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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                
ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ                 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 -                
31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 
12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85.. ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.59 4.72

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.59 4.85
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 
ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็น หน่วยงานหลักที่สําคัญและเป็นกลไก

ของการบริหารวิทยาเขต 
2. บุคลากรมีจิตบริการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้น ต่องานประกันคุณภาพ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานของบุคลากร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้นหรือเกินมาตรฐานตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครควรจัดทําแผนงานให้ครอบคลุมการพัฒนา

บุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อเสริมจุดแข็ง เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร และเพื่อให้การบริหารงาน
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการร่วมแรงร่วมใจของ
ทีมงาน และประสานทั้ง ๓ ฝ่ายภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร" 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ขาดความชัดเจน และไม่ครบถ้วนตาม

ภารกิจ 3 ฝ่ายของ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และไม่พบความเชื่อมโยงของแต่ละ
ภารกิจ 

2.  ไม่พบหลักฐานการรวบรวมข้อมูลความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3.  ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ผลของการดําเนินงาน “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของสํานักงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4. ไม่พบหลักฐานการประเมินการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามภารกิจของ

สํานักงานวิทยาเขต 
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ และมีความ

เชื่อมโยงระหว่างภารกิจภายในของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. ควรมีการวิเคราะห์ผลของการดําเนินงาน “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของสํานักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4. ควรมีการประเมินการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบทั้ง 3 ภารกิจ ของสํานักงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ในงานบริการ เป็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการ

บริการ ลดขั้นตอนการบริการ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางหนึ่ง 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่หน่วยงานคิดว่าเป็นจุดเด่นให้มากขึ้น เช่น Express way 
7. ควรมีการพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Knowledge management) ภายในแต่ละฝ่าย

ภารกิจ และระหว่างภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
8. ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานภารกิจกิจกรรมนิสิต                 

การประสานภารกิจทางด้านการเงิน 
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9. ควรแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
ที่สนับสนุนประสิทธิผลพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญต่อการวางแผนพัฒนาทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร                 

และทบทวนระดับความสําเร็จของนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขต 
 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน โดยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการอาคารสถานที่                 

เพื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนิสิต การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และอื่นๆ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 

ตลอดจนบุคลากรแรงงาน 

3. สนับสนุนพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานประสานกับผู้ประสงค์รับบริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ของวิทยาเขตและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 12 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 11 กิจกรรม  
อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ - กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว 
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของคลัง 
2. การทบทวนแผนสํานักงานวิทยาเขต 
3. การพัฒนาศูนย์บริการร่วม CSC Service Link 
4. การสํารวจความต้องการของสํานักงาน 
5. โครงการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสารแบบคุณภาพ 
7. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของงานคลัง 
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8. โครงการประสานความคิดภารกิจเดียวกันสัญจร 
9. การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน                                             
11. เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและประเมินความพึงพอใจอย่างสม่ําเสมอ 

โครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดําเนินการ 
1.  การนําระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP:enterprise resource plaining) 

 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบ
สํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 2 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่                 
5 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักงาน                
วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.85 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และ                 
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมิน 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 

- แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
- รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของสํานัก 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรของสํานัก 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บริการ) 
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- กลุ่มอาจารย์ /บุคลากรสนบัสนุน 
- กลุ่มนิสิตคละสาขา /ช้ันปี 

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 14.00 – 14.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.15 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30 - 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 10.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 11.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

* เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก 
* ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย             
เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
 2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อํานวยการ
แนะนําผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน
รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน ผู้มารับบริการ                 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
 3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพของ
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มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
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ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.59 4.72
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.89 4.59 4.85
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 
สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี

การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย
2554 ผลการดําเนินงาน 2554 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.85

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.72

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.75 48,313.42 4.17 4.17

11,573.00

 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย
2554 ผลการดําเนินงาน 2554 

คะแนน
ประเมิน 
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ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5.00 5 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 151.50 94.39 5.00

160.50

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   4.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 4 4.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง  
มีกระบวนการพัฒนาแผนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
จุดที่ควรพฒันา  
1. ไม่พบหลักฐานการกําหนดกลยุทธ์ที่คลอบคลุมทุกภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนครและมีการบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
2.  ไม่พบรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ที่ครบทุกภารกจิของหน่วยงาน 
3. ไม่พบเอกสารปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ทั้ง 3 ฝ่ายและแผนที่เน้นรวมบริการประสานภารกิจที่ชัดเจน 
2. ควรจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีให้ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
3. ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน 

และสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานตามแผน 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73                
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
1. มีการใช้กระบวนการ PDCA ในการดําเนินงานของหน่วยงาน  โดยเฉพาะฝ่ายกิจการนิสิต 

