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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ปการศึกษา 2556 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม และ
ประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน 

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพ ของฝายพัฒนาสื่อการ
สงเสริม และการตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม สํานักสงเสริมและฝกอบรม  
และมหาวิทยาลัยฯ 

3. วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ของฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม และการพัฒนา
ปรับปรุงในระบบการประกันคุณภาพ 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ไดดําเนินการในวันจันทรท่ี 28 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ  ไดประเมินคุณภาพของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณ บุคลากรฝาย จํานวน 3 คน  
 
 ผลการประเมินคุณภาพของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม พบวา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ท้ังส้ิน 5 องคประกอบ ขอรับการตรวจประเมิน 9 ตัวบงช้ี  ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  
พบวา ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ประเมินตนเองมีคะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน อยูในระดับดี และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉล่ีย  3.22 คะแนน  อยูในระดับ พอใช  
 
 นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ดังนี้ 
 
จุดแข็ง 
 1. ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม สามารถผลิตและบริการส่ือไดหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากบุคลากร
ของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีอุปกรณเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการทํางาน
ของฝาย  
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2. ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมใหความสําคัญกับการการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการซ่ึงผล
การประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับดีจึงแสดงใหเห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใหบริการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ขาดการประชุมฝายทําใหการทบทวนติดตามตรวจสอบปญหาเปนไปไดนอย สงผลใหขาด

หลักฐานการประกันคุณภาพในหลายตัวบงช้ี 
 2.  ขาดการทําแผนงบประมาณเพื่อการซอมแซม หรือการจัดซ้ือ/จัดหาครุภัณฑทดแทนในกรณีท่ี
อุปกรณท่ีใหบริการทางดานเทคนิคชํารุด หรือจําเปนตองจัดหาใหม 
 3.  ขาดการกํากับติดตาม การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสรางประโยชนแกสังคม หรือชุมชน
ตลอดจนการจดัทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเปนแนวทางท่ีจะดําเนินการในปตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรจัดทําแผนปฎิบัติการ เร่ือง การกําหนดการประชุมฝายฯ ประจําป ซ่ึงควรประชุมฝายฯอยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อเปนการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบปญหาของฝายฯ ท้ังนี้รายงานการประชุมยัง
สามารถใชเปนหลักฐานสําหรับการประกันคุณภาพได 

2.  ฝายควรกําหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณา/ติดตามการดําเนนิการประกันคุณภาพของฝายโดย
กําหนดเปนประเด็นตัวบงช้ี หรือ ทําเปนรูปแบบการติดตามควบคูไปกับการประชุมของฝาย  
 3.  ควรจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือรองรับการซอมแซม หรือจัดซ้ือ/จัดหาครุภัณฑทดแทนในกรณีท่ี
อุปกรณทางดานเทคนิคท่ีใหบริการชํารุด หรือจําเปนตองจัดหาใหม 
 4.  การจัดสรรอัตรากําลังในแตละงานควรจัดใหมีความเหมาะสมตามปริมาณงาน โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพและความคุมคาในการลงทุน 

5.  ควรสงเสริมการพัฒนาความรูใหมท่ีจําเปนใหกับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

 6.  ควรประเมินประโยชนหรือผลกระทบในกิจกรรมท่ีเกีย่วกับการใหบริการวิชาการ เชน โครงการ
ผลิตและเผยแพรส่ือ CD  

7. การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการแปรสวนงานภายในของฝาย ไมมีการระบุถึงการฝกงาน
นิสิตวาอยูในงานใด 

8. ควรปรับปรุง SAR ในสวนของบุคลากรฝาย ควรใสช่ือตําแหนงและระดับใหถูกตองตามท่ี กพอ. 
กําหนด เชน ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา8(ชํานาญการ) เปล่ียนเปน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
ชํานาญการพิเศษ เปนตน  
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9. ในบทท่ี1 ไมมีการกลาวถึงการปรับโครงสรางฝายแตมีการนําโครงสรางฯใหมมาแสดง 
 

ขอมูลฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม เปนหนึ่งในหนวยงานเร่ิมแรกของสํานักสงเสริมและฝกอบรม ช่ือเดิมของ
ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม คือ งานส่ือการศึกษา ซ่ึงไดทําหนาท่ีใหบริการวิชาการแกสังคมนับต้ังแตป 2513 
เปนตนมา งานส่ือการศึกษา จึงถือเปนจุดเร่ิมตนของการจัดต้ังหนวยงานภายในดานส่ือของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม ทําหนาท่ีใหบริการดานส่ือการสอนและการสงเสริมเผยแพร  

  ในป 2535  ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ไดเร่ิมนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาใชในการผลิตและพัฒนา
ส่ือตางๆ เชน ส่ือกราฟก ผลิตสไลดและแผนโปรงใสดวยคอมพิวเตอร ทําสไลดอิเล็กทรอนิกส ตัดตอวีดิทัศน
และตัดตอเสียงดวยคอมพิวเตอร การสรางโฮมเพจและเผยแพรส่ือผานอินเตอร เน็ต จัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ผลิตสไลดซีดีและวีดีโอซีดี โดยไดจัดต้ังโครงการคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เม่ือป พ.ศ.2537 
ทําหนาท่ีผลิตและบริการส่ือดานคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ จัดต้ังเปนงานคอมพิวเตอรเพื่อการสงเสริมเม่ือตนป 
พ.ศ. 2544  เนื่องจาก ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ไดผลิตส่ือออกเผยแพรใหความรูท่ีหลากหลายรูปแบบ จึงมี
แนวคิดท่ีจะรวบรวมส่ือตางๆ ทางการเกษตรที่ผลิตโดยหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชนนํามาไวใหบริการ
รวมกับส่ือท่ีฝายฯ ผลิตข้ึนเองจึงไดจัดต้ังโครงการศูนยส่ือทางการเกษตรขึ้น เม่ือปลายป พ.ศ. 2544 เพื่อทํา
หนาท่ี เปนศูนยรวมในการใหบริการส่ือทางการเกษตรและวิชาชีพแบบครบวงจร ดังนั้น ปจจุบันฝายพัฒนา
ส่ือการสงเสริม จึงมีหนวยงานยอยท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ รวม 6 งาน ซ่ึงในป พ.ศ. 2557 กําลัง
ดําเนินการปรับเปล่ียนโครงสรางฝาย เพื่อใหการบริหารงานและการบริการวิชาการดานส่ือมีความคลองตัวข้ึน 

 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมไดกําหนด พนัธกิจ วัตถุประสงค นโยบายและแผนยุทธศาสตร และภารกิจ
หลัก ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับ พันธกจิ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร และวัตถุประสงคของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรมท่ีกําหนดไวดังนี ้

พันธกิจ 

 1.สงเสริมและเผยแพรความรูใหแกองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และนานาชาติ ให
สามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง 
 2. ผลิต พัฒนาและใหบริการวิชาการดานส่ือรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะส่ือทางดานวิทย-ุกระจายเสียง 
และวดีิทัศน อยางมีคุณภาพและสอดคลองตามความตองการ  
 3. วิจัยและพัฒนาระบบการสงเสริมใหมีคุณภาพ  เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 



4 

  

 4. สรางและพัฒนาเครือขายการใหบริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังสรางเครือขาย
ส่ือมวลชนสัมพันธเพื่อการประชาสัมพันธและการตลาด  
 5. สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ตองานใหบริการวิชาการระดับ - มืออาชีพ 
 6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ท้ังดานแผนงาน แผนงบประมาณ แผน
บุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือ โสตทัศนูปกรณ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อรองรับการ ใหบริการวิชาการอยางมี
ประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อผลิตและพัฒนาส่ือใชในการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการเรียนการสอน 

 2. เพื่อใหบริการวิชาการดานส่ือและเผยแพรความรูผานส่ือในรูปแบบและสาขาวิชาตางๆท่ี
ตอบสนองความตองการของสังคม 

 3. เพื่อศึกษาและพัฒนาส่ือใหทันสมัยและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 4.  เพื่อสนับสนุนการผลิตและการใชส่ือแกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

