บญุธรรม ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

46 น.ส.กรรณิกา  กิจมั่นคง ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

47 นายวิสูตร  เลิศประเสริฐ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

48 น.ส.ขวัญกมล  สระทองฮวม “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

49 นายเฉลิมพล  ทองคงหาญ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

50 นางสุนัน  สมจิต “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

51 นายประวิทย  สระทองแกน “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

52 น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

53 น.ส.วรานาถ  มวงพันธุ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

54 น.ส.วารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ  “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

55 นางจารุพร  จันทเลิศ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

56 น.ส.ขนิษฐา  เจเถือ่น “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

57 น.ส.ลักขณา  ลุยประเสริฐ “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

58 นายชาญวิทย  พราทิตย “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

59 น.ส.วราภรณ  บุญนาค “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

60 น.ส.สุภาพร  กิตติอุดมพานิช “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 2 

61 นายสมนึก  นอยจีน “ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

62 นายกติติ  สระนพงษ  
 

“ ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 
1 
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ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

63 นายเอนก  โสดา โครงการอบรม เร่ือง เปดใจรับการเปล่ียนแปลง รวม
แรงพฒันาองคกร ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรม
การเกษตรแหงชาติ ณ หองคิงปาลม หองปริน
เซสปาลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเดอะฟอเรสโฮมบูติค
รีสอรท  อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

ฝกอบรม ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 ทุนสนับสนุน
ภายใน 

3,848.00 1 

64 นายไกรงค  แทนนาค ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 3,848.00 1 

65 น.ส.ณิรัชฌา  พันชัย ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 3,848.00 1 

66 นายชวน  สรงกระสินธุ ฝกอบรม 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 3,848.00 1 

67 น.ส.อณัศยา  ชินวงษเขียว ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

68 น.ส.ชลลดา  งามดี ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

69 น.ส.สิรินันท  หนูสิงห ฝกอบรม “ 2  ส.ค. 56 4 ส.ค. 56 3 “ 3,848.00 1 

70 นายชูเกียรติ  รักซอน โครงการอบรมเร่ือง กลยุทธการสรางวัฒนธรรมองคกร
(Organizational culture) คร้ังที่ 3 ณ หองปร้ินส
ปาลม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 
สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

681.00 2 

71 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ ฝกอบรม 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 681.00 2 

72 นางพาณี  สวาสด์ิ ฝกอบรม 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

73 นายธเนตร  ศรีสุข “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

74 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

75 นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 699.00 2 

76 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

77 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

78 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

79 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

80 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

81 นายวิเชียร  วงษวาศ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

82 นางมณฑา  ชางเทศ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 1 

83 นางรัชนี  จารุสันต “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

84 นายสมศักด์ิ  พูนศิริ 
 

“ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 
2 
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ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

85 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย อบรมเชิงปฏิบัติการการทํางานในระบบ ERP หัวขอ 

"ระบบจัดซ้ือจัดจางและการจายเงิน ณ หองเธียเตอร 

อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

ฝกอบรม งาน ERP กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี 

5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 ทุนสนับสนุน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

681.00 2 

86 น.ส.กันยารัตน  เชี่ยวเวช ฝกอบรม 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 681.00 2 

87 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  ฝกอบรม  5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 681.00 2 

88 นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

89 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

90 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

91 นางอาจารี  หวังแกว “ ฝกอบรม “ 5  ส.ค. 56 5 ส.ค. 56 1 “ 681.00 2 

92 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน “ ฝกอบรม “ 24  ส.ค. 56 24 ส.ค. 56 1 “ - 3 

93 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย “ ฝกอบรม “ 24  ส.ค. 56 24 ส.ค. 56 1 “  2 

94 นางสุนัน  สมจิต “ ฝกอบรม “ 24  ส.ค. 56 24 ส.ค. 56 1 “  2 

95 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม “ 24  ส.ค. 56 24 ส.ค. 56 1 “  3 