2. ฝ่ายบริหารมีการจัด  Morning Talk หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ 

3. มีศูนย์บริการรว่ม มก.ฉกส. (CSC Service Link)  และการรับบริการแบบ Express Way 

4. สํานักงานให้ความสําคัญในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการ Share  แนวปฏิบัติให้กับบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆ ในสาํนักงานโดยเฉพาะฝ่ายอาคารสถานที ่

2. ควรขยายผู้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ให้ครบทุกฝา่ยของสํานักงานฯ และอาจมีการจัด

ร่วมกับคณะหรือหน่วยงานอื่นๆ 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องได้ทราบขอบเขตของการให้บริการและมีการประเมิน

การให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการให้บริการ/การดําเนินของตนเอง 

4. มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสํานักงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางวัฒนธรรมอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ผลของการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นการ

ดําเนินงานแบบแยกส่วน 

2. ไม่พบการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3. ไม่พบการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเพิ่ม

มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแสดงผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็น

ภาพรวม โดยอาจให้เป็นฝ่ายที่มีกระบวนการทํางานที่ดีเป็นเจ้าภาพในการสรุปผลการดําเนินงานและมี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั 

2. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลักของสํานักงานวิทยาเขตทั้ง 3 ฝ่ายที่

สอดคล้องกับประเด็นที่กําหนด 



 12

 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงานที่หลากหลาย  เช่น ผ่านทาง website  ของ

หน่วยงาน หรือฝ่าย และควร up date ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ หรือมีเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้

บุคลากรในองค์กรได้ทราบ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง  
 มีความพยายามการจัดความรู้ และพัฒนาหน่วยงานภายใต้นโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ”                
เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายโครงการ เช่น morning talk  
เป็นต้น 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมรับฟังและใหค้วามคิดเห็นในการพัฒนาและจัดการความรู้ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 ไม่พบหลักฐานแสดงการพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสดุในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในการทํางานและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ  
ดีมาก 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง   
 มีการรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  สม่าํเสมอ และมีผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบหลักฐานแผนกลยทุธ์ทางการเงินของ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่

สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการกิจการภายในสํานกังานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

2. ไม่พบเอกสารแสดงมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน, เกณฑ์การจัดสรรเงินและการวาง

แผนการใช้เงินอย่าง    มีประสิทธิภาพ 

3. ไม่พบเอกสารการวิเคราะห์ความพอเพียงของงบประมาณ ที่ใช้ในการดําเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ ใช้ ในการบริหาร จัดการ  กิจกรรมภายในสํ านักงานวิทยาเขต                 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. ควรมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน เกณฑ์จัดสรรเงินและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ควรมีการวิเคราะห์ความพอเพียงของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง                
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกรวมถึงมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. มีการให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพกับบุคลากรทุกระดับรวมทั้งมีการวัดผลความรู้ทางด้าน

ประกันคุณภาพ  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรแสดงให้เหน็ผลสรุปการจดักิจกรรมทางด้านประกันคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรที่สมบูรณ ์
 
จุดที่ควรพฒันา 
 ไม่พบการพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติมหรือจัดทําวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม หรือจัดทําการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ 

2. ควรเพิ่มอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจหลักของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครและมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการประกันคุณภาพให้เกิดประโยชน์เชิงลึก 

สามารถแสดงรายละเอียดในการดําเนินงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง              
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 
จุดแข็ง 

 มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ 
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2. ไม่พบข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้ทุกๆการดําเนินงานของ

หน่วยงานหรือสถาบันสอดคล้องกัน 

2. ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก จากความ

คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตารางกรอกขอ้มูลพื้นฐาน (Common Data Set) สําหรับหน่วยงานสนับสนนุ ประจําปีการศึกษา 2554 
ช่อง ข้อมูล

อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน
สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ 6 8 8 8

2 1.1 ขอ 

3-5 

 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งชี้   101 25 25   

3      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต   5 5   

4      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัย   1 1   

5      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม   1 1   

6      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   3 3   

7      - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก   15 15   

8      - ตัวบ่งชี้อื่นๆ     

9    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้   91 20 23   

10      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต   5 5   

11      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัย   0 0   

12      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม     0 0   

13      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     3 3   
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน
สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

14      - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก 12 15

15      - ตัวบ่งชี้อื่นๆ 

16 1.1 ขอ 8  จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานทั้งหมด ข้อ 2 1

17    จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่นําไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัตกิารประจําปี 

2 1

18 สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ ปีการศึกษา

  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

20 2.1  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 4 9 34

21    ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
โครงการนั้นๆ 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

