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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี การศึกษา  255 5 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่  6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ
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จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 255 6 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้จัดการหอพัก
เครือข่าย ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองนิสิต จ านวน 46 คน โดยมีรายละเอียดผลการประเมินฯ ดังนี้ 

 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมระดับวิทยาเขต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินตนเอง และผลการ
ประเมินของกรรมการ แยกตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ แสดงได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพจากคณะกรรมการฯ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556     ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

2.66 2.63 4.25 4.25 3.78 3.77 3.66 3.65 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  4.95 3.78 5.00 5.00 3.85 3.37 4.41 3.98 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 5.00 4.00 4.03 4.03 4.81 4.01 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556     ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.23 2.92 4.83 4.61 4.11 4.00 4.38 4.19   

ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ด ี ดี ดี ดี   
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1.2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของวิทยาเขตตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับพอใช้ถึงดีมาก  โดยด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม อยู่ในระดับดี และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน แยกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ เป็นดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
          ประสิทธิผลด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
พบว่า มีปัจจัยน าเข้าอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุงเร่งด่วนและควรปรับปรุงอยู่ โดยมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    
ร้อยละ 2 9.26 และมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป ร้อยละ 2. 76 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง แผนพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ไม่ชัดเจน  ส าหรับกระบวนการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก ทั้งนี้    ในส่วนของผลลัพธ์การผลิตบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ได้คะแนน 2.44 อยู่ในระดับควรปรับปรุง ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้คะแนน 0.46 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน และตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์ ที่มีระดับคุณภาพ
อาจารย์ ได้คะแนน 2.52 อยู่ในระดับพอใช้ ควรก าหนดเป็นแผนของวิทยาเขต และคณะในการพัฒนาคณาจารย์ ทั้ง
ด้านการเพ่ิมคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะของการเป็นอาจารย์และนักวิจัยโดยก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน อีกท้ังควรมีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน การน า
ความรู้และทักษะมาใช้ประโยชน์ และก าหนดมาตรการเสริม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ด้านการวิจัย 
ประสิทธิผลด้านการวิจัยของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า มีปัจจัยน าเข้าอยู่ในเกณฑ์ดี 

เนื่องจากวิทยาเขตมีเงินสนับสนุนงานวิจัย จ านวน 16,242,719.71  บาท เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัย (113 คน) 143,740.88 บาท/คน ส าหรับกระบวนการบริหารงานวิจัย อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในส่วนของผลลัพธ์
ด้านผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีคะแนน 1.44 ดังนั้น ควรจัดท าแผนแม่บท
ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการในภาพรวมของวิทยาเขตให้ชัดเจน (แผน 4 ปี) ให้น่าเชื่อถือ และให้ความส าคัญ            
กับการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากร และควรมีกลไกการประสานงานในระดับบริหารระหว่าง สวพ. ฉกส.  คณะ 
และหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาเขต เพื่อก าหนดทิศทางและการบริหารด้านการวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาเขต  
รวมทั้งควรพัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวมและติดตามผลงานวิจัยและงานสร้างสรร ค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์  
และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมของวิทยาเขตให้ชัดเจน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
ประสิทธิผลด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า              

มีกระบวนการบริหารงานด้านการให้บริการวิชาการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจาก  มีการ ประเมินความส าเร็จการบูรณาการฯ 
และการน าผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการฯ  ที่ชัดเจน ส่วนผลลัพธ์ในการบริการวิชาการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
อย่างไรก็ตาม ควรก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยผู้บริหารระดับวิทยา
เขต คณะ ส านักวิทยบริการ และ สวพ.ฉกส. อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
นานาชาติ และยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสนับสนุนด้านเงินทุนและความ
ร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาเขต ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภูมิภาค และการพัฒนาขีด
ความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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          ประสิทธิผลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า               
ทั้งในส่วนของกระบวนการบริหารงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ในมิติ
ของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความมีสุนทรียภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากเกือบทุก               
ตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม วิทยาเขต ควรรวบรวมโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากทั้งคณะต่างๆ และของวิทยาเขต มาเป็นแผนฯ ของวิทยาเขต โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในวิทยาเขตและ
ชุมชน ทั้งนี้ควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต ในอันที่  
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังตัวนิสิตและวิทยาเขตโดยตรง 
 

 
1.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะระดับวิทยาเขต  

จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่สามารถสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอยู่

ในแหล่งวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ดีงาม และหลากหลายให้เรียนรู้ ท าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

2. มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น โครงการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

3. มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาเขตที่ชัดเจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งมี
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งมีการน าข้อมูล
ทางการเงินมาวิเคราะห์ผลและจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย สะดวกต่อ
การน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนอาจารย์น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
3. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกยังมีน้อยและบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ยังมีน้อย 
4. การก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีส่วนใหญ่จะ

ปรากฏในรูปของ “จ านวนโครงการ/กิจกรรม ” ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว  
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่วิทยาเขตประสงค์จะรับและวิเคราะห์จ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมเพื่อท า