นโยบายและแผนยุทธศาสตรของฝายฯ 

การใหบริการวิชาการ 
 1. ดําเนินการใหบริการดานส่ือและถายทอดความรูผานส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบ 

 2. พัฒนาการผลิตส่ือ และดําเนินการประชาสัมพันธทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง 
 3. ใหบริการดวยจติใจของนกับริการ (Service mind ) 
 4. มีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและใหบริการวชิาการดานส่ือ 

ภารกิจหลัก 
 1.  ผลิตและพัฒนาส่ือใชในการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม และการเรียนการสอน 
 2. บริการวิชาการดานส่ือ และถายทอดความรูผานส่ือในรูปแบบและสาขาวิชาตางๆ 
 3. สนับสนุนการผลิตและการใชส่ือแกหนวยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย 

ความรับผิดชอบของฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม  มีหนาท่ีรับผิดชอบผลิตและพัฒนาส่ือ บริการผลิตส่ือ  บริการวิชาการดาน
ส่ือ  เผยแพรความรูผานส่ือตางๆ ไดแก  วีดิทัศน  วิดีโอซีดี (VCD) วิดีโอดีวีดี (DVD) มัลติมีเดีย ภาพน่ิง 
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กราฟก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝกอบรม  การ
สงเสริมเผยแพรความรูสูประชาชน การประชุมสัมมนาและกิจกรรม พิธีการตางๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยแบง
สวนราชการภายใน  ดังนี้  
 

  1. งานผลิตและพัฒนาส่ือ  มีหนาท่ีรับผิดชอบ วางแผนการผลิตส่ือ  ควบคุมและดําเนินการผลิต 
ประเมินคุณภาพส่ือท่ีผลิตวิจัยและพัฒนาส่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน ใหบริการผลิตส่ือ 
รวมท้ังใหบริการวิชาการดานส่ือและสอนนิสิต  

   2. งานโทรทัศน  มีหนาท่ีรับผิดชอบ สนับสนุนและใหบริการผลิตรายการโทรทัศน  รวมกับงานผลิต
และพัฒนาส่ือ ใหบริการดานโทรทัศน ไดแก  ถายทํา  ตัดตอ ลําดับภาพ และประกอบเสียงในระบบ
ดิจิตอล  สําเนาวีดิทัศน ถายทอดโทรทัศนวงจรปด จัดหา  จัดเก็บ  บํารุงรักษาอุปกรณในการผลิต
รายการ  รวมท้ังใหบริการ วิชาการดานส่ือโทรทัศน  

  3. งานส่ือดิจิทัล  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  สนับสนุนการผลิตและใหบริการดานส่ือดิจิทัล  เชน  ออกแบบ
ส่ือดวยระบบดิจิทัล ถายภาพดิจิทัล  แปลงส่ือตาง ๆใหอยูในรูปของส่ือดิจิทัล  จัดทํา สไลดซีดี วิดีโอซีดี 
(VCD) วิดิโอดีวีดี (DVD) มัลติมีเดีย และเอกสารเผยแพรอิเล็กทรอนิกส สําเนาวิดีโอซีดี วิดีโอดีวีดี  ออกแบบ
และจัดทําเว็บเพจของสํานักสงเสริมและฝกอบรม  จัดทําฐานขอมูลส่ือ ศูนยขอมูล ทางการเกษตร พัฒนา
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณถายภาพ  พัฒนาระบบเครือขายการติดตอส่ือสารทางไกล จัดหา จัดเก็บ 
บํารุงรักษาอุปกรณ รวมท้ังใหบริการวิชาการดานส่ือดิจิตอลและถายภาพ  

   4. งานศิลปกรรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบ สนับสนุนการผลิตส่ือ และใหบริการดานส่ือกราฟก 
เชน  ออกแบบและจัดพิมพโปสเตอร 4 สี ดวยระบบดิจิทัล  ออกแบบปกและตนฉบับส่ิงพิมพตาง ๆ จัดทํา
ตัวอักษรและปายประชาสัมพันธ ออกแบบและจัดนิทรรศการ รวมท้ังใหบริการวิชาการดานส่ือกราฟก  