5000 15536.96 45,022.56 48313.42 

22    ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน 2000 3571 10,773.00 11573 

23 2.2  ระบบความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ข้อ ปีการศึกษา 2 5 5 5

24    จํานวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน

25    จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน

  2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน
สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

77    จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา 80 84.5 160.5 160.5 

78    จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 1 0 0 0

79 3.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ข้อ ปีการศึกษา 5 6 7 7

80         -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน ครั้ง 2 2 2 2

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 5

82 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา 6 6 6 6

83 3.3 ขอ 2       -  จํานวนความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร
สถานที่) ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

เรื่อง   1 1 1

84         -  จํานวนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว้     2 1 1

85         -  จํานวนความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว้     

86         -  จํานวนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว้     1 1 1

87         -  จํานวนความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะห์และระบุไว้     

88         -  จํานวนความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้     

89 3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา 7 7 7 7
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน
สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

90 3.5  จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ คน ปีการศึกษา 70 75 154 151.5 

91        -  ในประเทศ   70 75 154 151.5 

92        -  ต่างประเทศ   

93    งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและตางประเทศ บาท   2,462,289.3 

94 สมศ. 13  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําสถาบันแต่งตั้ง คะแนน 

(เทียบ

จาก

คะแนน

เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 4.05 3.78   

  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ             

95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 7 7

  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             

106 5.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปีการศึกษา 6 9 9 9

107 5.1 ข้อ 3  จํานวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 3 3 1

108 5.1 ข้อ 5  จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานที่ใช้ผลจากการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา 12 11 11

109    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้   25 25 25
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน
สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

110  จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่มีผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า ตัวบ่งชี้   25 25 25

111 5.1 ข้อ 9  จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา   1 1 1

112 สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด คะแนน ปีการศึกษา 0.00 4.7 4.93 4.85

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน     

113 6.1   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ ปีการศึกษา 1 5 5 4
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สัมภาษณ์บุคลากร 5 กลุ่ม และมสีรุปจากการสมัภาษณ์ดังนี้ 
 

1. กลุ่มคณะกรรมการประกันคณุภาพของสํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
1.1 บุคลากรมีความเห็นว่า “การรวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นที่เข้าใจของบุคลากรทั่วไป              
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการช้ีแจงและถ่ายทอดความเข้าใจไปยังผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 
1.2 การจัดกิจกรรมนิสิต พบว่านิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุง 
ด้านการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตกลุ่มเป้าหมายและคณะต่างๆ ให้เห็นความสําคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่วนกลางจัดขึ้น 
1.3 บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจิตบริการ แต่เนื่องจากมี
กลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย การรวบรวมข้อมูล เช่นการประเมินความพึงพอใจ เพื่อการประกันคุณภาพ 
จึงอาจต้องใช้การสุ่มตัวอย่าง 
1.4 บุคลากรให้ความร่วมมือและเข้าใจการประกันคุณภาพมากขึ้น หลังจากที่คณะกรรมการ                 
จัดสัมมนาโครงการ OCC QA On Tour มีการวัดผลโดยใช้ข้อสอบ 
1.5 โครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการประเมินผลของการดําเนินงานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แต่มิได้ประเมินความสําเร็จของโครงการ 
 

