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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่5 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 
2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 0.00 3.39 3.55 3.92 4.03 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 5.00 4.89 3.92 4.03 4.75 4.70   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา โครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ

การรวมบริการ ประสานภารกิจ เช่น โครงการศูนย์บริการร่วม (CSC Service Link) 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1.  แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ยังขาดความชัดเจนในประเด็นหรือโครงการที่

เกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นการรวมบริการ ประสานภารกิจ 
2. การจัดท ารายงานการเงินให้กับหน่วยงานภายในวิทยาเขตค่อนข้างล่าช้า 
3. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ยังขาดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบภายในหน่วยงานภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการพัฒนาระบบงานเพ่ือเร่งรัดการจัดท ารายงานการเงิน ของหน่วยงานอ่ืน  ภายในวิทยา

เขตให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน 
2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินให้สามารถเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบภายในหน่วยงานและ

ภายนอกหน่วยงาน 
3. ควรมีการพัฒนาโครงการ CSC Service Link อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสรับฟังปัญหาจาก

ผู้รับบริการ และประเมินผลตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการพัฒนาตามค าร้องเรียนจากผู้รับบริการ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.   
2.  

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

  1.  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน  
2. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
3. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 12 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 12 กิจกรรม 
อยู่ระหว่างด าเนินการ - กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ -  กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหารครั้งที่ 3 การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2. โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. โครงการประเมินคุณภาพภายในส านักงานวิทยาเขต 
4. โครงการปรับปรุงคู่มือรวมบริการ ประสานภารกิจ ประจ าปี 
5. โครงการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ส านักงานวิทยาเขต 
6. กิจกรรมก าหนดวิธีการในการประเมินผลกานปฏิบัติงานของบุคลากร 
7. โครงการเพิ่มช่องทางศูนย์บริการร่วม 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
9. โครงการประสานความคิดภารกิจเดียวกัน 
10. กิจกรรมการลงนามจัดท าค ารับรองเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้หรือองค์ประกอบของการ

ประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขต 
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนู้ด้านประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขต 
12. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบ
ส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
คือ 

ครั้งที่ 1 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 5 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 26 ตัวบ่งชี้ จาก 26 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยส านักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.98 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผล
การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.54 อยู่ในเกณฑด์ีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี

การศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ 
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และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตาม
ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐาน
เพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม 
และการสัมภาษณ ์

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.89 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้านผลผลิต  มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในเกณฑ์ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 0.00 3.39 3.55 3.92 4.03 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 5.00 4.89 3.92 4.03 4.75 4.70   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี
การศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  

(ปีการศึกษา) 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมินพัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 17 ตัวบ่งชี้)     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     4.00 5.00 5.00     

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 8 8 4.00 5.00 5.00 / /  / / 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั     3.17 3.92 4.03         

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาตติ่อจ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 25.00 31.65 13.00 15.38 15.00 17.75  35.0
0 

35.00 5.00 2.56 2.96 x x  x x 

79.00 84.50 84.50 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 5,000.00 2.5 3,949
.18 

4.21 1553
6.96 

4.14 3.50  3.75  2.50 4.21 4.14  / / /  / 

2,000.00 938.0
0 

3751.
00 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 2 5 5 5 5 2.00 5.00 5.00 / /  /  / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมินพัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 0 0 0     0.000 0.000 0.000         

2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 0 0 0     0.000 0.000 0.000         

2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนนักวิจัย 

สัดส่วน 0.00 0 0.00 0 0.00 0     0.000 0.000 0.000         

0.00 0.00 0.00 
2.7 ร้อยละของนักวิจัยที่ท าหน้าท่ี

สนับสนุนการเรยีนการสอนต่อนักวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 0.00 0 0.00 0 0.00 0     0.000 0.000 0.000         

0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ     4.60 5.00 4.80        

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 5 7 6 7 7 3.00 5.00 4.00  /  x /   / 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 /  / /  / 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5 5 5.00 5.00 5.00 /  / /   / 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 7 7 7 6 6 5.00 5.00 5.00 /  / /   / 