  5. งานโสตทัศนูปกรณ  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  สนับสนุนการใชโสตทัศนูปกรณ ในกิจกรรมตางๆ ของ
สํานักสงเสริม ใหคําปรึกษาแนะนํา ออกแบบและจัดวางระบบ การใชโสตทัศนูปกรณ ในกิจกรรมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย  สนับสนุนการผลิตส่ือท่ีเกี่ยวของดานเสียง ไดแก บันทึกเสียงระบบ ดิจิทัล ในหองสตูดิโอ แปลง
ระบบเสียงจากอะนาล็อกเปนดิจิทัล  สําเนาเทปเสียง ซีดีเสียง รวมท้ังใหบริการวิชาการดานโสตทัศนูปกรณ  

  6. งานเผยแพรส่ือ   มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ในการเผยแพรและใหบริการส่ือทางการเกษตรและวิชาชีพ ท่ี
สํานักสงเสริมและฝกอบรมผลิตและส่ือจากหนวยงานอ่ืน เชน วีดิทัศน  วิดีโอซีดี (VCD)  วิดีโอดีวีดี  (DVD) 
และเอกสารเผยแพรอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝกอบรม  และการสงเสริม
เผยแพรความรูสูประชาชน  
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จํานวนบุคลากร  

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมดของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ประเภทบุคลากร 
ปการศึกษา 

2554 2555 2556

1.  นักวิจัย - - - 

2.  บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายทําวิจัย - - - 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น - - - 

4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 22 24 23 

5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  1 - - 

6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 23 24 23 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
  ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

วัตถุประสงค 

 การประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน และวิเคราะหประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม และประเมิน
คุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีหนวยงาน และมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2. พิจารณาความเช่ือมโยง ของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม 
และการตอบสนองพันธกิจ และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 3. วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของฝาย
พัฒนาส่ือการสงเสริมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 4. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม และพิจารณา
กระบวนการทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการดําเนินงานของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม 
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วิธีการดําเนินงาน 
 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมฯ ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report - SAR) ของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ในรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 
31 พฤษภาคม 2557) และหลักฐานเพื่อตรวจสอบระบบและกลไก รวมท้ังการประเมินคุณภาพภายในตาม 
ท่ีกําหนดไวในรายงานการประเมินตนเองเทียบกับเกณฑคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 
 

 นอกจากการศึกษาเอกสารตางๆ แลว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย  ยังได
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรในฝาย จํานวน 3 คน  ดังนี้ 

1. นายเฉลิมสิทธ์ิ   ดีสวัสดิ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

2. นายชฎายุ     ผาเจริญ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พนักงานเงินรายได) 

3. นางกิตติมา  โพธ์ิสุข  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานเงินรายได) 
 
กําหนดการประเมินคุณภาพ   
 

วันจันทรท่ี  28  เมษายน  2557 
08.30 - 09.30 น. หัวหนาฝายพฒันาส่ือการสงเสริม สรุปผลการดําเนินงาน และ   

 ผลการตรวจวิเคราะห และประเมินตนเองตามระบบการประกัน
คุณภาพของฝายฯ ในภาพรวม 

  09.30 – 11.30 น.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแหลงตรวจสอบ 

11.30 – 13.00 น.  สัมภาษณบุคลากรฝายฯ  3 คน  

13.00 – 14.00 น.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแหลงตรวจสอบ (ตอ) 

14.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมิน รวมสรุปผลการตรวจประเมิน 
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การแปลความหมายตามเกณฑการประเมิน 
 

ระดับคะแนน การแปลผล 

คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน  การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน  การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน  การดําเนนิงานอยูในระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน  การดําเนนิงานอยูในระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน  การดําเนนิงานอยูในระดับดีมาก 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

 คณะกรรมการฯ ไดพจิารณาผลการประเมินคุณภาพ ในวันจนัทรท่ี 28 เมษายน 2557 แลว พบวา    
ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม  มีการดําเนนิงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องคประกอบคุณภาพ 
และมีผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีบังคับท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ตัวบงช้ี รับการตรวจประเมิน  
10  ตัวบงช้ี  โดยมีผลการประเมินตนเอง  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.62  ผลประเมินไดคณุภาพระดับ ด ี

 สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.22 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช  
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และ 
แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องคประกอบที่ 2         
ภารกิจหลัก 

- - 4.00 4.00 3.62 3.62 3.74 3.74 ดี ดี 

องคประกอบที่ 3             
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 3.50 2.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช 

องคประกอบที่ 4        
การเงินและงบประมาณ 

- - - - - - - - ไมรับ
ประเมิน 

ไมรับ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 5         
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช พอใช 

องคประกอบที่ 6             
การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 3.00 1.00 - - 3.00 1.00 พอใช ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

เฉลีย่ภาพรวม 5.00 5.00 3.50 2.40 3.62 3.62 3.69 3.22 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก พอใช ตอง
ปรับปรุง 

ดี ดี ดี พอใช  

  

 
สรุปภาพรวมการประเมินตนเอง  
   

  ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.69  ผลการดําเนินงานอยูในระดับ ดี  และ
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉล่ีย 3.22  ผลการดําเนินงานอยูในระดับ พอใช   
 

  นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม ดังนีค้ประกอบท่ี 1 ป 
 



10 

  

รัชญา ปณิธ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 4.00  
ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี  สอดคลองกับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.00          
ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 
ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ    
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ   
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ       4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 6 6 6 ขอ 6 ขอ 4.00 4.00  

 

จุดแข็ง :  
1. ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปท่ีชัดเจน 

โดยบุคลากรในฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม 

2. มีการกําหนดตัวช้ีวดัของแผนปฏิบัติการประจําปท่ีชัดเจนทําใหสามารถวัดความสําเร็จของงานได 
3. ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการครบทุกภารกจิและมีรายงานผล 

ตอผูบริหารอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 จุดท่ีควรพัฒนา : 
1. ขาดการสะทอนแผนกลยทุธท่ีเช่ือมโยงกับระดับมหาวิทยาลัย 
2. ขาดการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธตอคณะผูบริหาร ทําใหไมทราบ 

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูบริหารเพื่อนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
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ขอเสนอแนะ : 

1. ดานกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ ควรเร่ิมเก็บรวบรวมขอมูลดานการสอนของบุคลากร 
ทุกทาน ซ่ึงจะทําใหภาระงานของฝายฯ ครบท้ัง 4 พันธกิจ 

2. รายงานการประชุมฝายฯ ในประเดน็ท่ีเกีย่วของกับการรายงานการติดตามความคืบหนาของ 
แผน สามารถนํามาประกอบเปนหลักฐานการประกนัคุณภาพได  
 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
 

  ภาพรวมของการประเมินฯ ตนเอง ในองคประกอบท่ี 2 ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม  มีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี  3  ตัวบงช้ี สําหรับผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประเมินฯ ในภาพรวม พบวา ฝายพัฒนาส่ือ
การสงเสริม ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน อยูในระดับ ดี  ซ่ึงเทากับจากผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน อยูในระดับ ดี  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 2557 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ     
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   3.74 3.74 

2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 4.00 

 

4.00 

 

2,853.37 4.23 2,853.37 4.23 4.23 4.23 

675 675 

2.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชน
ตอสังคม  

ขอ 4 4 4 ขอ 4 ขอ 4.00 4.00  
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ตัวบงชี้ หนวย 

 

 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 2557 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ     
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

2.3 ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

ผลผลิต 3 3 3 ขอ 3 ขอ 3.00 3.00 

2.4 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ขอ - - - - - - ตรวจ
ระดับ
สํานัก

หมายเหตุ : ขอใหปรับการเขียนอธิบายตัวบงช้ีท่ี2.2 เกณฑมาตรฐานขอ 1 และเกณฑมาตรฐานขอ 2 ให
สะทอนถึงความตองการท่ีชุมชนตองการรับบริการจากฝายฯ และบทบาทของฝายฯในการมีสวนรวม เชน รวม
วางแผนการจัดวางระบบสื่อฯ ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การเขียนอธิบายการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในผลการ
ดําเนินงานขอ 1 ควรเขียนอธิบายเปนกระบวนการ วางแผนอยางไร  การถายทอดความรูมีกระบวนการอยางไร      
เปนตน 