แผนพัฒนาก าลังคน 
2. ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เช่น มีแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) 
3. ส่งเสริมการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

รวมทั้งการส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน 
สมศ.  
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4. ควรพิจารณาเพ่ิมเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี                 
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีถัดไป 

5. จากการสัมภาษณ์คณาจารย์รุ่นใหม่และบุคลากรสายสนับสนุนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในเรื่อง
ระบบการท างาน และสถานภาพ หลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารของวิทยาเขต จึงควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์รุ่นใหม่และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อลดช่องว่าง และท าให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน  

6. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น การขอใช้ห้องเรียนมีความซ้ าซ้อนกัน การขยายเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้าในอาคารที่มีการเรียนการสอนในช่วงเวลา
กลางคืน  การขออนุญาตใช้บริการรถยนต์ของวิทยาเขต เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท าแผนการปรับปรุงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการ 
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2. กระบวนการประเมินคุณภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.1 ข้อมูลการประกันคุณภาพของวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ด าเนินการประกันคุณภาพ ภายใน
ตาม 9 องค์ประกอบ คุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมิน
คุณภาพผลการด าเนินงาน ในรอบ ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น  
ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 
 
2.2 วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. เพ่ือยืนยัน สภาพการด าเนินงานของ วิทยาเขต และประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของ วิทยาเขต  และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาเขต 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 
2.3 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ 
 
2.4 ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 
 เวลา 19.55 น. -  คณะกรรมการเดินทางจากดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 

9410  
 เวลา 21.05 น.  -  เดินทางถึงสนามบินสกลนคร (มีทีมงานไปรับ สนามบินสกลนคร)  
 เวลา 2 1.30 น. -  เข้าพัก ทีอุ่ทยานเชียงเครือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
      (รับรอง ณ อาคารชุดพักอาศัยฯ) 
 

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 
 เวลา 08.30 น.  - ลงทะเบียน ณ ห้องพระพิรุณ /คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม ณ ห้องนนทรี  
 เวลา 09.00 –12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  
    (ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร) 
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  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน ากรรมการ พร้อมทั้งอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 

   - ผู้บริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แนะน าผู้บริหาร และ
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  2556  ทั้งนี้หน่วยงานน าเสนอ
เฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ โดยให้อยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนดประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนี

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน  ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
 5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
   -  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.30 น.  -  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร) 

 เวลา 18.00 น. -  พักรับประทานอาหารเย็น 
 เวลา 20. 00 น. -  เข้าพัก ทีอุ่ทยานเชียงเครือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 
 เวลา  09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้แทนของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ประกอบด้วย 
 กลุ่มที่ 1 นิสิตทุกระดับ    จ านวน 12 คน   เวลา 09.00 – 09.40 น. 

- นิสิตปริญญาตรี คละชั้นปี /สาขาวิชา   จ านวน 8  คน  
- นิสิตปริญญาโท คละชั้นปี/สาขาวิชา  จ านวน 4  คน 

 กลุ่มที่ 2  จ านวน  7  คน   เวลา 09.40 – 10.20 น. 
- ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าท างาน   จ านวน 3 คน 
- ผู้จัดการหอพักเครือข่าย    จ านวน 2 คน 
- นายก อบต ./ผู้แทนชุมชน/นายกเทศมนตรี  จ านวน 2 คน 

 กลุ่มที่ 3 จ านวน  7 คน   เวลา 10.20 – 11.00 น. 
- ผู้ปกครองนิสิต      จ านวน 3  คน 
- ศิษย์เก่า มก.ฉกส. (บัณฑิต)    จ านวน 4  คน 

 กลุ่มที่ 4 อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร  จ านวน 8 คน  เวลา 11.00 – 12.00 น.   
- อาจารย์ คละคณะวิชา    จ านวน 8  คน 

 เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา  13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ (ต่อ) 

 กลุ่มที่ 5 บุคลากรของวิทยาเขตฯ   จ านวน 12 คน   
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 2  คน  
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- พนักงาน มหาวิทยาลัยสายบริหารและธุรการ จ านวน 2  คน  
- พนักงานเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 1  คน  
- พนักงานเงินรายได้สายบริหารและธุรการ  จ านวน 1  คน  
- ข้าราชการ     จ านวน  1  คน 
-    พนักงานราชการ     จ านวน  3  คน  
- พนักงานขับรถยนต์/คนงาน   จ านวน 2  คน 

 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมโครงสร้างทางกายของวิทยาเขต เช่น โรงอาหาร 
หอพักนิสิตชาย/หญิง สนามกีฬา สถานพยาบาล ฟาร์มมหาวิทยาลัย  

 เวลา 18.00 น. -  พักรับประทานอาหารเย็น 
 เวลา 20. 00 น. -  เข้าพัก ทีอุ่ทยานเชียงเครือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 
 เวลา 08.30 – 10.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 เวลา 10.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ  
 เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ (ต่อ) 
 เวลา 15.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  
                                           (ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร) 
 เวลา 21.30 น. - เดินทางออกจากสนามบินสกลนคร โดยสายการบินนกแอร์  
     เที่ยวบินที่ DD 9411 
 เวลา 22.35 น. - เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
 
