
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประจําปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เว็บไซตข์องหน่วยงาน www.av.eto.ku.ac.th 
ฉบบัส่งให้ 

     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    

รายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) 



คํานํา 
 

 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจบริการวิชาการ โดย
ให้บริการด้านการผลิตและบริการสื่อประเภทต่างๆแก่บุคลากร นิสิตนักศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้ให้ความสําคัญกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้
ดําเนินการเพ่ือพร้อมรับประเมินคุณภาพภายระดับฝ่าย โดยจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดการและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพของฝ่ายฯ  เพ่ือสร้างความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินทั้งระดับภายในสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ซึ่งคณะทํางานได้ดําเนินการศึกษา ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินในรอบปี
การศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ตามคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสําหรับการตรวจประเมินฯ ได้เป็นอย่างดี  
 การประกันคุณภาพภายในฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม สามารถสําเร็จได้ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของคณะทํางานและบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 

 
 

        ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สาํนักส่งเสริมและฝึกอรม 
วันที่  28  เมษายน 2557 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

บทนํา  บทสรุปผู้บริหาร ................................................................................................................................... 1 

บทที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ....................................................................................... 3 
1.1 ประวัติความเป็นมา ..................................................................................................................................... 3 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ ..................................................................... 4 
1.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................... 5  
1.4 ภารกิจหลัก ................................................................................................................................................. 6 
1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบ ................................................................................................................................ 6 
1.6 รายนามผู้บริหารและบุคลากรของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ..................................................................... 7 
1.7 ข้อมูลอัตรากําลัง ......................................................................................................................................... 8 
1.8 แผนงานประกันคุณภาพของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม .............................................................................. 9 
1.9 โครงการบริหารงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม .................................................................................. 18 
1.10 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม .............................................................. 11 
1.11 ผลงานประจําปีการศึกษา 2555 .............................................................................................................. 12 
1.12 ข้อมูลสถิติ ................................................................................................................................................ 18 

บทที่ 2   การรายงานผลการดําเนินงาน ......................................................................................................... 21 
 2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 .................................................................. 21 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ................................................. 27 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ............................................................................................................... 31 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ........................................................................................ 38 

              องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ...........................................................................................47 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ..........................................................................49 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ................................................................. 53 

บทที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง .............................................................. 56 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน ........................................................ 56 
3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก .................................................. 57 

บทที่ 4  การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุง ............................................................................................ 60 
4.1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)  

ประจําปีการศึกษา 2555 ......................................................................................................................... 61 
4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.02) ......................................................................................................... 66 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                               2 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 5  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  
ประจําปีการศกึษา 2556 ................................................................................................................... 71 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... 72 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                               1 

 

บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร  

 
     ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการ
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี   ในปีการศึกษา 2556 พบว่า ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับ ดี   

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

-  4.00 - 4.00  ดี

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก -  4.00 3.62 3.74  ดี

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 
 

 3.50 - 4.00  ดี

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

    

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

-  3.00 - 3.00  พอใช้

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน

-  3.00 - 3.00  พอใช้

เฉลี่ยภาพรวม 5.00  3.50 3.62 3.69  ดี
ระดับคุณภาพ ดีมาก  พอใช้ ดี ดี  

• ผลการประเมนิคุณภาพรายตัวบ่งช้ี* สรุปผลได้ดังน้ี  
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1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 1 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 82.61 5 คะแนน

2. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ข้อ 4.00 คะแนน
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.23 4.23 คะแนน
2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 ข้อ 4.00 คะแนน
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 4 ข้อ 4.00 คะแนน

3. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 4 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก   
3 ข้อ 3 คะแนน

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 4 ข้อ 3 คะแนน
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 3 คะแนน
6.1 ระดับความสําเ ร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
3 ข้อ 3 คะแนน

 ผลการประเมนิคุณภาพภายใน พบว่า ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งฝา่ย
พัฒนาสื่อการส่งเสริม ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี  
• จุดแข็ง 
1. ฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริมมกีารประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
แสดงให้เห็นถงึคุณภาพของผลงานและการใหบ้ริการ 
2. ฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริมมรีะบบสารสนเทศด้านการประกนัคุณภาพและมีเว็บไซต์ฝ่ายฯ ทาํให้การจัดเก็บข้อมูลมีความ
เป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมและจดัเก็บข้อมูล 
3. ฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริมมกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการถ่ายทอดความรู้ผ่านส่ือวีดิทศัน์ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแขง็แก่ชุมชน และพัฒนาอาชีพใหก้ับประชาชนที่สนใจ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนหรอืองค์กร
ภายนอก  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริมไมม่ีการกํากับ ตดิตาม การประเมินผลกระทบที่เกิดการสร้างประโยชน์แก่สังคม หรือชุมชน 
ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการปรับปรงุกระบวนงาน เพื่อเป็นแนวทางที่จะดําเนินการในปีต่อไป  
• แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็งและแกไ้ขจุดที่ควรพัฒนา 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริม 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
        สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะในปี 2513 เพ่ือทําหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในระยะแรกได้แบ่งหน่วยงานภายใน  ออกเป็น 4  งาน 
ไ ด้ แ ก่  สํ า นั ก งาน เลขา นุการ  ง าน วิชาการและ วิจั ย  ง านส่ ง เ ส ริมและ เผยแพ ร่  งานสื่ อการศึ กษา  
งานสื่อการศึกษา จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดต้ังหน่วยงานภายในด้านสื่อของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ทํา
หน้าที่ให้บริการด้านสื่อการสอนและการส่งเสริมเผยแพร่ โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 4  สาขางาน ได้แก่ สาขา
งานภาพน่ิงและภาพยนตร์ สาขางานศิลปกรรม สาขางานการพิมพ์ และสาขางานบริการโสตทัศนูปกรณ์  มีที่ทําการ
อยู่ที่ตึกหอประชุมใหญ่  ด้านถนนพหลโยธิน 

 ในปี พ.ศ. 2520-2521 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ที่ตึกพนม สมิตตานนท์  ซึ่งเป็น
อาคาร 3 ช้ัน ที่ทําการปัจจุบัน ในช่วงน้ีงานส่ือการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็นฝ่ายสื่อการศึกษา  และขยาย
ขอบข่ายที่รับผิดชอบมากขึ้น โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 6 งาน ได้แก่ งานภาพน่ิง งานโสตทัศนูปกรณ์ งาน
ศิลปกรรม งานโรงพิมพ์ งานผลิตและพัฒนาสื่อ และงานโทรทัศน์การศึกษา สามารถให้บริการสื่อเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการส่งเสริมเผยแพร่มากขึ้น เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์จากโครงการเงินกู้
ธนาคารโลก เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้มีอุปกรณ์ทีทันสมัยมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ผลิตสื่อเทปเสียง (ห้องบันทึกเสียง)  ผลิตภาพน่ิงและภาพยนตร์  เป็นต้น  ทําให้เพ่ิมขีดความสามารถใน
การให้บริการมากขึ้น 

 ในปี 2524 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ก่อต้ังศูนย์ ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  ที่วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมีการแบ่ง โครงสร้างภายในเหมือนวิทยา
เขตบางเขน จึงทําให้ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  ได้เพ่ิมเครือข่ายในการให้บริการวิชาการด้านสื่อกว้างขวางขึ้น ทําให้
การพัฒนาด้านสื่อเพ่ือการส่งเสริมรวดเร็วมากขึ้น  เน่ืองจากมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ในการผลิต และ
การให้บริการสื่อ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ JICA 

 ในปี 2531 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม แบ่งงานภายในใหม่ และได้เปลี่ยนช่ือ
จากฝ่ายสื่อการศึกษา เป็นฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักของ
สํานักฯ  และได้แยกงานโรงพิมพ์ออกจากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ยกฐานะเป็นฝ่ายโรงพิมพ์  เพ่ือขยายและพัฒนา
งานให้มีขีดความสามารถมากขึ้น 

 ในปี 2535  ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  ได้เริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อต่างๆ  
เช่น  สื่อกราฟิก  ผลิตสไลด์และแผ่นโปร่งใสด้วยคอมพิวเตอร์ ทําสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ ตัดต่อวีดิทัศน์และตัดต่อเสียง
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ด้วยคอมพิวเตอร์  การสร้างโฮมเพจและเผยแพร่สื่อผ่านอินเตอร์เน็ต จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลิตสไลด์ซีดีและ
วีดีโอซีดี โดยได้จัดต้ังโครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2537 ทําหน้าที่ผลิตและบริการสื่อด้าน
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และจัดต้ังเป็นงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่งเสริม เมื่อต้นปี พ.ศ. 2544 