2. กลุ่มนิสิต 
2.1 การติดต่อขอรับบริการของนิสิต เช่นการขอใช้อุปกรณ์กีฬา ซึ่งเจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ และ
อํานวยความสะดวกเต็มที่ อย่างไรก็ตามอยากให้มีการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้มากขึ้น เช่น แบดมินตัน            
ตาข่ายฟุตบอล เป็นต้น 
2.2  นิสิตพอใจการให้บริการของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 
แต่หากมีปัญหาอยู่บ้าง เช่นปัญหาด้านการลงทะเบียน น่าจะเกิดจากระบบมากกว่า 
2.3 นิสิตพอใจการให้บริการ เรื่องจักรยาน แต่ไม่สะดวกในหน้าฝน เสนอว่า น่าจะมีรถรางเพิ่มขึ้น 
2.4 เรื่องอาคารสถานที่ ห้องเรียน ควรจัดเพิ่มขึ้น และเสนอให้เพิ่มจุดบริการอาหาร เนื่องจากอาคาร
เรียน อยู่ห่างจากโรงอาหารมาก หากมีช่ัวโมงเรียนต่อเนื่องจากเวลาเที่ยงครึ่งและคาบต่อไปเป็นบ่ายโมง 
จะมีเวลาไม่พอในการเดินทางไปรับประทานอาหาร 
2.5 เสนอให้เพิ่มกิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมด้านการเรียนรู้ สําหรับนิสิตซึ่งจัดขึ้นนานๆ ครั้ง และไม่
เพียงพอ ทําให้นิสิตไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
2.6 บรรยากาศ โดยทั่วไป เสนอให้พิจารณาเพิ่มไฟที่ถนน เช่นจากหอพักหญิงไปเซเว่น แสงสว่าง             
ไม่เพียงพอ ส่วนภายในอาคารกิจกรรมควรมีปรับปรุงอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 
2.7 ห้องน้ําหอพักชํารุด ไม่ได้รับการซ่อมแซม การใช้อินเตอร์เน็ตที่หอพัก เชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้ 
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3. กลุ่มอาจารย ์
3.1 อาจารย์ มีความพอใจการให้บริการของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                
ที่ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุง การบริการให้เป็น “มืออาชีพ” เนื่องจากเป็นการ“รวม
บริการ ประสานภารกิจ” เจ้าหน้าที่มีใจให้บริการ แต่ความเป็นมืออาชีพยังมีนอ้ย 
3.2 พิจารณาใช้ระบบสารสนเทศ ในงานบริการ เพื่อความคล่องตัว และทําให้งานบริการง่ายขึ้น                 
ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนของการขอใช้บริการ เป็นการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์ ทําให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันได้ดีขึ้น และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น โดยการใช้ระบบออนไลน์ 
3.3 การทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ควรมีความชัดเจนกับภารกิจของคณะที่จัดเรื่องกิจกรรมนิสิต 
ขาดการประสานงานที่เหมาะสม 
3.4 การขอใช้ห้องเรียนจากฝ่ายอาคารสถานที่ มีความผิดพลาด และไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งถือว่า
รวมบริการประสานภารกิจ ยังไม่เหมาะสม ผู้จัดการอาคารควรอยู่ประจําอาคาร เพื่อช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
3.5 ขอให้มีการปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลทันสมัย เป็นประโยชน์ต่องานบริหารและ
การรับบริการของบุคลากร เช่นงานบุคคล/ข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ ที่บุคลากรควรจะได้รับ 
3.6 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปัจจุบันได้รับเฉพาะจดหมายข่าวของฝ่ายอาคาร น่าจะมีการ
สื่อสารเพื่อทําความเข้าใจ แม้แต่การจัดสรรและใช้งบประมาณ ก็อาจแจ้งบุคลากรเพื่อทราบด้วย 
 

4. กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน(ผู้รับบริการ) 
4.1 ได้รับบริการจาก สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดีที่ระดับหนึ่ง แต่การ
ให้บริการข้อมลูไม่ครบถ้วน และความใส่ใจต่อการให้บริการ ยังไม่เพียงพอ 
4.2 ขั้นตอนการให้บริการมีมาก ทําให้งานล่าช้า เช่นการเบิกจ่ายอุปกรณ์ระบบพัสดุ ทําใหไ้ม่ทันต่อ
ความต้องการของการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สื่อสารขั้นตอนให้ชัดเจน 
4.3 งานบุคคล มีการพัฒนาชัดเจนมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ควรนําข้อมูลสวัสดิการของบุคคลากร
เผยแพร่ เช่นเว็บไซด์ 
4.4 แนวคิดเรื่อง“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นสิ่งที่ดี แต่การปฏิบัติ ควรวิเคราะห์ความ
ต้องการที่แตกต่างกันของหน่วยงาน เช่นงานฟาร์ม ต้องการความรวดเร็วในการเบิกอุปกรณ์ เป็นต้น 
4.5 เสนอให้พัฒนาระบบข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาเอกสารหาย 
4.6 งานอาคาร มีลําดับคิวการให้บริการ แต่ไมพ่ร้อมให้บริการและไม่มีเครื่องมือพร้อม 
 

5. กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน(ผู้ให้บริการ) 
5.1 บุคลากรพอใจกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(Morning Talk) เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา 
และวางแผนการดําเนินงานที่จัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5.2 งานกิจการนิสิต ขอความร่วมมือข้อมูลการจัดกิจกรรมจากคณะวิชาและสาขา เพื่อประสานงาน
กิจกรรมนิสิต 
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5.3 งานบุคคล เห็นสมควรใหม้ีงบประมาณพัฒนาบุคลากร เช่นการศึกษาดูงานบ้าง 
5.4      งานบุคคลและการเงิน เสนอขอรับการสนับสนุนโปรแกรมซอฟแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน 
5.5 ขั้นตอนเอกสารทุกอย่าง ต้องผ่านวิทยาเขตฯทําให้เกิดข้อจํากัดและความคล่องตัวต่อการ
ปฏิบัติงาน 

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