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา ร้อยละ 70.00 87.50 75.00 88.76 75.00 88.76 80.00 85.00 5.00 5.00 5.00 /   / /   / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมินพัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

ความรู ้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

80  84.5 84.5 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      5.00 5.00 5.00     

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00 / / /  / 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มี
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 57.00 100.00 57.00 100.00 57.00 100.00 100.0
0 

100.0
0 

5.00 5.00 5.00 / / /  / 
57.00 57.00 57.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3.00 5.00 5.00     

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 6 9 9 7 7 3.00 5.00 5.00 / /  /  /  

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน      1.00 5.00 5.00     

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 1 5 5 5 5 1.00 5.00 5.00 /  /  /  / 



 10 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงาน
ก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
 1. มีกระบวนการพัฒนาแผน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ยังขาดความชัดเจนในประเด็นหรือโครงการที่เก่ียวกับ

กระบวนการที่เป็นการรวมบริการ ประสานภารกิจ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวางแผนกลยุทธ์  และ แผนประจ าปีที่ เน้นประเด็น รวมบริการ  ประสานภารกิจ ให้มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น และควรจัดท าแผนให้ตรงประเด็นกับการพัฒนาองค์กร มีการประส าน
ความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.  ควรมีการจัดท ารายงาน การวิเคราะห์ โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรวมบริการ ประสาน
ภารกิจ ให้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนมากข้ึน และควรท าในทุกๆ กิจกรรม และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักให้สอดคล้องกับ
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมุ่งสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และการบริหาร จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 อยู่ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.03 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยเน้นการบริการแบบรวมศูนย์ (CSC 

Service Link) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรในส านักยังขาดความเข้าใจ ต่อการจัดท ากิจกรรม หรือ โครงการบริการทางวิชาการ และ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการแก่สังคม 
2. ระดับความส าเร็จ ของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ครอบคลุมกลุ่ม

ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
3. การส ารวจความต้องการ ยังจ ากัดเฉพาะกลุ่มผู้มารับบริการ  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยก าหนดจุดเน้นต่อการบริการวิชาการ ตาม

ศักยภาพและทรัพยากรของส านักงาน ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน 
2. ส านักงานวิทยาเขต ควรให้ความส าคัญต่อข้อมูลการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในทุกมิติ 

รวมถึงการน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและประเมินระดับความส าเร็จของการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
3. ควรเพิ่มการส ารวจความต้องการ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากกลุ่มผู้รับบริการ  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการ
กระจายอ านาจ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 
ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ ที่ชัดเจนและแต่งตั้งทุกคณะกรรมการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าการประเมินผลการด าเนินงาน ยังไมเ่ป็นไปตามกระบวนการ PDCA 
2. การท าวิจัย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไมค่รอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่ม 
3. การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน  ยังไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  
ข้อเสนอแนะ 
1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดท าแผนแบบรายบุคคล และควรก าหนดระยะเวลา

ให้ชัดเจน  
2. ควรจัดท าการประเมินผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA 
3. ควรปรับปรุงการเขียนรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดจริง  
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือรายงานให้
ผู้บริหารทราบ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00. อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มาจากการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ของสถานภาพทางการเงิน และมีความสอดคล้อง กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท ารายงานการเงินให้กับหน่วยงานภายในวิทยาเขตค่อนข้างล่าช้า 
2. กระบวนการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ยังไม่สามารถกระตุ้น

หน่วยงานให้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ของกองคลัง 
3. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ยังขาดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบภายในหน่วยงานภายในและภายนอก

หน่วยงาน  
4. การค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุมรายการ

ค่าใช้จ่ายอื่นอีกหลายรายการ นอกเหนือจากรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง เช่น ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมืออุปกรณ์ 
อาคารสถานที่ ค่าแรงงานของบุคลากร เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาระบบงานเพ่ือเร่งรัดการจัดท ารายงานการเงิน ของหน่วยงานอ่ืน  ภายในวิทยาเขต