เน่ืองจาก ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ได้ผลิตสื่อออกเผยแพร่ให้ความรู้ที่หลากหลายรูปแบบ   จึงมีแนวคิดที่จะ
รวบรวมสื่อต่างๆ ทางการเกษตร ที่ผลิตโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชนนํามาไว้ให้บริการร่วมกับสื่อที่ฝ่ายฯ 
ผลิตขึ้นเอง จึงได้จัดต้ัง โครงการศูนย์สื่อทางการเกษตรขึ้น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2544 เพ่ือทําหน้าที่ เป็นศูนย์รวมใน
การให้บริการส่ือทางการเกษตรและวิชาชีพแบบครบวงจร   ดังน้ัน ปัจจุบันฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  จึงมี
หน่วยงานย่อยที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ รวม 6 งาน  

1.2 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตรแ์ละวตัถุประสงค ์
 วิสัยทัศน ์  (สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม) 
 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   ผู้นําบริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สู่ความย่ังยืน 
 พันธกิจ   (สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม) 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และนานาชาติ ให้สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง 

2. ผลิต พัฒนาและให้บริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวีดิ
ทัศน์อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการ 

3. วิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมใหม้ีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน

สัมพันธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
5. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ เจตคติ ต่องานให้บริการวิชาการระดับมืออาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านแผนงาน แผนงบประมาณ แผนบุคลากร 

อาคารสถานที่ สื่อ โสตทศันูปกรณ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือรองรับการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิผล และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์  (สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม) 

 การบริการวิชาการที่มีคุณภาพและบริการสือ่ที่ทันสมัย ด้วยระบบบริหารงานระดับมืออาชีพ 
วัตถุประสงค ์ (สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม) 
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาต่างๆ เน้นด้านการเกษตรผ่าน

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต่อเน่ือง ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น 
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2. ผลิตและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกราฟิก สื่อดิจิตอล และวิทยุกระจายเสียง เน้นด้านการเกษตร
และวิชาชีพ ให้มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวมท้ังให้
คําปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการผลิตสื่อ ตามความต้องการของผู้รับบริการ อย่างรวดเร็วและทันเวลา
เพ่ือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทุกสาขาอาชีพนําไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 

3. ศึกษาและวิจัยงานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวิจัยเก่ียวกับบุคลากร วิชาการ รูปแบบการส่งเสริม 
สื่อ การจัดการทรัพยากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาสื่อ 

4. พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเพ่ือความเข้มแข็งขององค์กร และ
ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

5. กําหนดมาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะต่างๆ เน้นด้านภาษาต่าง 
ประเทศ และการเจรจาต่อรอง มีเจตคติที่ดีต่องาน มีจิตบริการ (Service Mind) มีความพร้อมในการให้ บริการ
วิชาการระดับมืออาชีพ เพ่ือนําองค์กรสู่การบริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

6. พัฒนาการบริหารงาน กิจกรรม และกระบวนการทํางานแบบบูรณาการ ทั้งแผนงานบุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ และเคร่ืองมือ โดยพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การระดมทุนและหารายได้ ให้ความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลงาน การลดต้นทุน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารและการบริการวิชาการ เพ่ือให้การดําเนินงานขับเคลื่อน
ไปอย่างมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค ์   (ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสรมิ) 
1. เพ่ือผลิตและพัฒนาสื่อใช้ในการส่งเสริมเผยแพร่  การฝึกอบรมและการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านสื่อและเผยแพรค่วามรู้ผ่านสื่อในรูปแบบและสาขาวิชาต่างๆ    ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม 
3. เพ่ือศึกษา และพัฒนาสื่อให้ทันสมัยและมคีุณภาพย่ิงขึ้น 
4. เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการใช้สื่อแก่หน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

1.3 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์   (ฝ่ายพัฒนาสือ่การส่งเสริม) 
การให้บริการวิชาการ 

1. ดําเนินการให้บริการวิชาการด้านสื่อและถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบ 

2. พัฒนาการผลิตสื่อ และดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง 

3. ให้บริการด้วยจิตใจของนักบริการ (Service  mind)  

4. มีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและให้บริการวิชาการด้านสื่อ 
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1.4  ภารกิจหลัก 
1. ผลิตและพัฒนาสื่อใช้ในการสง่เสริมเผยแพร ่การฝึกอบรม และการเรียนการสอน 
2. บริการวิชาการด้านสื่อ และถา่ยทอดความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบและสาขาวิชาต่างๆ 
3. สนับสนุนการผลิตและการใช้สื่อแก่หน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

1.5 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสื่อ บริการผลิตสื่อ  บริการวิชาการด้านสื่อ  
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่  วีดิทัศน์  วิดีโอซีดี (VCD) วิดีโอดีวีดี (DVD)  มัลติมีเดีย  ภาพน่ิง  กราฟิก  
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และอินเทอร์เน็ต  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝึกอบรม  การส่งเสริม
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน   การประชุมสัมมนาและกิจกรรม พิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายใน  ดังน้ี 
 1.  งานโทรทัศน์  มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการผลิตสื่อ  ควบคุมและดําเนินการผลิต ประเมินคุณภาพ
สื่อที่ผลิต วิจัยและพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้บริการผลิตสื่อ รวมท้ังให้บริการ
วิชาการด้านสื่อและสอนนิสิต สนับสนุนและให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์  ร่วมกับงานผลิตและพัฒนาสื่อ 
ให้บริการด้านโทรทัศน์ ได้แก่  ถ่ายทํา  ตัดต่อ ลําดับภาพ และประกอบเสียงในระบบดิจิทัล  สําเนาวีดิทัศน์ 
ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด จัดหา  จัดเก็บ  บํารุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิตรายการ  รวมทั้งให้บริการ วิชาการด้านสื่อ
โทรทัศน์ 
 2.  งานสื่อดิจิทัล  มีหน้าที่รับผิดชอบ  สนับสนุนการผลิตและให้บริการด้านสื่อดิจิทัล  เช่น  ออกแบบสื่อ
ด้วยระบบดิจิทัล ถ่ายภาพดิจิทัล   แปลงสื่อต่าง ๆ   ให้อยู่ในรูปของสื่อดิจิทัล  จัดทํา สไลด์ซีดี วิดีโอซีดี (VCD)         
วิดิโอดีวีดี  (DVD)  มัลติมีเดีย และเอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ สําเนาวิดีโอซีดี  วิดีโอดีวีดี  ออกแบบและจัดทํา 
เว็บเพจของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  จัดทําฐานข้อมูลสื่อ ศูนย์ข้อมูล    ทางการเกษตร พัฒนาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ถ่ายภาพ  พัฒนาระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางไกล  จัดหา  จัดเก็บ  บํารุงรักษา
อุปกรณ์  รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านสื่อดิจิตอลและถ่ายภาพ เผยแพร่และให้บริการสื่อทางการเกษตรและวิชาชีพ        
ที่สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมผลิตและสื่อจากหน่วยงานอ่ืน เช่น วีดิทัศน์  วิดีโอซีดี (VCD)  วิดีโอดีวีดี  (DVD) และ
เอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝึกอบรม  และการส่งเสริมเผยแพร่   
ความรู้สู่ประชาชน 
 3.  งานศิลปกรรม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ สนับสนุนการผลิตสื่อ และให้บรกิารด้านสื่อกราฟิก เช่น  ออกแบบ
และจัดพิมพ์โปสเตอร์ 4 สี ด้วยระบบดิจิทัล  ออกแบบปกและต้นฉบับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  จัดทําตัวอักษรและป้าย
ประชาสัมพันธ์  ออกแบบและจัดนิทรรศการ  รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านสื่อกราฟิก 
 4.  งานโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ  สนับสนุนการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมต่างๆ ของสํานัก
ส่งเสริม ให้คําปรึกษาแนะนํา ออกแบบและจัดวางระบบ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
สนับสนุนการผลิตสื่อที่เก่ียวข้องด้านเสียง ได้แก่ บันทึกเสียงระบบ    ดิจิทัล  ในห้องสตูดิโอ แปลงระบบเสียงจาก 
อะนาล็อกเป็นดิจิทัล  สําเนาเทปเสียง  ซีดีเสียง  รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
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6   รายนามผู้บริหารและบุคลากรของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
รายนามผู้บรหิารฝา่ยพฒันาสื่อการส่งเสรมิ
ผศ.ไพโรจน์ สังข์เดช ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
นายวีระพันธ์   สังขมาลย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  
นายนิตินัย   สังข์เดช รักษาราชการแทนหัวหน้าฝา่ยพัฒนาสื่อการส่งเสริม  
  

บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
งานผลิตและพัฒนาสื่อ 

1. นายสุวิทย์ คําแสง หัวหน้างานผลิตและพัฒนาสือ่ 
นักวิชาการโสตฯ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

2. ผศ.อนุพร   สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นักวิชาการโสตฯ 8 

3. อาจารย์สมชาย    งามย่ิงยวด อาจารย์ 

4. นายพนม เกิดแสง นักวิชาการศึกษา 8 (ชํานาญการ) 
5. นายไพโรจน์   กลิ่นจันทร ์ นักวิชาการโสตฯ 8 (ชํานาญการ) 
6. นายเกษม กาหลง นักวิชาการเกษตร 6 (ช่วยราชการ) 
7. น.ส.บุณฑริกา ไตรโกมุท นักวิชาการโสตฯ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
8. นางกิติมา โพธ์ิสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้)
งานโทรทัศน ์  
1. นายนิตินัย   สังข์เดช รักษาราชการแทนหัวหน้าฝา่ยพัฒนาสื่อการส่งเสริม

หัวหน้างานโทรทัศน์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ 

2. นายวิเชียร คดพิมพ์ นักวิชาการโสตฯ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
3. นายเฉลิมสทิธ์ิ ดีสวัสด์ิ นักวิชาการโสตฯ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
4. นายอเนก น่ิมแย้ม ผู้ปฏิบัติงานโสตฯ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
งานสื่อดิจิทลั  
1. นายปรีดา สามงามยา หัวหน้างานสื่อดิจิทัล

นักวิชาการโสตฯ 8 (ชํานาญการ)  
2. นายชุติมันต์ คล้ายอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้)
งานศิลปกรรม  
1. นายสมศักด์ิ เกิดพุ่ม หัวหน้างานศิลปกรรม

นักวิชาการโสตฯ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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หมายเหตุ  นายณัฐกรณ์  รุจิรัตนวราพร  ลาออกเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

1.7   ข้อมูลอัตรากําลัง 
จํานวนบุคลากร ตามสายงาน 

สถานภาพ จํานวน 
ข้าราชการ สาย ก 3
ข้าราชการ สาย ข 7
ข้าราชการ สาย ค -
พนักงานมหาวิทยาลัย  7
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 6

รวม 23
 
จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิ 

วุฒิการศึกษา จํานวน 
ปริญญาโท 12

ปริญญาตร ี 10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 1

รวม 23
 

2. นายเรวัติ อํ่าทอง นักวิชาการโสตฯ 8 (ชํานาญการ) ช่วยราชการ 
งานโสตทัศนปูกรณ ์
1. นายธนาชัย หอมมะล ิ หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นักวิชาการโสตฯ (พนักงานเงินรายได้) 
2. นายวีระพันธ์  สังขมาลย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ 
3. นายชฏายุ ผาเจริญ นักวิชาการโสตฯ (พนักงานเงินรายได้) 
4. นายธีรพงษ์ โรจนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้)
งานเผยแพร่สือ่  
1. น.ส.วิชุตา บุญเกตุ หัวหน้างานเผยแพร่สื่อ

นักวิชาการโสตฯ  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
2. น.ส.สุนิสา ดีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้)
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1.8 แผนงานประกันคุณภาพของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
  แผนดําเนินการประกันคณุภาพ 

 ฝ่ายพัฒนาสือ่การส่งเสริม 
ปีการศึกษา  2556  (1 มิถุนายน  2556 – 31  พฤษภาคม  2557) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพ   ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
21 ตุลาคม  2556 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

มกราคม   2557 คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 

3. ดําเนินการรวบรวมข้อมูล จดัทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2557
 

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 

4. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

28 เมษายน  2557 คณะกรรมการตรวจประกัน
คุณภาพภายในสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม 

5 จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงฝ่าย
พัฒนาสื่อการส่งเสริม (สปค.01) 

พฤษภาคม  2557 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
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1.9 โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
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1.10 แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารงาน ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
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แผนภูมิโครงสร้างการบรหิาร ฝ่ายพฒันาสื่อการส่งเสริม (ใหม่) 

 
หมายเหตุ เริ่มทดลองใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
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1.11 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2556 ท่ีฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ภาคภูมิใจ 
1. ภารกิจด้านการผลิตสื่อเพือ่การเผยแพร่   
  1.1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์  . 

  
 

 
  1.2 ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง และเผยแพร่วิชาการด้วยสื่อเสียง   

 
 

 
 

 
  1.3 ผลิตสื่อกราฟิก   
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  1.4 ผลิตสื่อดิจตัิล   

 
  

 

 
2. ภารกิจในการให้บริการวิชาการด้านสื่อและการถ่ายทอดความรู้ด้วยสื่อ  
  2.1 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการผลิตและการใช้สือ่   

 
  2.2 สนับสนุนสื่อต่างๆ ในการการฝึกอบรม - สัมมนา ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
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  2.3 ให้ความร่วมมือในการผลิตและบริการสื่อกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   

 
 
 

 
 

 
  2.4 ให้บริการฝึกงานและศึกษาดูงานแก่นิสิต - นักศึกษา ด้านสื่อการศึกษาและส่งเสริมเผยแพร่ จาก
สถาบันต่างๆ   

 
 

 
 

  
 2.5 จัดนิทรรศการและเผยแพร่สื่อที่ผลิต ในงานต่างๆ   
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3.  ภารกิจในการสนับสนนุการผลิต การบริการและการเผยแพรส่ื่อในกิจการของมหาวิทยาลัย   
 3.1 สนับสนุนการจัดงาน "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด"   

  

  
 3.2 สนับสนุนการจัดงาน "เกษตรแฟร์ เพ่ือมูลนิธิจุฬาภรณ์"   

  
 3.3 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  
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 3.4 งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2557  

 
 

 

 

 
 3.5 งานวันสถาปนา มก. ประจําปี 2557 

  

  
 3.6 โครงการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 51  
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 3.8 โครงการสง่เสริมความสามารถภาคฤดูร้อน (แบรนด์ซมัเมอร์ แคมป์)  

 
 

 
 

 
 3.11 งาน "เลอืกแนวทาง วางอนาคต"  

 
 

 
 

 
 3.12 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิยุคใหม ่ 
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 3.13 วันปลูกต้นไม้  

 
 3.14 พิธิพระราชทานปริญญาบัตร  

 
 3.15 งานนนทรีสีทอง  

 
หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.av.eto.ku.ac.th 
 
1.12   ข้อมูลสถิติ  
 1.12.1 งบประมาณแผน่ดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2556 
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 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสิรม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน 580,000 1 580,000 0 290,000 2 289,098.07 901.93
งบประมาณเงินรายได้ 1,538,000 1,446,046.14 91,953.86 2,948,523 1,673,684.85 1,274,838.15

รวม 2,118,000 2,026,046.14 91,953.86 3,238,523 1,962,782.92 1,275,740.08

หมายเหต 1. โครงการทอดถ่ายเทคโนโลยีฯ ได้รับเงินงบประมาณ จํานวน 520,000 บาท 
              2. โครงการทอดถ่ายเทคโนโลยีฯ ได้รับเงินงบประมาณ จํานวน 230,000 บาท 

 1.12.2 จํานวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2555 2556

1.  นกัวิจัย - -
2.  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทําวิจัย - -
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น - -
4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 24 23
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - -
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 24 23

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
•  ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

1.12.3 งานบริการวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงการ 

จํานวนครั้งท่ีให้บริการ รายรับจริง
ภายใน ภายนอก 

1.โครงการปัจฉิมนิเทศ บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
2. งานเกษตรแฟร์ บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
3. งานวันสถาปนา มก. บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
4. งานประชุมวิชาการ บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
5. โครงการส่งเสริม
ความสามารถภาคฤดูร้อน 
(แบรนด์ซัมเมอร์ แคมป์) 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนท่ี
สนับสนุนโครงการ 

จํานวนครั้งท่ีให้บริการ รายรับจริง
ภายใน ภายนอก 

6. จัดรายการโทรทัศน์
ครบรอบ มก. 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

7. งานกาชาด ประจําปี บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
8. ประชุมสัมมนาอาจารย์ 
มก. 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

9. โครงการก้าวแรกสู่
บัณฑิยุคใหม่ 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

10. วันปลูกต้นไม้ บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
11. งานพิธิพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

12. งานนนทรีสีทอง บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
13. โครงการเลือก
แนวทาง...วางอนาคต 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

14. วันท่ีระลึกวันนนทรี
ทรงปลูก  ดนตรีทรงโปรด 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

15. โครงการขอบคุณ
บุคลากร มก. 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

16. งานเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 
17. งาน “เกษตรแฟร์เพ่ือ
มูลนิธิจุฬาภรณ”์ 

บุคลากรฝ่ายฯ โครงการสนับสนนุส่วนกลาง มก. 1 - - 

รวม 17 - -
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ในรอบปีการศึกษา 2556 

     ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา  2556  ของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  มีดังน้ี   

ตารางที่ 2.1   รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ในรอบปีงบประมาณ  2556 

รายงานผล/เปาหมายตามแผนปฏิบัตงิาน  ปงบประมาณ  2556  
ฝายพฒันาส่ือการสงเสริม  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

      

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน  ป งปม. 2556  

ผลการดําเนนิงาน 
คิดเปนรอยละ 

สรุปแผนการ 
ปฏิบัติงาน การใหบริการ  (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)  

หนวยนับ  แผน   ผล 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาระบบการผลิตส่ือ 
2. โครงการบริการวิชาการสือ่ 
2.1 โครงการผลิตสือ่ เร่ือง 30  27 90% นอยกวาแผน 

2.1.1 การผลิตส่ือเพื่อการสงเสริมและเผยแพร เร่ือง 25  26 104% มากกวาแผน 

2.1.1.1 สื่อวีดิทัศน  เร่ือง 10  11 110% มากกวาแผน 

2.1.1.2 สื่อดิจิทัล   เร่ือง 5  5 100% เทากับแผน 

2.1.1.3 สื่อเสียง เร่ือง 10  10 100% เทากับแผน 

2.1.2 โครงการบริการผลิตส่ือที่ตอบสนองความ
ตองการ 

เร่ือง 5  1 20% นอยกวาแผน 

2.2 โครงการบริการส่ือ 
2.2.1 ดานโทรทัศน  คร้ัง 300  475 158% มากกวาแผน 

คน 200  258 129% มากกวาแผน 

2.2.2 สื่อกราฟก  คร้ัง 400  293 73% นอยกวาแผน 

คน 300  177 59% นอยกวาแผน 

2.2.3 สื่อดิจิทัล  คร้ัง 100  110 110% มากกวาแผน 

คน 100  102 102% มากกวาแผน 
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รายงานผล/เปาหมายตามแผนปฏิบัตงิาน  ปงบประมาณ  2556  
ฝายพฒันาส่ือการสงเสริม  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

      

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน  ป งปม. 2556  

ผลการดําเนนิงาน 
คิดเปนรอยละ 

สรุปแผนการ 
ปฏิบัติงาน การใหบริการ  (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)  

หนวยนับ  แผน   ผล 
2.2.4 โสตทัศนูปกรณและผลิตส่ือประเภทเสียง  คร้ัง 1,500  2,399 160% มากกวาแผน 

คน 1,500  1,291 86% นอยกวาแผน 

2.2.5 เผยแพรสื่อ VCD  คร้ัง 1,300  1,364 105% มากกวาแผน 

คน 1,300  1,483 114% มากกวาแผน 

2.3 โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสรางงานและพฒันาอาชีพ  
      ภายใตโครงการเกษตรเพือ่ยุทธศาสตรการพัฒนา มก. 

2.3.1 การผลิตวีดิทัศนเพื่อเผยแพร เร่ือง 2  2 100% เทากับแผน 

2.4 โครงการบริการวิชาการสื่อเพือ่การสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

         

2.4.1 โครงการบริการส่ือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง 17  12 71% นอยกวาแผน 

2.4.2 การฝกงานนิสิต คน 10  4 40% นอยกวาแผน 

กลยุทธที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ 
                    พัฒนาดานงานบริการวิชาการ 
3. โครงการหลกัวิจยั/วิจัยสถาบัน          

3.3.4 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการฝาย          

3.3.4.2 โครงการประเมินความพึงพอใจการใชบริการ
สื่อ 

เร่ือง 1  1 100% เทากับแผน 

กลยุทธที่ 5  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการสงเสริมฯ          

5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมฯ คน 24  19 79% นอยกวาแผน 

5.2.2 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม  คน 24  19 79% นอยกวาแผน 

กลยุทธที่ 6  สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรพัยากร 
6.1 โครงการบริหารจัดการฝาย          

6.1.2 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม งาน 6  6 100% เทากับแผน 
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รายงานผล/เปาหมายตามแผนปฏิบัตงิาน  ปงบประมาณ  2556  
ฝายพฒันาส่ือการสงเสริม  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

      

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน  ป งปม. 2556  

ผลการดําเนนิงาน 
คิดเปนรอยละ 

สรุปแผนการ 
ปฏิบัติงาน การใหบริการ  (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)  

หนวยนับ  แผน   ผล 
เร่ือง 5  5 100% เทากับแผน 
คน 22  22 100% เทากับแผน 

6.4 โครงการประกนัคุณภาพสาํนักสงเสริมฯ 

6.4.2 โครงการประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมฯ  ตัวบงช้ี 10  10 100% เทากับแผน 
6.4.2.2 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม คร้ัง 1  1 100% เทากับแผน 

หมายเหตุ : โครงการผลิตส่ือกําหนดระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามข้ันตอนการผลิต คือ 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 10%    =   วางแผน/กําหนดเร่ือง 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 20%    =   เขียนบท 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 40%    =   การถายทํา 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 50%    =   การบันทึกเสียง 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 80%    =   การตัดตอ 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 90%    =   การประเมิน/แกไข 

หมายเหตุ : ดําเนินการ 100%  =   1 เร่ือง 
 

2.2  ผลการดําเนนิงานตามองค์ประกอบ 

 การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสําคญักับการ
กําหนดตัวบ่งช้ีที่ครอบคลุม 6 องค์ประกอบคุณภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเป็นสําคัญ 

 กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ และตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ดังน้ี 

 1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มี
คะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อ และระบุว่าผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเทา่ใด กรณีที่ไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 

 2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉล่ีย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 
5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรบัการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซึง่อยู่ในรูปร้อยละหรือ
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ค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะกําหนดค่าร้อยละ หรอืค่าเฉล่ียที่คิด
เป็นคะแนน 5 ไว้  ตัวอย่างเช่น 

 ตัวอย่างที่ 1 กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 65.80 

   คะแนนที่ได้  =            65.80       =  4.11 

 ตัวอย่างที่ 2  กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 85 

   คะแนนที่ได้  =             85       =  5.31 = 5.00 

 หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน สรุปได้ดังน้ี 

 1)  ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
(ตามตัวอย่างที่ 2)  

 2)  ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได้ ดังน้ี 

  คะแนนที่ได้  =                         ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดําเนินงาน 

 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

 การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนน ใหใ้ช้ทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยการปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตาม
หลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

72.364    เป็น    72.36 

3.975     เป็น     3.98 

 การกําหนดเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน 

 กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้  0  คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมาย แลพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย หรือไม่บรรลเุป้าหมาย และมีพัฒนาการ หรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ันสําหรับ
ความหมายของคะแนน มีดังน้ี 

 

80 
x 5 

80 
x 5 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งช้ีน้ันๆ 
x 5 
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  คะแนน 0.00 - 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  คะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

  คะแนน 2.51- 3.50   หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถงึ  การดําเนินงานระดับดี 

  คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถงึ   การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปา้หมาย 

 การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการกําหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ถ้าตัวบ่งช้ีใดมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด หรือสูงกว่า
เป้าหมาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี การกําหนดเป้าหมายต้องมีหลักฐานรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานอ้างอิงด้วย โดยการกําหนดเป้าหมายไม่ควรกําหนดตํ่ากว่าผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 การประเมินพฒันาการเทียบกับผลการดําเนนิงานในรอบปีที่ผา่นมา 

 การประเมินพัฒนาการ ไม่มกีารกําหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปีที่ประเมินเทียบกับผล
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยตัวบ่งช้ีที่มีพัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการดําเนินงานในปีที่ประเมนิสูงกว่าผลการ
ดําเนินงานในปีที่ผ่านมา” ในกรณีที่ไม่มผีลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา สืบเน่ืองจากคร้ังน้ันยังไม่มีการประเมินใน
ตัวบ่งช้ีดังกล่าว จะไม่ประเมินพัฒนาการ 
 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายพัฒนาส่ือ
การส่งเสริม 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทํา
หน้าที่สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

-  4.00 - 4.00  ดี

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก -  4.00 3.62 3.74  ดี

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 
 

 3.50 - 4.00  ดี

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

    