96 น.ส.ขนิษฐา  เจเถือ่น “ ฝกอบรม “ 24  ส.ค. 56 24 ส.ค. 56 1 “  2 

97 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน อบรมการทํางานในระบบ ERP หัวขอ "ระบบบริหาร
สินทรัพยถาวร" การบันทึกทรัพยสินถาวร การรับรู
สินทรัพยถาวรและการคิดคาเส่ือมราคา การเบิกจาย
สินคาคงคลัง ณ หองประชุม ธีระ สูตะบุตร 

ฝกอบรม งาน ERP กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

4  ก.ย. 56 4 ก.ย. 56 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 4 

98 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย ฝกอบรม 4  ก.ย. 56 4 ก.ย. 56 1  3 

99 นางสุนัน  สมจิต ฝกอบรม  4  ก.ย. 56 4 ก.ย. 56 1  3 

100 นายชูเกียรติ  รักซอน โครงการอบรมเร่ือง กลยุทธการสรางวัฒนธรรมองคกร
(Organizational culture) คร้ังที่ 3 ณ หองปร้ินส
ปาลม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 
สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

 13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

681.00 3 

101 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ ฝกอบรม  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 681.00 3 

102 นางพาณี  สวาสด์ิ ฝกอบรม  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

103 นายธเนตร  ศรีสุข “ ฝกอบรม “ 13 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

104 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห “ ฝกอบรม “ 13 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

105 นางกนนาฏ  เปยมสมบูรณ “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 699.00 3 

106 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 13 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 
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107 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน โครงการอบรมเร่ือง กลยุทธการสรางวัฒนธรรมองคกร
(Organizational culture) คร้ังที่ 3 ณ หองปร้ินส

ปาลม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ“ 

ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 
สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน“ 

13 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 1 ทุนสนับสนุน

ภายในสํานัก 

681.00 5 

108 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ ฝกอบรม  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 681.00 3 

109 นายวิเชียร  วงษวาศ ฝกอบรม  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

110 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม “ 13 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 4 

111 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ “ ฝกอบรม “ 13 ก.ย. 56 13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

112 นางมณฑา  ชางเทศ “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 2 

113 นางรัชนี  จารุสันต “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

114 นายสมศักด์ิ  พูนศิริ “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

115 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

116 น.ส.กันยารัตน  เชี่ยวเวช “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

117 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

118 นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

119 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

120 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

121 นางอาจารี  หวังแกว “ ฝกอบรม “  13 ก.ย. 56  13 ก.ย. 56 1 “ 681.00 3 

122 นางสุวินัย  พรหมมะ สัมมนาผูบริหารระดับตนของคณะ/สํานัก/สถาบันที่มี
หนาที่โดยตรงในการกํากับติดตามการทํางานในระบบ 
ERP ของหนวยงาน ณ หองบุหลัน พิทักษพล ชั้น 3 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

สัมมนา กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี 

15 พ.ย.56 16 พ.ย.56 2 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

- 5 

123 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา สัมมนา 15 พ.ย.56 16 พ.ย.56 2 - 
4 

124 น.ส.กันยารัตน  เชี่ยวเวช แนวทางการตรวจสอบรับรองตามหลักเกณฑการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย (Certification scheme for 
Organic Agriculture) สําหรับการตรวจรับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย มกษ.ดานพืช ปศุสัตวและประมง ณ หอง
บอลรูมซี ชั้น 2 โรงแรมมารวย การเดน จตุจักร กทม. 

ฝกอบรม ศูนยวิจัยและพัฒนา 
มาตรฐานสินคาเกษตร 
3806 

18 พ.ย.56 18 พ.ย.56 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

- 4 

125 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  ฝกอบรม 18 พ.ย.56 18 พ.ย.56 1  4 

126 น.ส.ขวัญกมล  สระทองฮวม ฝกอบรม 18 พ.ย.56 18 พ.ย.56 1  2 

127 น.ส.วรารัตน  ณรงควงศวัฒนา ฝกอบรม “ 18 พ.ย.56 18 พ.ย.56 1 “  2 
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128 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ์ “ ฝกอบรม “ 18 พ.ย.56 18 พ.ย.56 1 “ - 3 

129 นายสิทธิชนะชัย  จิรศิริโชติ สืบคนฐานขอมูลของสํานักหอสมุด ฝกอบรม สํานักหอสมุด   25 พ.ย.56  25 พ.ย.56 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

- 
1 

130 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ โครงการ "เสริมศักยภาพการตลาดสมัยใหม (Modern 
Marketing) และสรางพันธมิตรทางธุรกิจทางการ
ทองเที่ยว" ณ บานทายหาด รีสอรท แอนด วอเตอร
สปอรต จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทาง ททท. 