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน 
2. ควรมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ การใช้จ่ายเงินของหน่ วยงานภายใน

วิทยาเขต ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกองคลัง 
3. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินให้สามารถเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบภายในหน่วยงานและ

ภายนอกหน่วยงาน 
4. ควรค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนของกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานให้ครอบคลุมรายการ

ค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากรายการค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ 
ค่าแรงงานของบุคลากร เป็นต้น เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนในการด าเนินการที่แท้จริง และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เพ่ือให้เป็นต้นแบบกับหน่วยงานอื่นภายในวิทยาเขต 



 14 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้เกิดการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา โครงการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ

รวมบริการ ประสานภารกิจ เช่น โครงการศูนย์บริการร่วม (CSC Service Link)   
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. โครงการศูนย์บริการร่วม CSC Service Link เป็นแนวปฏิบัติที่ดี แต่ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ควร
ได้รับการปรับปรุง และควรขยายแนวคิดให้กว้างขวาง ออกไปสู่โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาโครงการ CSC Service Link อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสรับฟังปัญหาจาก

ผู้รับบริการ และประเมินผลตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการพัฒนาตามค าร้องเรียนจากผู้รับบริการ 

2. ควรขยายโครงการในลักษณะเดียวกันกับ CSC Service Link ให้กว้างขวางออกไปยังโครงการอ่ืนๆ 
ขณะเดียวกัน ควรขจัดข้อบกพร่อง ของโครงการ CSC Service Link ไปพร้อมๆ กันด้วย 

 

 

 

 

 
 



 15 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบที่ 6 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการ
วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานให้มากขึ้น จนสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ยังไม่ชัดเจน 
2. ยังขาดการประเมินความพึงพอใจ และยังขาดช่องทางรับฟังค าร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ทั้งในระดับ

บุคคลและระดับหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงการทบทวน การติดตามและการประเมินผลการปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ ของส านัก และให้ความส าคัญกับการรับฟังค าร้องเรียน ของผู้รับบริการ เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไข 

2.   ควรประเมินความพึงพอใจ และเพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ทั้งในระดับบุคคล
และระดับหน่วยงาน 

3.   องค์ประกอบนี้น่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ดีได้ หากมีการปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 ให้
ครอบคลุมภารกิจ ที่ส านักรับผิดชอบ และมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนงาน             

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ   6 8 8 

2 1.1 ข้อ 3-
5 

 จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งชี ้     101 25 25 

3       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต         5 5 

4       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวิจยั         1 1 

5       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทางวชิาการแก่สังคม         1 1 

6       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         3 3 

7       - ตัวบง่ชี้ตามภารกิจหลัก         14 14 

8       - ตัวบง่ชี้อื่นๆ             

9    จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัตงิานประจ าปีทีบ่รรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี ้     91 20 20 

10       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต         5 5 

11       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวิจยั         0 0 

12       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทางวชิาการแก่สังคม         0 0 

13       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         3 3 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

14       - ตัวบง่ชี้ตามภารกิจหลัก         12 12 

15       - ตัวบง่ชี้อื่นๆ             

16 1.1 ข้อ 8  จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานทั้งหมด

ข้อ       2 2 

17    จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานทีน่ าไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

        2 2 

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา         

  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก             

19 2.1  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพทั้งหมด โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   25 13 15 

20 2.2  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการที่มกีารส ารวจความพึง
พอใจ

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   4 4 4 

21    ผลรวมของคา่เฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ

ค่าคะแนน
เฉล่ีย 

    5000 3949.18 15536.96 

22    ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน     2000 938 3571 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

23 2.3  ระบบความส าเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ ปีการศึกษา   2 5 5 