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

-  3.00 - 3.00  พอใช้

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน

-  3.00 - 3.00  พอใช้

เฉลี่ยภาพรวม 5.00  3.50 3.62 3.69  ดี
ระดับคุณภาพ ดีมาก  พอใช้ ดี ดี  

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผล
การดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.2 

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

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   4.00 0.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 6 6 4.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมก

าร
ประเมิ

น 

ประเ
มิน

ตนเอ
ง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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กรรมก
าร

ประเมิ
น 

ประเ
มิน

ตนเอ
ง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)  (1.1-1)  

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่หน่วยงานย่อยภายในฝ่ายฯ โดยหัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรของฝ่ายฯ ได้เข้า
ร่วมการประชุมพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (1.1-2-1) เพ่ือระดมความคิดจาก
ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการทบทวนความเช่ือมโยง สอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์ ของสํานักฯ จากน้ันได้นําแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในฝ่ายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมเพ่ือให้รับทราบโดยทั่วกัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 การ
พิจารณาแผนปฏิบัติงานงบประมาณ (1.1-2-2,1.1-2-3,1.1.2-4) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมี
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของฝ่าย โดยใช้ กรอบกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติงาน จําแนกตามกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย แหล่งงบประมาณรายได้- ค่าใช้จ่าย และผู้รับผิดชอบ  
มาเป็นตัวกําหนดในการเขียนรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานของแต่ละงาน (1.1-3-1,1.1-3-2)  
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 - 2556 (1.1-4)  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยจัดทํารายงานแผน/ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556  (1.1-5) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปี โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2556  (1.1-6) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 3
คะแนน 

3
คะแนน 

4
คะแนน 

6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1 แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
1.1-2-1 หนังสือเชิญประชุมพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
1.1-2-2 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ครั้งที่ 2/2556
1.1-2-3 แผนปฏิบัติงานสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-2-4 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

ประจําปีงบประมาณ 2556  
1.1-3-1 แผนปฏิบัติงานสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1.3-2 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

ประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-4 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
ประจําปีงบประมาณ 2556

1.1-5 รายงานแผน/ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2556   
1.1-6 รายงานผลการปฏิบัติรายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ 2556   
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ี หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ

2556 2557
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั 3.74  

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 

ค่าเฉลี่ย  4.00 4.00
  

2,853.37 4.23 4.23  
675

2.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกดิประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ  4  4 4 ข้อ 4.00  

2.3 ผลการเรียนรูแ้ละ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 3  3 3 ข้อ 3.00  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00  

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 8 โครงการ 
 

โครงการ ค่าเฉล่ีย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

โครงการผลิตสื่อ 
1. โครงการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ 3.79 3 11.37
2. โครงการบริการสื่อด้านโทรทัศน์ 4.24 9 38.16
3. โครงการบริการสื่อกราฟิก 4.58 51 233.58
4. โครงการบริการสื่อดิจิทัล 4.87 1 4.87
5. โครงการบริการโสตทัศนูปกรณ์ 4.79 6 28.74
6. โครงการบริการเผยแพร่สือ่ VCD DVD 4.31 168 724.08
โครงการสนบัสนนุส่วนกลางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
7. งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2556 4.06 68 276.08
8. โครงการแบนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจําปี 2556 4.04 100 404
9. โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 
   ประจําปี 2557 

4.21 269 1,132.49

รวม 38.89 675 2,853.37

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   =   2,853.37 
         675   
 คะแนนที่ได้ =  4.23 คะแนน 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                               33 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

2.1 448.93 4.40 1,769.17 4.39 2,194.09 4.23 4.40 4.39 4.23 4.00 บรรลุ 4.00
102 403 523

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-1 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

ประจําปีงบประมาณ 2556 
2.1-2 สรุปผลงานและความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ประจําปี 2556 
2.1-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม       

ประจําปีการศึกษา 2556 
2.1-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายพัฒนาสื่อการ

ส่งเสริม "โครงการแบนด์ซัมเมอร์แคมป์ ประจําปี 2556" 
2.1-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายพัฒนาสื่อการ

ส่งเสริม "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2556" 
2.1-6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายพัฒนาสื่อการ

ส่งเสริม "โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ประจําปี 2557" 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวิชาชพีเพื่อ

ประกอบการกําหนดทศิทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของหน่วยงาน โดย มหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและ
คณาจารย์จากสาขาต่างๆ นําเสนอผลงานวิจัย ซึ้งได้ค้นพบใหม่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และ
ความชํานาญ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ของภาครัฐและเอกชน มีการนําเสนอและถา่ยทอดสู่สาธารณชน  จาก
ที่มาของโครงการดังกล่าวทําให้ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมทีม่ีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิชาการ การเรียนการ
สอน การผลิตสื่อ ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อ
ต่างๆ ที่อํานวยความสะดวกต่อการนําเสนอผลงาน และตลอดจนการจัดระบบภาพและเสียงภายในงานทั้งหมด 
(2.2-1-1,2.2-1-2) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรอื
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรอืหนว่ยงานวิชาชพี โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้ใหค้วามร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมเป็นคณะกรรมฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ภารกิจที่ได้รับ
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มอบหมาย คือ การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด การถ่ายภาพนิ่ง  การจัดระบบภาพและเสียงทั้งหมดภายในงาน (2.2-
2) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมได้ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 
และได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21  
(2.2-3) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้นําผลการประเมินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ จากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 
มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พบว่า การประเมินความพึงพอใจของรับผู้บริการต่อการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
งานประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 52  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น จาก 4.13 เป็น 4.21 อยู่ในระดับ มาก (2.2-3,2.2-
4) 

5. - 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2555

2.2 2 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52
2.2-1-2 ภาพกิจกรรมการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 
2.2-2 ภาพกิจกรรมการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 
2.2-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 
2.2-4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร โดย ฝ่าย

พัฒนาส่ือการส่งเสริมได้ดําเนินการจัดทําโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้วยสื่อเพ่ือสร้างงานและอาชีพ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการวางแผน (Plan) การผลิตสื่อวีดิทัศน์โดยได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเสริมรายได้ และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนหลากหลายอาชีพ อาทิ 
เกษตรกร แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป และถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ (Do) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับชมวีดิทัศน์ (Check) และนําข้อมูลจากการประเมินผลความพึงพอใจมาปรับปรุง
แก้ไขสื่อวีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (Act) (2.3-1-1)   

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยฝ่ายพัฒนาสื่อได้ดําเนินการส่งวีดิทัศน์และ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายเช่น กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล 
โครงการพระดาบส เป็นต้น จํานวน 300 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาจําแนกเป็น เรื่องเก๊ียวซ่า จํานวน 
206 คน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับ ดี และนํ้าสลัดจํานวน 220 คน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ ดี ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 142  (2.3-2-1,2.3-2-2)  

3. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้ดําเนินการโครงการฯ มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 - ปัจจุบัน อย่างต่อเน่ือง โดย
ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกลุ่มเป้าหมายในการตอบสอบถาม และสามารถนําความรู้จากวีดิทัศน์ไปต่อยอดใช้สร้าง
อาชีพได้จริง (2.3-3) 

4. - 
5. - 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

2.3 - 3 ข้อ 3 ข้อ - 3 
คะแนน 

3 
คะแนน 

3 - 3

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.3-1-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2556  
2.3-2-1 แบบประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา ชุดนํ้าสลัด และเกี๊ยวซ่า ประจําปีงบประมาณ 2556
2.3-2-2 วีดิทัศน์เพ่ือการสร้างงานและอาชีพ ชุดนํ้าสลัด และเก๊ียวซา่ ประจําปีงบประมาณ 2557
2.3-3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ 2554 - 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.00 0.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ - 4 4 ข้อ   4.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ - - -   - ไม่รับ
การ

ประเมิน
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4 ข้อ   3.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 4.00 4.00  82.61 x 5 
 