ศึกษาดูงาน การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย สํานักงาสมุทรสงคราม 
(สมุทรสงคราม นครปฐม 
สมทุรสาคร) 2/1 ชั้น 2 
อาคารเอนกประสงค ถนนพวง
สมบูรณ ต.อมัพวา อ.อมัพวา 
จ.สมทุรสงคราม 75110 

13 ธ.ค.56 13 ธ.ค.56 1 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

1,500.00 4 

131 น.ส.กรรณิกา  กิจมั่นคง ศึกษาดูงาน 13 ธ.ค.56 13 ธ.ค.56 1 1,500.00 

2 

132 น.ส.ตม  ดาสาลี ฝกอบรม การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน
การประชุมแบบมืออาชีพ รุนที่ 2  ณ หองประชุม
อาคาร 2 ชั้น 3 สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

ฝกอบรม สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (กําแพงแสน) 
งานการเจาหนาที ่

23 ธ.ค.56 24 ธ.ค.56 2 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

1,500.00 2 

133 น.ส.วารีภรณ  ปรักเจริญ ฝกอบรม 23 ธ.ค.56 24 ธ.ค.56 2 1,500.00 2 

134 นางจารุพร  จันทเลิศ ฝกอบรม 23 ธ.ค.56 24 ธ.ค.56 2 “ 1,500.00 2 

135 นายชาญวิทย  พราทิตย “ ฝกอบรม “ 23 ธ.ค.56 24 ธ.ค.56 2 “ 1,500.00 2 

136 น.ส.วราภรณ  บุญนาค “ ฝกอบรม “ 23 ธ.ค.56 24 ธ.ค.56 2 “ 1,500.00 2 

137 น.ส.สิรินันท  หนูสิงห “ ฝกอบรม “ 23 ธ.ค.56 24 ธ.ค.56 2 “ 1,500.00 2 

138 นายสาทร  ชาวนาวิก โครงการชาวนามืออาชีพ รุนที่ 3 ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

 4 ม.ค.57  10 พ.ค.57 19  
(วันเสาร) 

ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

9,000.00 2 

139 นายพิษ รัตนภูม ิ โครงการชาวนามืออาชีพ รุนที่ 4 ฝกอบรม  4 ม.ค.57  10 พ.ค.57 9,000.00 1 

140 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน โครงการอบรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

1,029.00 6 

141 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย ฝกอบรม 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 1,029.00 4 

142 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 6 

143 นางมณฑา  ชางเทศ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 3 

144 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 5 
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145 นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ โครงการอบรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

1,029.00 4 

146 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ ฝกอบรม 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 1,029.00 4 

147 นายวิเชียร  วงษวาศ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

148 นางอาจารี  หวังแกว “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

149 นายกมล  เมืองนก “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 2 

150 น.ส.พจนีย  สถิตทรัพย “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 1 

151 น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 2 

152 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

153 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 5 

154 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 3 

155 นางวนิดา  บญุธรรม “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 2 

156 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

157 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

158 นายธเนตร  ศรีสุข “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

159 นางจารุพร  จันทเลิศ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 3 

160 นางรัชนี  จารุสันต “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

161 นายวิสิทธิ ์ จงแจม “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 1 

162 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

163 นางพาณี  สวาสด์ิ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 4 

164 น.ส.วารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ  “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 2 

165 นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 2 

166 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพัน 
 

“ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 
5 
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167 น.ส.กรรณิกา  กิจมั่นคง โครงการอบรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

1,029.00 3 

168 นายเพิ่ม  สุรักษา ฝกอบรม 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 1,029.00 2 