24    จ านวนบคุลากรท่ีเป็นนักวจิัยทั้งหมด คน           

25    จ านวนนกัวจิัยที่ลาศึกษาต่อ คน           

26 2.4  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ข้อ ปีการศึกษา         

27 2.4 ข้อ 3  จ านวนนกัวจิัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์

คน ปีการศึกษา         

28    จ านวนนกัวจิัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย             

29 2.5  ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ ปีการศึกษา         

30 2.5  จ านวนของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

        

31 2.5 ข้อ 1  จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการหรือตพีิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ

ชื่อเรื่อง         

32 2.5 ข้อ 4  จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารรับรองการใชป้ระโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

ชื่อเรื่อง           

33 2.5 ข้อ 6  จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่มกีารจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสทิธิบตัร 

ชื่อเรื่อง           

34    จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีอ่ยู่ระหว่างขอยืน่จดทะเบียน
สิทธิบตัรหรืออนุสทิธิบตัร 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

35    จ านวนผลงานท่ีจดทะเบียนพนัธุ์พืช พันธุ์สัตว์             

36 2.4 ข้อ 4 
และ 2.6 

 จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ บาท ปีงบประมาณ   0.00 0.00 0.00 

37      - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย       0.00 0.00 0.00 

38          * จากหน่วยงาน             

39          * จากสถาบันวิจัยและพฒันาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

40        - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย             

41    จ านวนนกัวจิัยที่ได้รับทุนวจิัยทั้งภายในและ/หรือภายนอก (ไมน่ับซ้ า) คน ปีการศึกษา         

42 สมศ. 5  จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ตพีิมพ์ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

43        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาต ิ             

44        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาต ิ

            

45        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูล     TCI 

            

46        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพ์เผยแพรว่ารสารวิชาการระดับชาติที่ 
สกอ. รับรอง 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

47        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ สกอ. รับรอง (ไม่รวม ISI) 

            

48        - จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพมิพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในฐานขอ้มูล ISI 

            

49 สมศ. 5  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

50         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือ
จังหวดั 

          

51         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาต ิ

            

52         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

            

53         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับภูมิภาค
อาเซียน 

            

54         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ 
(Exihibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาต ิ(ทั้ง
ในและนอกประเทศ) 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

55 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์ภายนอกสถาบัน  ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

  0 0 0 

56         -  จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชนใ์นเชงิวิชาการ           

57         -  จ านวนผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชนใ์นเชงิสาธารณะ             

58         - จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

            

59         - จ านวนผลงานวจิัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์             

60 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ภายนอก
สถาบัน 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

0 0 0 0 

61         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชงิวิชาการ           

62         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชงิสาธารณะ           

63         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชงินโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

          

64         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์           

65 สมศ. 7  จ านวนรวมของผลงานวิชาการ ชิ้นงาน ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ/

ปีปฏิทิน 

        

66         - บทความวิชาการ (ไมใ่ช่บทความวจิัย) ที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

67         - บทความวิชาการ (ไมใ่ช่บทความวจิัย) ที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

            

68         - ต าราหรือหนังสือท่ีมกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ             

69         - ต าราหรือหนังสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรอืหนังสือ
ที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวฒุิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

            

70    จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับอา้งอิงใน refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูล

เรื่อง           

71    จ านวนนกัวจิัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ คน ปีการศึกษา         

72         - ในประเทศ             

73         - ต่างประเทศ             

74    จ านวนนกัวจิัยที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน             

75    จ านวนบคุลากรประจ าที่เปน็ที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติ

            

76 สมศ. 18  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  ข้อ ปีการศึกษา         

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ             

77    จ านวนบคุลากรท้ังหมด คน ปีการศึกษา   80 84.5 84.5 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

78    จ านวนบคุลากรท่ีลาศึกษาต่อ       1 0 0 

79 3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน

ข้อ ปีการศึกษา   5 7 6 

80         -  จ านวนครัง้ของการจดัประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน ครั้ง     2 2 2 

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา   5 5 5 

82 3.3  ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา   6 6 6 

83 3.3 ข้อ 2       -  จ านวนความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ที่วิเคราะหแ์ละระบุไว ้