 
จุดแข็ง :  

1. บุคลากรฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมมีทักษะและมีความสามารถในงานท่ีรับมอบหมายไดเปน 

อยางดี 

 จุดท่ีควรพัฒนา : 
1. ขาดการประเมินความพึงพอใจใหครบทุก 6 ภารกจิงาน 

2. ขาดการประเมินผลจากการฝกงานของนสิิต/นักศึกษาที่ขอเขารับการฝกงานท่ี 
ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม 
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ขอเสนอแนะ : 

1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจครบทุก 6 ภารกิจงาน เพือ่นํามารวบรวมในภาพรวมสํานักฯ 
ตอไป  

2. ควรเพิ่มการประเมินผลจากการฝกงานของนิสิต/นักศึกษาท่ีขอเขารับการฝกงานท่ีฝายพัฒนา 
ส่ือการสงเสริม เพื่อนําขอมูลมาใชศึกษาความคิดเห็นและแนวโนมการขอเขารับการฝกงานของนสิิต/นักศึกษา
ท้ังจากภายใน ภายนอกมหาวทิยาลัย 
 3.  ควรประเมินประโยชนหรือผลกระทบในกิจกรรมท่ีเกีย่วกับการใหบริการวิชาการ เชน 
โครงการผลิตและเผยแพรส่ือ CD 
 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 

 

ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการ
จัดการ ดังนี้ การบริหารจัดการหนวยงาน การจัดการความรู การบริหารความเส่ียง และการพัฒนาบุคลากร  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบงช้ี  
ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม รับการตรวจประเมิน จํานวน 3  ตัวบงช้ี  คณะกรรมการพบหลักฐานอีก 1 ตัวบงช้ี 
รวมผลการประเมิน จํานวน 4 ตัวบงช้ี  พบวา ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนน  
4.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีความเห็นแตกตาง ใหคะแนน
เฉล่ีย 3.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช รายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

 ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.00 3.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

ขอ - 4 4 ขอ 3 ขอ 4.00 3.00  

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ - - - 1 ขอ ไมรับ
การ

ประเมิน 

1.00 กรรมการ
พบ

หลักฐาน

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 3 3 4 ขอ 4 ขอ 3.00 3.00  

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

รอย
ละ 

100 100 19  82.61 19 82.61 5.00 5.00  

23 23 

หมายเหตุ : ตัวบงช้ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจพบหลักฐานตามเกณฑฯในเกณฑขอ 1 มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงฯ ถึงแมวาฝายไมขอรับการประเมิน  
 

จุดแข็ง:  
1. ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมมีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี 

ประสบการณตรง(tacit knowledge) ถายทอดแกบุคลากรในฝายฯเพื่อนาํความรูมาพัฒนางานใหดยีิ่งข้ึน 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา:    
  1. ขาดการวิเคราะหและวางแผนรองรับความเส่ียงระดับฝายฯ 
  2. ขาดการสอบถามความตองการพัฒนาความรูท่ีเรงดวนของบุคลากร 
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 3. กระบวนถายทอด แลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง           
(tacit knowledge) ใหบุคลากรอ่ืนๆยังขาดการจัดทําเปนเอกสารเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 
 

ขอเสนอแนะ:    
1. ดานการพัฒนาสูสถาบันการเรียนรู ฝายควรเขียนแผนฯกาํหนดประเด็นท่ีตองการ 

