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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ประจําปีการศึกษา  2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก    
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 5.00 4.00 4.73 3.70 4.84 3.91

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.50 4.77 3.73 4.92 4.27
ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
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ภาพรวม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผู้บริหารสถาบนัฯ  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานเป็นหลัก และส่งผลให้สามารถทาํงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรมีความเข้มแข็ง และพร้อมให้บริการอย่างเต็มใจ 
3. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดับสถาบันฯ ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในโดยการกําหนดให้บุคลากรลง

นามคํารับรองปฏิบัติราชการซึ่งได้นําตัวช้ีวัดจากแผนกลยุทธ์มากําหนดเป็นเป้าหมาย  
3. สถาบันฯ มีศักยภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชุน สังคม โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับ
การค้าชายแดน และการให้คําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจ 

   >> ควรวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการของสถาบันฯ ให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ 
จัดลําดับความสําคัญ กําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริการวิชาการให้ชัดเจน 

4. มีนโยบายในการใช้พ้ืนที่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้หลายกลุ่ม และใช้ประโยชน์
หลายด้าน อาทิด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท่องเที่ยวของจังหวัด  เช่น พ้ืนที่อุทยาน
หนองหารเฉลิมพระเกียรติ  

 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 - 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 - 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานในการบริหารงานวิจัยอยู่ในระดับดีถึงแม้จะมีเงินสนับสนุน
งานวิจัยน้อย ส่วนด้านบริการวิชาการมีผลการดําเนินงานที่เข้มแข็งเป็นที่พึงพอใจแก่ผูร้ับบริการ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม มีการ
ดําเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิจยัและพัฒนา วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพใน

รูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินใน
รอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 1 ในรอบปีการศึกษา 2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2551 
พบว่า มีผลการดําเนินงาน 35 ตัวบ่งชี้ จาก 35 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.37 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 3.57 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ครั้งที่ 2 ในรอบปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 
2552 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 30 ตัวบ่งชี้ จาก 33 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี เปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.10 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ครั้งที่ 3 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 26 ตัวบ่งชี้ จาก 34 ตัวบ่งชี้ (รายงานผลการดําเนินงานตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 3 ตัว
บ่งชี้) ตามที่กําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเองได้
ระดับคะแนน 2.65 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้
คะแนน 2.62 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

ครั้งที่ 4 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2554  พบว่า  มีผลการดําเนินงาน 17 ตัวบ่งชี้ จาก 17 ตัวบ่งชี้  ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.66 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.61 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 
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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 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
  - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
  - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของสถาบัน 
  - สมัภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรของสถาบัน 
              (เสริฟอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 10.15 - 11.00 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการภายในวิทยาเขต (คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน) 
เวลา 11.15 - 12.00 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการภายนอก 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน  
เวลา 14.30 - 17.00 น.             คณะกรรมการตรวจเกสารหลักฐาน 

 
วันที่ 13  กรกฎาคม 2555 

เวลา 08.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 14.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อํานวยการแนะนําผู้บริหารของ
หน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และผู้รับบริการจากภายนอก 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนนิงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของหน่วยงาน
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารปูเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

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   
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.92  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.27 ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

สวพ.
ฉกส. 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 5.00 5.00 5.00 4.00 4.73 3.70 4.84 3.91

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.50 4.77 3.73 4.92 4.27
ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ   

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 0.00
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 6 4.00

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 4 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 3.91

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 7 6 4.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 4 4.00

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 100,000 1,127,644 225,528.80 5.00

5 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 3 3.00

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 5.00

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน
ต่อนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 50 3 60.00 5.00

5 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 2,745 4.43 4.43

620 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 80 3 60.00 5.00

5 

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 0.00 0 0.00

5.00 

2.10 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/การวิจัย 

ร้อยละ 20 2 8.70 1.45

 23 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 5.00

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 4 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน 
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
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 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 15.50 100 5.00

15.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 8 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 0.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ     
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความสําคัญกับการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี ทําให้ได้แผนกลยุทธ์ที่
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันฯ ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในโดยการกําหนดให้บุคลากร
ลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการซึ่งได้นําตัวช้ีวัดจากแผนกลยุทธ์มากําหนดเป็นเป้าหมาย  

3. มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategy  Map)  ที่สะท้อนความเชื่อมโยงและเข้าใจได้ง่าย 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. การดําเนินงานเรื่องแผนยังไม่ครบวงจร PDCA ขาดขั้นตอนการประเมินผลและนําผลไปปรับปรุง  

>> ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป    

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.96 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.91  ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยของวิทยาเขตหลายด้าน ได้แก่  (1) ทุนอุดหนุนวิจัย (2) การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ (3) พ้ืนที่และระบบการกระจายน้ํา (4) ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ (5) แหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล (6) ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (7) การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย (8) การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (9) การส่งเสริมศักยภาพการวิจัย 
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 >> ควรกําหนดเป้าหมายความสําเร็จการสนับสนุนการส่งเสริมในแต่ละรอบปี แล้ว
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการแต่ละประเด็น วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (ไม่ใช่การประเมินความพึงพอใจ)  

2. ผู้บริหารมีความสามารถในการหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกได้จํานวนมาก (แต่ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทุกปี)  
  >> ควรจัดทําคู่มือการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก รวบรวมข้อมูลแหล่งทุน

สนับสนุน ช่วงเวลาที่ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย หลักเกณฑ์การจัดสรร คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
ฯลฯ รวบรวมข้อมูลจัดทําเป็นคู่มือให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในการแสวงหาทุนจากภายนอก และใช้ 
KM เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเทคนิคการขอทุนวิจัยจากภายนอกจากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัย       
รุ่นเยาว์ 
3. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแหล่ง อาทิเช่น สํานักงาน

พัฒนาชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค หอการค้าจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น 
  >> ควรประสานกับคณะวิชา นํานิสิตเข้าไปร่วมทํางานกับเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) ให้คณาจารย์
และนิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในภาครัฐ เอกชนและภาคธุรกิจ 
4. สถาบันฯ มีศักยภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชุน สังคม โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับ
การค้าชายแดน และการให้คําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจ 

  >> ควรวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการของสถาบันฯ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
จัดลําดับความสําคัญ กําหนดทิศทางและเป้าหมายการบริการวิชาการให้ชัดเจน 
5.  สถาบันฯ จัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการของวิทยาเขตฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

>> ควรพิจาณาความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหว่างสถาบันฯกับคณะวิชา โดย
อาจปรับปรุงคณะกรรมการประจําสถาบันฯให้มีองค์ประกอบซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้แทนจากคณะวิชา 
เพื่อให้เกิดการประสานงานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนทิศ
ทางการบริหารงาน วิจัยและบริการวิชาการของวิทยาเขตฯอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย สามารถสร้าง
ช่ือเสียงการยอมรับของสังคม ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1.  ขาดการติดตามผลการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง 

>> ควรมีระบบการติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง  มีเอกสารรับรองการ
ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยข้อมูล  ลักษณะของการนําไปใช้ประโยชน์ และประโยชน์หรือผลกระทบที่
เกิดขึ้น โดยที่มีชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกลงนามรับรองการใช้ประโยชน์  
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>> โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ควรมีการติดตามผู้เข้ารับการอบรมต่อไปอีกระยะ
หนึ่ง  ติดตามว่ามีกลุ่มใดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีประโยชน์หรือผลกระทบเกิดขึ้น เช่น 
รายได้สูงขึ้น  ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง เป็นต้น   

 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

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

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารสถาบนัฯ  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก และส่งผลให้สามารถทาํงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. ผู้บริหารมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานจริง 

   >> ควรมีการนําแนวทางความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บให้เป็นระบบและเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรให้ถือปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

>> ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงใหกั้บบุคลากรทราบ 

5. มีการจัดทําแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรและส่งเสรมิให้บุคลากรได้พัฒนาคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

>> ควรกําหนดหน้าที่รับผิดชอบและสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรให้แต่ละตําแหน่ง
ภายในสถาบันฯ 

 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

   - 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ  
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง                
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย           
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง  และแนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ 
>> ควรมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน จากโครงการพัฒนาวิชาการเพิ่มขึ้น 

 
จุดที่ควรพฒันา  และข้อเสนอแนะ 

 - 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีนโยบายด้านการประกันคุณภาพที่ต้องการให้การดําเนินงานต่างๆได้มาตรฐานและเป็นตาม

วงจรคุณภาพ PDCA  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา  
สถาบันฯ ทุกคน เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  
 >> ควรศึกษาตัวบ่งชี้ของ สกอ. ซึ่งเน้นกระบวนการและตัวบ่งชี้ของ สมศ. ซึ่งเป็น