เรื่อง       1 1 

84         -  จ านวนความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธข์องหนว่ยงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

        2 2 

85         -  จ านวนความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

            

86         -  จ านวนความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว้         1 1 

87         -  จ านวนความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะห์และระบุไว้             

88         -  จ านวนความเส่ียงด้านอืน่ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

            

89 3.4  ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ ปีการศึกษา   7 7 7 

90 3.5  จ านวนบคุลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ คน ปีการศึกษา   70 75 75 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

91         -  ในประเทศ       70 75 75 

92         -  ต่างประเทศ             

93    งบประมาณส าหรับพัฒนาบคุลากรทั้งในและต่างประเทศ บาท           

94 สมศ. 13  คะแนนเฉล่ียการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ี
คณะกรรมการประจ าสถาบันแตง่ตั้ง

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนนเต็ม 

5) 

ปีการศึกษา     4.05   

  องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ             

95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ   7 7 7 

96    รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท ปีงบประมาณ         

97         -  เงินงบประมาณ             

98         -  เงินรายได ้             

99    รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ             

100    งบด าเนินการท้ังหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน             

101    ค่าใช้จา่ยทัง้หมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ ์อาคาร สถานท่ีและ
ที่ดิน 

            

102    เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ             

103    สินทรัพย์ถาวร              
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

104 4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวเิคราะหต์้นทุนตอ่หน่วย โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ   57 57 57 

105    จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท้ังหมด     57 57 57 

  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ             

106 5.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปีการศึกษา   6 9 9 

107 5.1 ข้อ 3  จ านวนตัวบง่ชีเ้พิ่มเติมตามอตัลักษณ์ของหนว่ยงาน ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา     3 3 

108 5.1 ข้อ 5  จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงานท่ีใช้ผลจากการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
มีการพัฒนาขึ้นจากปกี่อนหน้า

โครงการ ปีการศึกษา     12 12 

109    จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี ้       25 25 

110    จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่มีผลการด าเนนิงาน
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า

ตัวบ่งชี ้       25 25 

111 5.1 ข้อ 9  จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา     1 1 

112 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกนัคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด คะแนน ปีการศึกษา   3.88 4.75 4.7 

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนนิงาน             

113 6.1   ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ ปีการศึกษา   1 5 5 

  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)             
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

114 2.8  ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ข้อ ปีการศึกษา         

115 2.9  ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบยีนเรียนและมอบตวัเป็น
นิสิตใหม่

ข้อ ปีการศึกษา         

116 2.10  ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการ
ศึกษา

ข้อ ปีการศึกษา         

117 2.11  ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบยีนเรียนผ่านระบบเครือข่าย ข้อ ปีการศึกษา         

118 2.12  ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนน
ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อ ปีการศึกษา         

119 2.13  ระดบัความส าเร็จของการสรา้งเครือข่ายบริการทางวิชาการ ข้อ ปีการศึกษา         

120 2.14  ระดับความส าเร็จของการสืบค้นข้อมูลตามภารกจิของหน่วยงาน ข้อ ปีการศึกษา         

121 2.15  ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ข้อ ปีการศึกษา         

122 2.16  ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการสารสนเทศทางการเกษตร ข้อ ปีการศึกษา         

123 2.17  ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง ข้อ ปีการศึกษา   4 5 5 

124 2.18  ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการเครื่องคอมพวิเตอร์ ข้อ ปีการศึกษา         

125 2.19  จ านวนเวลารวมที่ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายสามารถเปดิให้บริการท้ังปี ชั่วโมง ปีการศึกษา         

126    จ านวนเวลารวมที่ระบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเปิดให้บริการท้ังปี             
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง

ส าหรับ KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบนั กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตวับ่งชี้เลือก)             

127 3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ ข้อ ปีการศึกษา         

  องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้เลือก)             

128 4.3  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน  ข้อ ปีงบประมาณ         

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนนิงาน (ตัวบ่งชี้เลือก)             