169 น.ส.ลักขณา  ลุยประเสริฐ “ ฝกอบรม “ 13 ม.ค.57 14 ม.ค.57 2 “ 1,029.00 2 

170 นายเพิ่ม  สุรักษา โครงการอบรมการบริหารและพฒันาสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ใหสอดคลองกับวัฒนา
ธรรมองคกรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
ณ หองพรินเซสปาลม อาคารฝกอบรม ศูนยสงเสริม
และฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

944.00 3 

171 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 944.00 5 

172 นายวิเชียร  วงษวาศ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

173 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

174 นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

175 นายธเนตร  ศรีสุข “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

176 นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

177 นางพาณี  สวาสด์ิ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

178 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

179 นางรัชนี  จารุสันต “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

180 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 6 

181 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 7 

182 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 7 

183 นางมณฑา  ชางเทศ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

184 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 6 

185 นางอาจารี  หวังแกว “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

186 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

187 นางวนิดา  บญุธรรม “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

188 น.ส.กรรณิกา  กิจมั่นคง “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

189 น.ส.ลักขณา  ลุยประเสริฐ “ ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 
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ลําดับ
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1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

 

190 น.ส.ณิรัชฌา  พันชัย โครงการอบรมการบริหารและพฒันาสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ใหสอดคลองกับวัฒนา
ธรรมองคกรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
ณ หองพรินเซสปาลม อาคารฝกอบรม ศูนยสงเสริม
และฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

944.00 2 

191 นางสุนัน  สมจิต ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 944.00 4 

192 น.ส.ขนิษฐา  เจเถือ่น ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

193 น.ส.พจนีย  สถิตทรัพย ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

194 น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

195 นายกมล  เมืองนก “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

196 น.ส.ราตรี  ชมสุข “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 1 

197 น.ส.สุวารี  แซล้ิม “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 1 

198 นายวิจิตร  หมูแกว “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 1 

199 นายประวิทย  สระทองแกน “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

200 นายสมนึก  นอยจีน “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

201 นายเอนก  โสดา “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

202 นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

203 น.ส.วารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ  “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

204 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

205 น.ส.วารีภรณ  ปรักเจริญ “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

206 น.ส.นิสา  ภูมิรักษ  “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

207 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 5 

208 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

209 นายนพสิทธิ ์ ลองจา “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

210 นายสมศักด์ิ  พูนศิริ “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

211 นายวิสิทธิ ์ จงแจม “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 
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212 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 6 

213 น.ส.สุปรียา  เมียนเพชร โครงการอบรมการบริหารและพฒันาสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ใหสอดคลองกับวัฒนา
ธรรมองคกรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
ณ หองพรินเซสปาลม อาคารฝกอบรม ศูนยสงเสริม
และฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักงานเลขานุการ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

944.00 3 

214 น.ส.วรารัตน  ณรงควงศวัฒนา ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 944.00 3 

215 นายณัฐวุฒิ  นวลกุล ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

216 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ ์ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

217 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 4 

218 น.ส.ขวัญกมล  สระทองฮวม “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 3 

219 น.ส.วริฏฐา  ทองสมุทร “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 1 

220 น.ส.วรานาถ  มวงพันธุ “ ฝกอบรม “ 4 ก.พ.57 6 ก.พ.57 3 “ 944.00 2 

221 นายเพิ่ม  สุรักษา โครงการฝกอบรมการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) และการกําหนด KPI รายบคุคล 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ระหวางวันที่ 
12 - 13 กุมภาพันธ 2557  ณ หองพรินเซสปาลม 
อาคารฝกอบรม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร
แหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

589.00 4 

222 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี ฝกอบรม 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 589.00 6 

223 นายวิเชียร  วงษวาศ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

224 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

225 นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 

226 นายธเนตร  ศรีสุข ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

227 นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 616.00 6 

228 นางพาณี  สวาสด์ิ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

229 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

230 นางรัชนี  จารุสันต “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

231 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 7 

232 นางสุวินัย  พรหมมะ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 8 

233 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 8 

234 นางมณฑา  ชางเทศ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2556        198 