ผลลัพธ์ ผลผลิต เชื่อมโยงมาตรฐานกระบวนการและผลผลิตในแต่ละด้านเข้าด้วยกันแล้วนํามาวางแผน
ดําเนินการจนครบ PDCA ตัวอย่าง เช่น 

           ตัวบ่งชี้ สกอ.         ตัวบ่งชี้ สมศ. 
    2.1   2.8 
    2.2   2.9 
    2.5   2.11 
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2. มีกระบวนการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระดับดี  
  >> ควรปรับปรุงให้มีการดําเนินงานที่ส่งผลให้ตัวบ่งชี้ระดับกลยุทธ์ พัฒนาขึ้นครบทุก
ตัวบ่งชี้  โดยทําการประเมินผลตัวบ่งชี้ระดับกลยุทธ์ในองค์ประกอบที่ 1 ให้ครบถ้วน (เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 กับ 5.1)  

 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

  - 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน   
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง และแนวทางเสริม 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการกําหนดกระบวนการ

ดําเนินงานหลักที่สําคัญอย่างครบถ้วน และได้มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  

>> ควรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ครบทุกกระบวนงานหลัก 
(Core process) ซึ่งจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในด้านต่างๆได้ครบถ้วน  

 
 จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะ 

    - 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

งาน 
   
  

เป้า
หมาย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนน
ประเมิน  

2554 สวพ.ฉกส. กรรมการ สวพ.
ฉกส. 

กรรม
การ 
  

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.92 4.27

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งชี้     5.00 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 6 5.00 4.00

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.84 3.91
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 6 4 5.00 4.00

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนนักวิจัยประจํา 

บาท 100,000.
00 

489,144.00 244,572.00 1,127,644.00 225,528.80 5.00 5.00
2.00 5.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5 5 3 5.00 3.00

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.6 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียน
การสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 50.00 1.00 50.00 3.00 60.00 5.00 5.00

2.00 5.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 9,387.39 4.52 2,745.00 4.43 4.52 4.43

2,079.00 620.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 80 6.00 300.0 3.00 60.0 5.00 5.00

2.00 5.00 

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 5 5.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 0 4 4.00   2.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 1.00   1.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.00   0.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0 1 1.00   0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

งาน 
   
  

เป้า
หมาย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนน
ประเมิน  

2554 สวพ.ฉกส. กรรมการ สวพ.
ฉกส. 

กรรม
การ 
  

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00   0.00 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus

0.00   0.00 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00   0.00 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 0.00   0.00 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00   0.00 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00   0.00 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 0.00   0.00 

2.9 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 21.00 700.00 0.00 0.00 5.00 0.00

3.00 5.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0 0 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1 0 

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 20 0 

2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 20 5.00 21.74 2.00 8.70 3.62 1.45

  23.00 23.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 2 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 0 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง 0 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เรื่อง 23 

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ที่ 1 ภายในสถาบัน (ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็น
ที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

งาน 
   
  

เป้า
หมาย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนน
ประเมิน  

2554 สวพ.ฉกส. กรรมการ สวพ.
ฉกส. 

กรรม
การ 
  

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 16.00 100.00 15.50 100.00 5.00 5.00

16.00 15.50 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 7 9 8 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน   5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

วันที่  12 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.15 น. 
กลุ่มผู้รับบริการภายใน จํานวน 8 คน  

1. การขอทุนทราบขั้นตอนชัดเจน มีการอบรมผู้ที่จะขอทุน แต่ระยะเวลาในการจัดเตรียม proposal 

กระชั้นชิดมากไป 

2. ควรปรับปรุงการทําฐานข้อมลูองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย เมื่อทําวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะกรอก

ข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางที่บางเขน 

3. สวพ.ฉกส. ทําโครงการมาก ควรระวังความย่ังยืน มีบทบาทออกไปภายนอกมากแต่ภายในยังมีน้อย 

4. ช่วงระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์และการยื่นขอทุนค่อนข้างกระชั้นชิด เกณฑ์การให้ทุนควรมีความ

ชัดเจน การตัดทุนวิจัยเพราะอะไร อยากให้มีการช้ีแจงเหตุผลใหผู้้ขอทุนทราบด้วย 

5. การประชาสัมพันธ์เรื่องทุนภายในองค์กร ช่องทางยังไม่หลากหลาย ส่วนใหญใ่นวิทยาเขตเป็นอาจารย์