129 6.2  ผลรวมจ านวนผู้รับบริการท่ีไดร้ับบริการตามเวลามาตรฐานในแต่ละ
กระบวนงาน

คน ปีงบประมาณ   92.00 274.00 274.00 

130    ผลรวมจ านวนผู้รับบริการท้ังหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่น ามา
ประเมิน

      92 274 274 

131 6.3  ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละกระบวนงาน ชั่วโมง ปีงบประมาณ   30.00 82.00 82.00 

132    ระยะเวลาเฉล่ียทีใ่ห้บริการไดใ้นแต่ละกระบวนงาน       18.3 26.93 26.93 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
ผลการสัมภาษณ์ 

1. ควรปรับปรุง ในเรื่องการประสานงาน เช่น การสื่อสาร เป็นต้น  ในบางครั้งอาจจะติดภารกิจเร่งด่วน 
ท าให้มีข้อโต้แย้งบ้าง ควรประสานงานให้มีความคล่องตัว เช่นระบบโทรศัพท์ msn เป็นต้น 

2.ควรมีขั้นตอนการท างานให้ครอบคลุม และรวดเร็ว มีการส่งทาง fax, email, โทรศัพท์ ซึ่งในบางครั้งมี
การเร่งรัด หรือ รอคิว ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน 

3.ยังขาดระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน ท าให้เกิดระบบซ้ าซ้อน แม้กระทั่งระบบบัญชี
สามมิติ ที่ไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ ท าให้งานบัญชี ต้องมีการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน  

4. เนื่องจากการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนกันระหว่างข้อมูลการเงิน กับบัญชี และเนื่องจาก ปริมาณงาน
ค่อนข้างเยอะ และก าลังคนไม่เพียงพอ   

5. งานกิจการนิสิต มีความหลากหลาย มากเกินไป เช่น การบริการให้นิสิต มีการด าเนินการในการช าระ
ค่าธรรมเนียม และส่งเอกสาร ในหลายที่ หลายอาคาร และยังขาดบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ   

6. ส านักมีแผนการอบรมของบุคลากรที่ตามความต้องการของบุคลากร แต่ขาดความชัดเจนเรื่องการ
เรียนต่อ ของบุคคลากร  

7. ส านักมีการด าเนินการทบทวน แผน เป็นประจ าทุกปี  มีการท าจากทุกหน่วยงาน ร่วมกัน มีทั้งใน
ระดับ ส านัก และ ระดับวข. 

8. บุคคลากรยังไม่เข้าใจ เรื่องการบริการประสานภารกิจ อย่างแท้จริง 
9. ข้อมูลการขอใบเสร็จรับเงินที่ศูนย์บริการร่วม มีความล่าช้า  ไม่ตรงตามเวลานัด 
10. ไม่มีขั้นตอนการให้บริการ หรือ คู่มือการให้บริการ ที่ชัดเจน  
11. การช าระเงิน และการขอเอกสารทางการศึกษา ควรอยู่จุดเดียวกัน 
12.  การขอใช้อุปกรณ์ และสถานที่ ในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถติดต่อได้ เช่น เสาร์อาทิตย์ 
13. หอพักหญิง หลังใหม่ ไม่มี รปภ. มีแต่กล้องวงจรปิด และมีทางเข้าตึก 4 ทาง  
14. การยืมคืนจักรยาน   กรณีที่จักรยานหาย ต้องเสียค่าปรับ 2500 บาท ควรจะมีช่องทางการแจ้งหาย 
15. รถราง  ควรวิ่งตลอดภายใน วข. ให้เป็นเวลา และเป็นประจ า ถึงแม้จะไม่มีคนนั่งก็ตาม 
16. ห้องพยาบาล มีขนาดเล็ก  ซึ่งมีคนรับบริการเยอะในบางช่วง เช่น ช่วงรับน้อง  
17. การเบิกยา ค่อนข้างยาก  เนื่องจากยามีจ านวนจ ากัด 
18. การเรียกใช้รถพยาบาล มีหลายขั้นตอน เกิดความล่าช้า เช่น ไม่มีคนขับ  
19. ไม่มีอาจารย์ประจ าหอ ของหอพักหญิง หลังเก่า  เนื่องจากไม่มีคนมาสมัคร แต่ควรมีการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ เป็นการชั่วคราว 
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20. หอพักหญิงหลังใหม่ ยังไม่มีการท าบุญ  มีการเกิดเหตุการณ์หลายอย่าง ขึ้นที่ท าให้ไม่สบายใจ ควรมี
กิจกรรมการท าบุญหอพัก  