มุงเนนใหเกิดการพัฒนาบุคลากรของฝาย ฯในแตละป ส่ิงใดคือความรูท่ีตองการเรงดวน ความรูใดท่ีขาด เชน 
เร่ืองการจัดซ้ือจัดจางของงานธุรการควรทําใหไดครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ ERP ท่ีเปล่ียนแปลงใหม
ควรมีการบันทึกรายงานการประชุมใหชัดเจนเพื่อใชประกอบเปนหลักฐาน 
  2. การแนะนําการใชงาน AURASMA ท่ีนํามาเปนหลักฐาน เปนเพียงการแนะนํา 
การใชงาน ควรเขียนเปนกระบวนการเพื่อเผยแพรองคความรูใหบุคลากรอ่ืนๆไดทราบแพรหลายเปนลาย
ลักษณอักษร 
  3. ควรมีการวิเคราะหและวางแผนรองรับความเส่ียงระดับฝายฯ 
  4. การวางแผนจัดสรรบุคคลากรในแตละงานควรวางแผนใหสอดคลองกับปริมาณงานโดย 
คํานึงถึงประสิทธิภาพ และความคุมคาในการลงทุน 
  5. จรรยาบรรณบุคลากร ควรไดรับการผยแพรใหบุคลากรจําได อาจจดัทําเปนโปสเตอร 
เผยแพรใหเหน็โดยท่ัวกัน 
 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00  ผลประเมินไดคุณภาพ
ระดับพอใช สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 
พอใช เชนเดียวกัน รายละเอียดมีดังนี้ 
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

  

  ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 3.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 5 5 5 ขอ 4 ขอ 3.00 3.00   

หมายเหตุ  : คณะกรรมการฯ ขอเปลี่ยนแปลงคะแนนผลการดําเนินงานจาก 5 ขอเปน 4 ขอ เนื่องจากไมพบหลักฐาน
เกณฑการดําเนินงานในเกณฑมาตรฐานขอ 5 ท่ีเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามท่ีไดปรับปรุงการทํางาน 
ทุกตัวบงช้ี และขอใหเพิ่มหลักฐานดานการติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนใน
เกณฑมาตรฐานขอ 4(1)  

 
จุดแข็ง:  

1. ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
ครบท้ัง 5 องคประกอบคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

จุดท่ีควรพัฒนา :  
1.  ขาดการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน (กอน-หลัง) จากการนําผลการประเมินคุณภาพไปจัดทํา

เปนแผนพัฒนาปรับปรุง ตามตัวบงช้ีท่ีฝายรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ 

 
ขอเสนอแนะ : 

1. ฝายควรเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธของสํานักฯท่ีฝายรับผิดชอบ 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน หลังจากนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับใช 

2. ทีมทําประกันคุณภาพของฝายฯควรแยกประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการทําประกันคุณภาพเขามา 
เปนวาระการประชุม เชน การติดตามงาน KM ความเส่ียง สปค.  เปนตน 
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องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 

ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินได
คุณภาพระดับ ดี  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 1.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 
ตองปรับปรุงเรงดวน รายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

 

    ตัวหาร ตัวหาร

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    3.00 1.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ขอ 4 1 4 ขอ 1 ขอ 3.00 1.00 

หมายเหตุ  : คณะกรรมการฯ ขอเปล่ียนแปลงคะแนนผลการดําเนนิงานจาก 4 ขอเปน 1 ขอ เนื่องจากหลักฐาน
ผลการดําเนินงานในขอ 2,3 และ 4 ยังไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน อยางไรก็ตามคณะกรรมการพบหลักฐาน
ตามเกณฑการดําเนินงานในขอ 1 มีหลักฐานจาก สปค.02 ฝายพัฒนาส่ือฯ 

 
จุดแข็ง : 

   - 
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จุดท่ีควรพัฒนา : 
1. ขาดการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน 

2. ขาดการกํากับติดตาม 

3. ขาดการคิดวเิคราะห ประเมินผลเปรียบเทียบถึงความคุมคา  รายได คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

 ขอเสนอแนะ : 
1.  ฝายควรใหความสําคัญกับการประชุมฝายในดานการกํากับ/ติดตามและทบทวนกระบวนงานเพ่ือ

นําไปพัฒนาการดําเนินงานชองฝายใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2.  การทบทวนกระบวนการควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหสะดวกตอการเปรียบเทียบ 

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.01 และ สปค.02)  ท่ีฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมจัดทําตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ในรอบปท่ีผานมา (ตามผลการประเมินรอบปการศกึษา 2556 ) ซ่ึงมีอยู  6 กิจกรรม  พบวา ไดดําเนนิงาน
ครบถวนทุกกจิกรรม เรียบรอยแลว  
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