5.16  5.00

80  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ.7.2)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  ....... ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 
  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 
  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรูท้ีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน โดย ฝ่ายพัฒนาสือ่การส่งเสริมได้กําหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสํานักฯ ข้อที่ 2 คือ 
ผลิตพัฒนาและให้บริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง และวีดิทัศน์ อย่างมี
คุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการ (3.2.1-1) ซึ่งฝ่ายฯ ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การใช้งานสื่อผสาน
เทคโนโลยีเสมอืนจริง ด้วยแอพพลิเคช่ัน Aurasma เพ่ือการเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 
ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ KM ความรู้จากผู้เกษียณ "มองหน้า แลหลัง เล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริ" (3.2-1-2,3.2-
1-3) 
 2.  กําหนดบคุลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ โดยฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ คือ บุคลากรสํานัก
ส่งเสริมและฝกึอบรม เพ่ือจะได้นําความรู้จากการผลิตสือ่ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้จริง เน่ืองจากสํานักส่งเสริม
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และฝึกอบรมเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจ คือ ผลิต พัฒนาและให้บริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ
ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวีดิทัศน์อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการ (3.2.2) 
 3. มีการแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ โดยเป็นบุคลากรใน
ฝ่ายฯ เพ่ือเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดยมีการสาธิตวิธีการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง หากม ีข้อ
สงสัย หรือพบปัญหาระหว่างการใช้งานสามารถปรึกษากับผู้ปฏิบัติได้โดยตรง (3.2-3) 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบคุคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอั์กษร 
(explicit knowledge) โดย ฝ่ายพัฒนาสือ่การส่งเสริมได้มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่การใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน ออกมาเป็นแผ่นพับ เรื่อง KM ความรู้จากผู้เกษียณ "มองหน้า  แลหลัง" เล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริม โดย
เป็นการประยุกต์ใช้สื่อใหม่กับประเด็นความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการโดยนําเสนอออกมาใน
รูปแบบของมัลติมีเดียที่แปลกใหม่มากกว่าเดิม  และมีวิธีการใช้งานโปรแกรมแนบไว้ในแผ่นพับฯ (3.2.4) 
 5. - 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 - - 4 ข้อ - - 4
คะแนน 

- - 4

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.2.1-1 - แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
3.2-1-2 - แผ่นพับ เรื่อง KM ความรู้จากผู้เกษียณ "มองหน้าแลหลงั เล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริม"
3.2-1-3 - ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ฯ
3.2.2 - โครงการการจัดการความรู้ ความรู้จากผู้เกษียณ "มองหน้า แลหลัง" เล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริม
3.2.3 - ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ฯ
3.2.4 - แผ่นพับ เรื่อง KM ความรู้จากผู้เกษียณ "มองหน้าแลหลงั เล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริม"

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  ....... ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 
  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

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

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 

 ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมไมข่อรับการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555

3.3     

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
- -

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  3 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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1. มีแผนการบรหิารและการพฒันาบคุลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย ฝา่ยพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมได้จัดทาํข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากร (3.4-1-1) แผนภูมิโครงสร้างอัตรากําลัง (3.4-1-2)  และอัตรากําลังที่
ต้องการในอนาคต (3.4-1-3) และมีการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรโดยจัดทําเป็นเอกสารแจ้งเวียน
เพ่ือให้บุคลากรในทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (3.4-1-4) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เปน็ไปตามแผนที่กําหนด โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยมีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มี
คําอธิบายลักษณะงาน (job description) (3.4-2-1) และใบมอบหมายงาน (job assignment) (3.4-2-2)  
ตลอดจนทั้งความรู้ความสามารถที่จําเป็นต่องาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบที่มี
รูปแบบชัดเจน (3.4-2-3)  มกีารเลื่อนตําแหน่งที่ตรงกับระดับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยมีการแจ้งเวียนเมื่อครบ
กําหนดการตรวจสุขภาพประจําปี ให้แก่บุคลากรในฝ่ายฯทราบอย่างทั่วถึง (3.4-3-1) ส่งเสริมการออกกําลังกายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น Fitness เตะฟุตบอล เป็นต้น (3.4-3-2) นอกจากน้ียังมีการจัดสถานที่ ห้องทํางาน ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น มีห้องสตูดิโอ ห้องอัดเสียง เป็นต้น มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับ
ใช้ในงาน (3.4-3-3) มกิีจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันการเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางได้แก่ Facebook  Website Webboard เพ่ือทําให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน (3.4-3-4)  

4. - 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบคุลากร และดูแลควบคุมให้บคุลากรถือปฏิบัติ โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อ

การส่งเสริมมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและระเบียบต่างๆท่ีควรทราบ ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.av.eto.ku.ac.th/ ของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม เพ่ือให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ (3.4-5) 

6. - 
7. - 

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 3 คะแนน 3 คะแนน 3 บรรลุ 3

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.4-1-1 ข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
3.4-1-2 แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริม
3.4-1-3 อัตรากําลังที่ต้องการในอนาคต
3.4-1-4 เอกสารแจ้งเวียนการฝึกอบรม
3.4-2-1 คําอธิบายลักษณะงาน (job description) บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  
3.4-2-2 ใบมอบหมายงาน (job assignment) บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
3.4-2-3 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (แหลง่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร

และธุรการ) 
3.4-3-1 เอกสารแจ้งเวียนการตรวจสุขภาพประจําปี 2556
3.4-3-2 - ภาพถ่ายการออกกําลังกายเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี

- ภาพถ่ายกิจกรรมการเตะฟุตบอล ทีมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
3.4-3-3 ภาพถ่ายสถานที่ ห้องทํางาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
3.4-3-4 

 
เว็บไซต์ http://www.av.eto.ku.ac.th/
Facebook ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม

3.4-5 เว็บไซต์ http://www.av.eto.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  4 คะแนน 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม  
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ผลการดําเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2556 บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
จํานวน 19 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 23 คน คดิเป็นคะแนน สามารถคํานวณได้ดังน้ี 
 วิธีการคํานวณ 
 1. คํานวณร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 
  จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา x 100 
  จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 
  = 19 x 100    =  82.61  
     23 

2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ คือ 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา                  x  5 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 50 
  = 82.61 x 5    =  5.16 
        80 
ดังน้ัน ปีการศึกษา 2556 บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่ 

สอดคล้องกับการปฎิบัติงานทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 82.61  เทยีบคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557
3.5   79.16 x 5 4.95 82.61 x 5 5 4.95 5 4 บรรลุ 4

 80 80
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.5-1 รายงานการส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2556
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสิรม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ฝ่ายพัฒนาสื่อไม่ขอรับการประเมิน แต่ได้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินตามเอกสาร
หลักฐาน  
ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ   0.00 0.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ  

ข้อ  - - - - 0.00

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  .... ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2.  มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฏเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 

ผลการดําเนินงาน ฝ่ายพัฒนาสื่อไม่ขอรับการประเมิน แต่ได้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 - - - - - - - - -

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
- -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสิรม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 0.00

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  4 4 5 ข้อ 3.00 0.00

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 
  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมกิีจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของฝ่าย โดยได้จัดทํา
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของฝ่าย ปีการศึกษา  2556 และจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามคู่มือตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปกีารศึกษา 2555 (1 
มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557) (5.1-1-1,5.1-1-2) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะทํางานประกันคุณภาพ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน (5.1-2) 

3. - 
 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดสง่สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
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ประเมินคณุภาพไปทําแผนการพัฒนาคณุภาพของหน่วยงาน  โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน (สปค.01,02)  (5.1-4-1 , 5.1-4-2 , 5.1-4-3) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพฒันาผลการ
ดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี้ โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการนําผลการประกันคุณภาพ
ภายในจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมประจําปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงการ
ทํางานโดยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (สปค.01,02) (5.1-5-1 , 5.1-5-2) 

 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนนุการประกันคณุภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคณุภาพ 

โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้จัดทําระบบสารสนเทศทีส่ามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพ ผ่าน website ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (http://www.av.eto.ku.ac.th/) โดยข้อมูลมีความปัจจุบัน 
ครบทั้ง 6 ประกอบคุณภาพ บุคลากรในฝ่ายสามารถใช้ขอ้มูลร่วมกันได้ และตรวจสอบได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา (5.1-6-
1) 

7. - 
8. - 
9. - 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4
คะแนน 

3
คะแนน

3
คะแนน 

3 บรรลุ 3

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1-1-1 แผนงานการประกันคุณภาพของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
5.1-1-2 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และ

ปีการศึกษา 2555 
5.1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพ สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจําปีการศึกษา 

2556 
5.1-4-1 แผนพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (สปค.01,02) 
5.1-4-2 SAR ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปีการศึกษา 2556
5.1-4-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจําปี

การศึกษา 2556 
5.1-5-1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปีการศึกษา 

2555 
5.1-5-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจาํปีการศึกษา 2555 (สปค.01,02)
5.1-6-1 

 
เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปีการศึกษา 2556
(http://www.av.eto.ku.ac.th) 
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องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   3.00 0.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ  4 4 3 ข้อ 3.00 0.00

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถว้น 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี

ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. - 
2. มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process) ที่

สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผูร้ับบริการ โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการจัดทําแบบเก็บ
ข้อมูลดิบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปีการศึกษา 2556 และ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการเพ่ือทราบความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ (6.1-2-
1 , 6.1-2-2) 

3. มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญั
จากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ โดย ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมยังคงใช้คู่มือปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2555  

4. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมยังคงใช้กระบวนงาน และขั้นตอนการให้บริการเพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
ลดระยดเวลาในการทํางาน และลดข้อร้องเรียนเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2555 (6.1-4-1 , 6.1-4-2) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 4 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4
คะแนน 

3
คะแนน

3
คะแนน 

4 ไม่บรรลุ 4

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-2-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปี
การศึกษา 2556 

6.1-2-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ประจําปี
การศึกษา 2556 

6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
6.1-4-1 ขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
6.1-4-2 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 11 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

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

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 11 ตัวบ่งช้ี 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

-  4.00 - 4.00  ดี

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก -  4.00 3.62 3.74  ดี

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 
 

 3.50 - 4.00  ดี

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

-  3.00 - 3.00  พอใช้

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน

-  3.00 - 3.00  พอใช้

เฉลี่ยภาพรวม 5.00  3.50 3.62 3.69  ดี
ระดับคุณภาพ ดีมาก  พอใช้ ดี ดี  

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของฝ่ายพัฒนาส่ือการส่งเสริม สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
จุดแข็ง 
  1. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจนโดย
บุคลากรในฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการให้เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
  2. มีการกําหนดตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจน ทําใหส้ามารถวัดความสําเร็จของงานได้ 
  3. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกภารกิจและมีการรายงานผลต่อ
ผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
จุดที่ควรพฒันา 
  1. ไม่มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหารทําให้ไม่ทราบข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารเพ่ือนําไปไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีต่อไป  
ข้อเสนอแนะ 

– 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จุดแข็ง 
  1. ผู้รับบริการจากฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี 
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของฝ่ายฯ 
  2. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมทีักษะและมีความสามารถในงานที่รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
  3. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่เช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรืองอค์กร 
จุดที่ควรพฒันา 
 1. ไม่มีการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเขม้แข็ง 
ข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
 1. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ถ่ายทอดแก่บุคลากรในฝ่ายฯ เพ่ือนําความรู้มาพัฒนางานให้มีคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น 
 2. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีระบบการบริหารจัดการด้านอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ตรง
กับสายงาน เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 3. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในฝ่ายฯให้แข็งแรง  และสร้างขวัญ
และกําลังใจตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จําเป็นสําหรับใช้ในงาน 
จุดที่ควรพฒันา 
 1. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมยังขาดระบบการจัดการความรู้การบริหารความเสี่ยง 
  ข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
จุดแข็ง 
  1. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยมีการกําหนดนโยบายและ
แนวทางการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยงาน 

2. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
3. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานที่ดี

ขึ้น 
4. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 

องค์ประกอบคุณภาพ 
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จุดที่ควรพฒันา 
 1. ไม่มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลกัษณะเฉพาะของฝ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงาน 
 2. ไม่พบการดําเนนิการที่ใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
ผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 -  
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จุดแข็ง 
 1.  ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรในฝ่ายสามารถทํางานแทนกัน
ได้ 

2.  มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
จุดที่ควรพฒันา 
 1. ไม่มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
 2. ไม่มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ 
เพ่ือใช้สําหรับการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
 - 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงและการติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ  
สปค.01 , สปค.02) 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจําปกีารศึกษา 2555 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

รายงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักฐานที่นํามา
เสนอ ไม่มีการบ่งชี้
ถึงการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สู่
บุคลากรฝ่ายฯ 

1. ควรถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ของสํานักฯ 
ซึ่งฝ่ายฯ รับผิดชอบ 
สู่บุคลากรของฝ่ายฯ 

1. ฝ่ายพัฒนาสื่อ
การส่งเสริมสามารถ
ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์สู่บุคลากรใน
ฝ่ายฯได้โดยแจ้งให้
ทราบในการประชุม
บุคลากร และ
รายงานการประชุม 

1. กําหนดให้มีการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายฯ 
เป็นประจําทุกเดือน 
และถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่าย  

1. การถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่ายฯ 

1.จํานวนการ
ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 

2. ฝ่ายฯ ยังขาด
การจัดการความรู้
การบริหารความ
เสี่ยง และการจัดทํา
แผนในการพัฒนา
บุคลากร 

2. ฝ่ายฯ ควรมี
ระบบการจัดการ
ความรู้การบริหาร
ความเสี่ยง และมี
การจัดทําแผนใน
การพัฒนาบุคลากร 

2.1 บุคลากรฝ่ายฯ
ควรได้รับการอบรม
เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อการ
จัดการความรู้เรื่อง
ความเสี่ยง ภายใน

2.2 ดําเนินการให้
บุคลากรภายในฝ่ายฯ 
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ตามแบบฟอร์มที่สํานักฯ
กําหนด 

2.2 แผนพัฒนา
บุคลากร ฝ่ายพัฒนาสื่อ
การส่งเสริม ประจําปี
การศึกษา 2556 

จํานวนการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ของฝ่ายฯ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการศึกษา
สมรรถนะของ
บุคลากรฝ่ายพัฒนา
สื่อการส่งเสริม ซึ่งได้
เคยศึกษาไว้แล้ว 

ฝ่ายอย่างถูกต้อง
2.2 ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 
สามารถจัดทํา
แผนการพัฒนา
บุคลากรภายในฝ่าย
ฯ ได้ โดยอาศัย โดย
อาศัยข้อมูลจาก
การศึกษาสมรรถนะ
ของบุคลากรฝ่าย
พัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม ซึ่งได้เคย
ศึกษาไว้แล้ว 

3. ฝ่ายฯ ขาดการ
ทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) 
ว่ามีผลกระทบ
อย่างไรต่อตัวบ่งชี้
ระดับกลยุทธ์ของ
ฝ่ายฯ 

3. ฝ่ายฯ ควรมีการ
ตรวจสอบผลกระทบ
ที่เกิดจากการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.02) เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของฝ่ายฯ 

3. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
สามารถตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิดจาก
การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.02) ได้ 

3. การรายงาน
ผลกระทบของ สปค.02 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตามตัวบ่งชี้
ของฝ่ายฯ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงมากน้อยเพียงใด 

3. การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3. ผลงานตามตัว
บ่งชี้ของฝ่ายฯ 
เพิ่มขึ้น 

 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ที่มีต่อตัวบ่งชี้ที่ฝ่าย
รับผิดชอบ ในกล
ยุทธ์ของสํานักส่ง
เสริมฯ ว่าผลของ 
สปค. ที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตามตัว
บ่งชี้ของฝ่ายฯ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
มากน้อยเพียงใด 

4. การแบ่งงานของ
ฝ่ายฯ มีความ
ซ้ําซ้อนกันใน
บางส่วน ทําให้ต้อง
ใช้อัตรากําลัง
ค่อนข้างมาก 

4. ฝ่ายฯ มีการ
ทบทวนภาระงาน 
เพื่อปรับโครงสร้าง
ภายในใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงสุด 
ทั้งในแง่ของผลงาน 
และอัตรากําลัง 

4. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 
สามารถแบ่งงาน
และจัดอัตรากําลัง
ของบุคลากรในแต่
ละงานใหม่ เพื่อลด
ความซ้ําซ้อนในการ
ทํางานได้ โดยการ
ปรับโครงสร้างของ
ฝ่ายฯใหม่ 

4. ฝ่ายควรมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลัง
และภาระงานให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรในฝ่าย 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงสุด 

4. โครงสร้างของฝ่าย
พัฒนาสื่อที่ปรับปรุง
ใหม่ 

4. ได้รูปแบบ
โครงสร้างของฝ่าย
พัฒนาสื่อที่ปรับปรุง
ใหม่ 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 

5. คู่มือปฏิบัติงาน
ของฝ่ายฯ ยังไม่มี

5.1ฝ่ายฯ ควรมีการ
ทบทวน/ปรับปรุง

5.1 ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
สามารถปรับปรุง

5.1 ควรทบทวน
กระบวนงานของแต่ละ

5. การทบทวน
กระบวนงานและ

5. การปรับปรุง
กระบวนการ

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบครบ
ตามวงจร PDCA 
และยังไม่ครบในทุก
กิจกรรม 

กระบวนงานให้ครบ
ทุกกระบวนงาน 
และทุกกิจกรรม 
5.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (work 
flow) ของฝ่ายฯ 
ควรกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และ
ความเชื่อมโยง 
ในแต่ละขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

กระบวนงานในแต่
ละงานเพื่อลด
ขั้นตอนในการ
ทํางานได้ 
5.2 ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 
สามารถปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 
มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และ
ความเชื่อมโยงกับ
ฝ่ายต่างๆได้  