21. ชั่วโมงกิจกรรม ที่เป็นกิจกรรมบังคับ ยังไม่แสดงรายละเอียดได้  และได้แจ้งแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไข 
22. การเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนับชั่วโมงกิจกรรม ของนิสิตนั้น ทางเจ้าของกิจกรรม ให้นิสิตท าการลงชื่อ

ในกระดาษแต่ไม่มีเอกสารให้นิสิตเพ่ือยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ควรมีสมุดกิจกรรม ที่ให้ใช้ไว้ตรวจสอบว่า
ได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง หรือ หลักฐานที่ให้เก็บไว้ ว่า เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 

23. ห้องน้ า ที่โรงอาหารกลาง อาคาร 10  อยู่ในสภาพทรุดโทรม  ช ารุด ยังไม่ซ่อมแซม เป็นระยะเวลา
นานมาก จนถึงปัจจุบัน  

24. ระยะเวลาในการยืมเงินทดรองราชการ  ค่อนข้างช้า มาตรฐานในการท างานขั้นตอนนี้ ไม่มี เป็น
กรณีๆ ไปว่า ต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง ซ่ึงมีข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน แต่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน และมีการแก้ไข
เอกสารเกือบทุกครั้ง จะเป็นกรณีที่ได้รับเงินงบประมาณจากภายนอก  การแก้ไขเอกสารมีส่งเอกสารกลับไปมา 
หลายครั้ง ทั้งที่เป็นเอกสารชุดเดียวกัน   และไม่มีคู่มือ ที่บ่งบอกว่า ต้องเตรียมเอกสารบ้าง และ คู่มือที่มีไม่ได้
แสดงรายละเอียดเอกสารที่ครบถ้วน   

25. เมื่อมีการทบทวนขั้นตอนต่างๆ แล้ว ไม่มีการชี้แจงกลับไปยังหน่วยงาน และ ไม่เป็นไปตามข้อตกลง  
26. การจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งปกติให้ทาง สขส. เป็นผู้ด าเนินการให้ แต่ตอนนี้ ทาง สขส. ให้หน่วยงาน

จัดซื้อเอง  ซึ่งหน่วยงานไม่ได้กันงบประมาณไว้   
27. การล่าช้าของเรื่องต่างๆ ก็ได้ มีการประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานได้ แต่ถ้าอยู่นอกเหนือภาระงาน ท า

ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ 
28. แผนงานในเรื่อง กายภาพ ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นด้วย  ซึ่งตอนนี้มีปัญหาในเรื่องความ

ปลอดภัย เช่น ของถูกขโมย เป็นต้น  
29. อัตราก าลัง ไม่เพียงพอและไม่สามารถขอเพ่ิมอัตราก าลังได้  
30. การขอใช้ คนงาน มีความไม่เพียงพอ 
31. การจัดการอาคารสถานที่  เช่นการตัดหญ้า ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่ ท าให้เปลืองน้ ามัน หรือใช้

ยานพาหนะ ไม่คุ้มกับการท างาน 
32. ยังขาดข้อมูลทางด้านการเงิน งบประมาณ และการบริหาร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ แบบทันทีทันใด 
33. ยังขาดการสื่อเรื่องความก้าวหน้าของการส่งเอกสาร เพ่ือเคลียร์โครงการต่างๆ  
34. การส่งเอกสารระหว่างอาคาร มีความล่าช้า เช่น 1-2 วัน  
35. การใช้อาคาร 14 เพ่ือการเรียนการสอน ในบางครั้ง มีการจัดกิจกรรม ทับซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถ

ใช้สถานที่ได้  
36. การติดต่อสื่อสารภายในวิทยาเขต เช่น บันทึกข้อความที่เป็นแบบ ด่วนที่สุด ควรมีการคัดกรอง เพ่ือ

ส่งให้ผู้รับ โดยด่วน เป็นต้น  
37. เงินอุดหนุนทางด้านประชาสัมพันธ์ ได้น้อยมาก แต่บางโครงการ เมื่อท าแล้ว ไม่มีการใช้งาน มีการ

รื้อท้ิงสถานที่ ไม่มคีนรับผิดชอบที่แท้จริง  
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38. ไฟถนน มีไม่เพียงพอ  
39. ควรเน้นด้านการท างานในภาพรวมของวิทยาเขต ว่าจะเน้นไปทางด้านใดให้ชัดเจน  
40. บางโครงการของวิทยาเขต ไม่มีการวิเคราะห์ความจ าเป็น อย่างแท้จริง ท าให้บางโครงการสิ้นเปลือง

งบประมาณ โดยเปล่าประโยชน์ เช่น สถานที่จอดรถ หรือ สถานที่ในการเป็นสนามกีฬา เป็นต้น 
41. สวัสดิการที่อยู่อาศัย ไม่ควรจ่ายค่าห้องพัก และ ไม่มีการชี้แจง เรื่องสวัสดิการ ของบุคลากร ที่ทาง

วิทยาเขต เป็นคนด าเนินการ หรือ เรื่องการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ  
42. รูปแบบเอกสาร แบบฟอร์ม ของทางสขส. หรือ ทางคณะ ไม่เหมือนกัน 
43.  การสร้างสิ่งก่อสร้าง ไม่ด าเนินไปตาม master plan ของวิทยาเขต 
44. การแก้ไขเอกสาร ในบางเรื่อง ไม่ควรเดินเอกสารไปมา ถ้าเอกสารที่แก้ไข เป็นเรื่องที่หน่วยงาน

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  หรือ แจ้งผู้รับผิดชอบให้มาด าเนินการแก้ไข หรือ สามารถแก้ไขในบางเรื่องที่ไม่ค่อยมี
ความส าคัญเท่าไหร่ 

45. ควรมีหมู่บ้านของวิทยาเขต เพ่ือให้บุคลากรมีบ้านเป็นของตัวเอง 
46.  ควรมีการเช่าที่พัก ส าหรับบุคลากร หรือ นิสิต ของวิทยาเขต  ในที่วิทยาเขตบางเขน  เพ่ืออ านวย

ความสะดวก และเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักในการเดินทางไปราชการ ของวิทยาเขต 
 
สิ่งที่ควรปรับปรุง   

1. ทางหน่วยงานอ่ืน ควรตรวจสอบเอกสารขั้นต้นก่อน หรือ มีนักวิชาการการเงิน เพ่ือตรวจเอกสารก่อน 
2. เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนเพ่ิมข้ึน แต่ยานพาหนะมีจ านวนเท่าเดิม ท าให้การบริการมีอุปสรรคบ้าง 

ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจองรถออนไลน์ เข้ามาช่วยในการท างาน แต่ในปัจจุบันระบบยังมี
ข้อขัดข้องบ้าง อยู่ในช่วงการปรับปรุง ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร   

3. ควรเพิ่มช่องทางของการจองรถ ให้มีความหลากหลาย เช่น e-mail, โทรศัพท์, ระบบสารสนเทศ เป็น
ต้น 

4. ควรเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ในเรื่องแนวปฏิบัติ การรวมบริการ ประสาน
ภารกจิ 

5. ควรมีแผนการหารายได้ ในภาพรวมของวิทยาเขต  
6. ควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

 



 32 
 

 

 

ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  