 

ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

235 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 7 

236 นางอาจารี  หวังแกว โครงการฝกอบรมการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

(Job Description) และการกําหนด KPI รายบคุคล 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ระหวางวันที่ 

12 - 13 กุมภาพันธ 2557  ณ หองพรินเซสปาลม 

อาคารฝกอบรม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร

แหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 ทุนสนับสนุน

ภายในสํานัก 

589.00 6 

237 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย ฝกอบรม 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 589.00 6 

238 นางวนิดา  บญุธรรม ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

239 น.ส.กรรณิกา  กิจมั่นคง ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 

240 น.ส.ลักขณา  ลุยประเสริฐ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

241 น.ส.ณิรัชฌา  พันชัย ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

242 นางสุนัน  สมจิต “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 

243 น.ส.ขนิษฐา  เจเถือ่น “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

244 น.ส.พจนีย  สถิตทรัพย “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

245 น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

246 นายกมล  เมืองนก “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

247 นางสุพรรณี จินะปริวัตอาภรณ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 2 

248 น.ส.ราตรี  ชมสุข “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 2 

249 น.ส.สุวารี  แซล้ิม “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 2 

250 นายวิจิตร  หมูแกว “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 2 

251 นายประวิทย  สระทองแกน “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

252 นายสมนึก  นอยจีน “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

253 นายเอนก  โสดา “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

254 นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

255 น.ส.วารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ  “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

256 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

257 น.ส.วารีภรณ  ปรักเจริญ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

258 น.ส.นิสา  ภูมิรักษ  “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 
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ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 5 6 9   

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมท่ีไดรับการพัฒนา 

ประเภทของ
กิจกรรมท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

ชื่อหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

วันท่ีไดรับการพัฒนา คาใชจาย   

ระบุวันเริ่ม วันส้ินสุด 

จํานวน
วันท่ีไดรับ

การพัฒนา 
(วัน) 

แหลงท่ีมา
ของ

คาใชจาย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ไม
นับ
ซํ้า 

259 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 6 

260 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา โครงการฝกอบรมการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) และการกําหนด KPI รายบคุคล 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ระหวางวันที่ 
12 - 13 กุมภาพันธ 2557  ณ หองพรินเซสปาลม 
อาคารฝกอบรม ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตร
แหงชาติ 

ฝกอบรม สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

589.00 5 

261 นายนพสิทธิ ์ ลองจา ฝกอบรม 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 589.00 3 

262 นายสมศักด์ิ  พูนศิริ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 

263 นายวิสิทธิ ์ จงแจม ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

264 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 7 

265 น.ส.สุปรียา  เมียนเพชร ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

266 น.ส.วรารัตน  ณรงควงศวัฒนา “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

267 นายณัฐวุฒิ  นวลกุล “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

268 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ ์ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 

269 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 5 

270 น.ส.ขวัญกมล  สระทองฮวม “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 4 

271 น.ส.วริฏฐา  ทองสมุทร “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 2 

272 น.ส.วรานาถ  มวงพันธุ “ ฝกอบรม “ 12 ก.พ.57 13 ก.พ.57 2 “ 589.00 3 

273 นายศักดิเดชน  วงศนาม โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 ฝกอบรม กองบริการการศึกษา  26 มี.ค.57  28 มี.ค.57 3 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

3,000.00 1 

274 น.ส.สิรินันท  หนูสิงห โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 3 ฝกอบรม “  26 มี.ค.57  28 มี.ค.57 3 3,000.00 3 

275 นายวิสิทธิ ์ จงแจม โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 4 ฝกอบรม “  26 มี.ค.57  28 มี.ค.57 4 “ 3,000.00 4 

276 นายชูเกียรติ  รักซอน ประชุม AIAEE Standing Committee Meetings 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ฝกอบรม ประเทศสหรัฐอเมริกา  25 เม.ย.57  4 พ.ค.57 10 ทุนสนับสนุน
ภายในสํานัก 

295,100.00 
4 

         รวมเปนเงิน        725,009.00   
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