ใหม่ จะไม่ได้รับความสําคัญมักพิจารณาเก่าก่อนหรือ งบประมาณส่วนใหญ่มักจะอยู่ทีบ่างเขน 

6. ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนสาํหรับอาจารย์ใหม่ค่อยข้างยาก ควรจัดระบบใหม่ให้เข้าถึงได้หลากหลาย

มากขึ้น 

7. ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัดค่อยข้างน้อย ทําให้กระทบต่อการแสวงหาทุนการ

วิจัย  

8. การขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในด้านต่าง ๆ อยากใหส้วพ.ฉกส. ขอและแจ้งคณะเป็นลายลักษณ์อักษร

และควรมีระยะเวลาให้เตรียมตัว อย่าให้กระชั้นชิดมากนัก 

9. นอกจากให้คําปรึกษาในการทํางานวิจัยหรือการให้ทุนวิจยัแล้ว สวพ.ฉกส. ยังสร้างความประทับใจ

อนุเคราะห์พ้ืนที่ในการทําวิจยัให้ด้วย 

10. เว็บไซต์ สวพ.ฉกส. ควรปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้ข้อมลูเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดาวน์โหลแบบฟอร์มไม่ได้ 

Link ไม่ได้ 

    11. บทบาทภายนอกมีมาก แต่บทบาทภายในควรมีมากขึ้น อาจารย์ใหม่  ไม่มีการปฐมนิเทศต้ังแต่แรกเข้า

อยากให้มีการให้ข้อมูลเรื่องการวิจัย เกณฑ์การขออนุมัติวิจัยให้กับอาจารย์ใหม ่จัดเรื่องพัฒนานักวิจัยให้เป็น

ประจําสม่ําเสมอ   

    12.การเขียนขอทุนการวิจัยต้องเขียนให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดและนโยบายระดับประเทศกําหนด

แต่มีปัญหาที่ไม่สามารถติดตามข่าวสารด้านนโยบายต่าง ๆ อยากใหส้วพ.ฉกส. พิจารณาช่วยเหลือประเด็นนี้ หรือ 
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สวพ.ฉกส. อาจจัดคลินิกวิจัยเพื่อให้คําปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนขอทุนวิจัยโดยเฉพาะการขอทุนวิจัย

ภายนอก รูปแบบอาจจะจัดเป็น KM ให้นักวิจัยที่สามารถขอทุนวิจัยภายนอกวงเงินสูง ๆ มาถ่ายทอดว่าควรทํา

อย่างไร 

    13.โดยรวมอยากให้ สวพ.ฉกส. เพิ่มช่องทางสื่อสาร ปรบัปรุงการ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ช่วยเหลือให้อาจารย์

ใหม่เข้าถึงแหลง่ทุนให้ง่ายขึ้น ทําเกณฑ์การจัดสรรทุนให้ชัดเจน (บอกกว้าง ๆ ก็ยังดีกว่าไม่ทราบเลย) บอกเหตุผล

ในการลดทุนด้วย 

กลุ่มผู้รับบริการภายนอก จาํนวน 5 คน 
1. ได้ทํางานร่วมกันมาประมาณ 2 ปี ภาพรวมมีความพอใจมาก เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการดีมาก เต็มใจให้

คําปรึกษา ผู้บริหารให้บริการเชิงรุก ไปหาถึงที่ใส่ใจผู้ประกอบการจบโครงการแล้ว ผอ.ก็ยังติดตามอยู่

เสมอ 

2. ค่ายผู้สูงอายุได้รับประโยชน์มาก ได้รับความรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ เปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรม

ที่แตกต่างจากที่เคยจัดกันมีความประทับใจ อยากให้มีค่ายอย่างนี้อีก 

3. การใช้พ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลยัได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาในการทํางานร่วมกัน 

4. โครงการ NEC ควรปรับปรุงวิทยากรบางท่าน เนื้อหาสาระไม่ตรงตามความต้องการ แต่ภาพรวมดีมาก 

เจ้าหน้าที่ให้คาํปรึกษาด้วยความเต็มใจ 

5. ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมากขึ้น และพัฒนาเว็บไซต์ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

    

    
ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพ ณ หองประชมุนนทรี  อาคารบริหาร 

 

     
 

     
ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายใน สวพ.ฉกส. 
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ภาพบรรยากาศการตรวจเอกสารหลกัฐาน 
 

       
 

          
 

ภาพบรรยากาศการรายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 