งาน และลดขั้นตอนการ
ทํางานบางขั้นตอนเพื่อ
ลดระยะเวลาในการ
ทํางานให้กระชับขึ้น  
5.2 ควรปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดย
กําหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และความ
เชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ 
และระบุขั้นตอนการ
ทํางานตามวงจร PDCA 
ในแต่ละขั้นการ
ให้บริการ   

ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการฝ่ายพัฒนาสื่อ
ฯ 

ให้บริการปีละ 1 
ครั้ง  
 

6. กระบวนการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ 
ยังไม่ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ 
PDCA 

6. กระบวนการ
ดําเนินงานในแต่ละ
โครงการกิจกรรม 
ควรดําเนินการให้
ครอบคลุมตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการ

สามารถดําเนินการ
ได้ 

1. กําหนดวงจร PDCA 
ของแต่ละโครงการ/
กําหนดกิจกรรมที่ทําให้
ครบวงจร 
2. ดําเนินการตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 

6.1โครงการผลิตสื่อ  
6.2 โครงถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการ
สร้างงานและอาชีพ 

6. ร้อยละ 80 ของ
โครงการกิจกรรมที่
มีการดําเนินงาน
เป็นไปตามวงจร 
PDCA 
 

- ปีงบประมาณ 2556 หัวหน้าฝ่าย และ
บุคลากรฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม  

รายงาน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

1. หลักฐานที่นํามา
เสนอ ไม่มีการบ่งชี้
ถึงการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์สู่
บุคลากรฝ่ายฯ 

1. ควรถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ของ
สํานักฯ ซึ่งฝ่ายฯ 
รับผิดชอบ สู่
บุคลากรของฝ่ายฯ 

1. กําหนดให้มีการ
ประชุมบุคลากรฝ่ายฯ 
เป็นประจําทุกเดือน 
และถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่าย  

1. การถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่ายฯ 

1. จํานวนการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของสํานักฯ แก่
บุคลากรในฝ่ายฯ ใน
การประชุมฝ่ายฯ  

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 

2. ฝ่ายฯ ยังขาด
การจัดการความรู้
การบริหารความ
เสี่ยง และการจัดทํา
แผนในการพัฒนา
บุคลากร 

2. ฝ่ายฯ ควรมี
ระบบการจัดการ
ความรู้การบริหาร
ความเสี่ยง และมี
การจัดทําแผนใน
การพัฒนา
บุคลากร 
ของฝ่ายฯ โดย

2. ดําเนินการให้
บุคลากรภายในฝ่ายฯ 
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
ตามแบบฟอร์มที่สํานัก
ฯกําหนด 

แผนพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม ประจําปี
การศึกษา 2556 

จํานวนการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ดําเนินการให้บุคลากร
จัดทําแผนพัฒนา
ตนเองตามแบบฟอร์ม
ที่สํานักกําหนด 
 

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

อาศัยข้อมูลจาก
การศึกษา
สมรรถนะของ
บุคลากรฝ่าย
พัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม ซึ่งได้เคย
ศึกษาไว้แล้ว 

3. ฝ่ายฯ ขาดการ
ทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) 
ว่ามีผลกระทบ
อย่างไรต่อตัวบ่งชี้
ระดับกลยุทธ์ของ
ฝ่ายฯ 

3. ฝ่ายฯ ควรมี
การตรวจสอบ
ผลกระทบที่เกิด
จากการ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.
02) เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน
ของฝ่ายฯ ที่มีต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ฝ่าย
รับผิดชอบ ในกล

3. การรายงาน
ผลกระทบของ สปค.02 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตามตัวบ่งชี้
ของฝ่ายฯ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงมากน้อย 
เพียงใด 

การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

รายงานผลกระทบ
ของ สปค.02 

ฝ่ายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมได้ดําเนินการ
ประเมินระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) โดยใน
ปีการศึกษาฝ่ายฯ ได้
ดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจจํานวน 
7 โครงการ จาก 8 
โครงการ แต่ในปี
การศึกษา 2556  
ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการ
ประเมินครบทุก
โครงการ โดยมี

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธ์ของสํานัก
ส่งเสริมฯ ว่าผล
ของ สปค. ที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว 
ทําให้ผลงานตาม
ตัวบ่งชี้ของฝ่ายฯ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
มากน้อยเพียงใด 

ค่าเฉลี่ยรวมลดลงจาก
ปีที่แล้วคือ 4.39 เป็น 
4.23 

4. การแบ่งงานของ
ฝ่ายฯ มีความ
ซ้ําซ้อนกันใน
บางส่วน ทําให้ต้อง
ใช้อัตรากําลัง
ค่อนข้างมาก 

4. ฝ่ายฯ มีการ
ทบทวนภาระงาน 
เพื่อปรับ
โครงสร้างภายใน
ใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การทํางานสูงสุด 
ทั้งในแง่ของ
ผลงาน และ
อัตรากําลัง 

4. ฝ่ายควรมีการ
วิเคราะห์อัตรากําลัง
และภาระงานให้
สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของบุคลากรใน
ฝ่าย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงสดุ 

โครงสร้างของฝ่าย
พัฒนาสื่อที่ปรับปรุงใหม่

ได้รูปแบบโครงสร้าง
ของฝ่ายพัฒนาสื่อที่
ปรับปรุงใหม่ 

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานฝ่ายฯ 
เพื่อให้การบริงาน
คล่องตัวมากขึ้น และ
สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของ
บุคลากรในฝ่าย โดย
ให้ งานเผยแพร่สื่อ
รวมกับงานสื่อดิจิทัล 
และให้งานผลิตฯรวม
กับงานโทรทัศน์ และมี
การปรับย้ายบุคลากร

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละงาน
5. คู่มือปฏิบัติงาน
ของฝ่ายฯ ยังไม่มี
องค์ประกอบครบ
ตามวงจร PDCA 
และยังไม่ครบในทุก
กิจกรรม 

5.1 ฝ่ายฯ ควรมี
การทบทวน/
ปรับปรุง
กระบวนงานให้
ครบทุก
กระบวนงาน และ
ทุกกิจกรรม5.2 
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (work 
flow) ของฝ่ายฯ 
ควรกําหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และ
ความเชื่อมโยงใน
แต่ละขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

5.1 ควรทบทวน
กระบวนงานของแต่ละ
งาน และลดขั้นตอน
การทํางานบางขั้นตอน
เพื่อลดระยะเวลาในการ
ทํางานให้กระชับขึ้น 
5.2 ควรปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน โดย
กําหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และความ
เชื่อมโยงกับฝ่ายต่างๆ 
และระบุขั้นตอนการ
ทํางานตามวงจร PDCA 
ในแต่ละขั้นการ
ให้บริการ   

5. การทบทวน
กระบวนงานและ
ปรับปรุงกระบวนการให้
บริการฝ่ายพัฒนาสื่อฯ 

การปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ
ปีละ 1 ครั้ง  

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ โดยระบุ
ความเชื่อมกับฝ่าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหาร
ฯ และมีการระบุ
ขั้นตอนการทํางาน
ตามวงจร PDCA  

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 

6. กระบวนการ
ดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ 
ยังไม่ครอบคลุมตาม

6. กระบวนการ
ดําเนินงานในแต่
ละโครงการ
กิจกรรม ควร

6. โครงการกิจกรรม
ควรดําเนินการให้
ครอบคลุมตามวงจร
คุณภาพ PDCA  

6.1โครงการผลิตสื่อ
6.2 โครงถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการสร้าง
งานและอาชีพ 

ร้อยละ 80 ของ
โครงการกิจกรรมที่มี
การดําเนินงานเป็นไป
ตามวงจร PDCA 

ฝ่ายพัฒนาสื่อฯ ได้
ดําเนินการในแต่ละ
โครงการตามวงจร 
PDCA โดย มีการหา

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
2556 

 หัวหน้าฝ่าย 
และบุคลากร
ฝ่ายฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

วงจรคุณภาพ 
PDCA 

ดําเนินการให้
ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ 
PDCA เพื่อให้เกิด
การพัฒนา
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความต้องการจาก
ลูกค้า เพื่อนํามา
วางแผนในการผลิตสื่อ  
(P) ดําเนินการผลิตสื่อ
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ (D) มีการ
หาประสิทธิภาพสื่อ 
และประเมินความพึง
พอใจ (C) นําข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงสื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการผลิตสื่อ
ต่อไป (A) 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน

ปี 2555 
(ประเมินตนเอง) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  6

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.23

3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ  4
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ข้อ  3

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  4

6 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  -
7 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4
8 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน  19

9 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 23
10 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 23
11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 0

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ  5

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ  3

 

• คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 
 
 