 
2.5 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

 1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
 คณะกรรมการการประเมิน ฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 

การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน  พร้อมทั้งศึกษา รายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อสรุป
ประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

การประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะ กรรมการประเมินฯ รองอธิการบดีวิทยาเขต แนะน าผู้บริหาร
ของวิทยาเขต คณะ สถาบัน และส านัก  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ วิทยาเขตให้คณะกรรมการประเมินฯ 
รับทราบ  

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อ าจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้จัดการ
หอพักเครือข่าย ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครองนิสิต จ านวน 46 คน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง 
และหลักฐานเชิงประจักษ ์รวมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต  

3. การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ วิทยาเขตรับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 
2.6 เกณฑ์การประเมิน  

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
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3. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้  สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ตัวบ่งชี้ 
สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.19  ได้คุณภาพระดับดี  และภาพรวม 38  
ตัวบ่งชี ้(สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี 
หากพิจารณาภาพรวม 38 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี 

ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี  ตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพระดับดี  ตัวบ่งชี้            
สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.05  ได้คุณภาพระดับดี  และภาพรวม 36  
ตัวบ่งชี ้(สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 12 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ได้คุณภาพระดับดี 
หากพิจารณาภาพรวม 38 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 4, 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ได้คุณภาพระดับดี 

 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้สรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  4, 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 ) 4.38 4.19  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 4.40 4.22  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)         4.56 4.33   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     4.58 4.36  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)          4.19 4.05   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-14 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 4, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.08 3.92  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ ์

ข้อ 3 3 3 3.00 3.00 ไม่คิด
คะแน
น 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ ์

คะแนน 4.03 4.05 4.05 4.05 4.05 ไม่คิด
คะแน
น 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 3 3 3 3.00 3.00 ไม่คิด
คะแน
น 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต              3.66 3.65   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

15 63.50 29.26 63.50 29.26 2.44 2.44   

217.00 217.00 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 

1) 

30 7.00 3.23 6.00 2.76 0.54 0.46   

217.00 217.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 6 6 4.00 4.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผล 
การเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 424 87.60 424 87.60 4.38 4.38   

484 484 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   578 578       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน   606 606       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน   424 424       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน   15 15       

  จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

คน   38 38       

  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   5 5       

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า คน   60 60       

  จ านวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์
ท างาน 

คน   36 36       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน   15,540.14 15,540.14       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

3.67 3.93 3.93 3.93 3.93   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 25 5.00 15.15 5.00 15.1515 3.03 3.03   

33.00 33.00 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน   33 33       

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน   10 5.00 10 5.00       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 6 626.00 3.09 657.50 3.03 2.58 2.52   

202.50 217.00 
  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   2.0 0.00 2.0 0.00       

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   126.5 253.00 140.5 281.00       

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   50.0 250.00 49.5 247.50       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน   0.0 0.00 0.0 0.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน   6.0 18.00 6.0 18.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน   12.0 72.00 13.0 78.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน   0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน   5.0 25.00 5.0 25.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน   1.0 8.00 1.0 8.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   0.0 0.00 0.0 0.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   0.0 0.00 0.0 0.00 
 

      

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต           5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย              4.41 3.98   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน ตาม
เกณฑ์
แต่ละ
สาขา 

        4.95 3.78   

  คณะสศ สัดส่วน 0 0.00 0 1,628,400.00 148,036.
36 

0.00 4.93   

0.00 11.00 

  คณะทอ+วว สัดส่วน 0 15,302,623.71 135,421.
45 

13,674,223.7
1 

134,061.
02 

3.76 3.72   

113.00 102.00 

  คณะศว สัดส่วน 0 2,420,460.00 40,007.6
0 

2,420,460.00 40,007.6
0 

2.67 2.67   

60.50 60.50 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 14.8         4.00 3.84   

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร และ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ร้อยละ 0 0.00 0 29.25 94.35 0.00 5.00   

0.00 31.00 

  คณะสาธารรศุข ร้อยละ 0 0.00 0 2.75 18.33 0.00 4.58   

0.00 15.00 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยการ

จัดการ 
ร้อยละ 0 0.00 0 2.75 3.85 0.00 1.92   

0.00 71.50 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 14 30.00 18.46 42.00 19.3548 4.62 4.84   

162.50 217.00 

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง   26 9       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

เร่ือง   0 5       

  
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เร่ือง   4 0       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมขอ
งานสร้างสรรค์ 

เร่ือง   0 1       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 1 9.50 5.85 6.25 2.88 2.92 1.44   

162.50 217.00 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

เร่ือง   3 0.75 3 0.75       



รายงานผลประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 
15 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
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ผลการด าเนินงาน  
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ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

เร่ือง   0 0.00 1 0.50       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด 

เร่ือง   1 0.75 0 0.00       

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง 
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เร่ือง   8 8.00 5 5.00       

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม            5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 20 
44.00 

61.11 

49.00 

68.06 

5.00 5.00   

72.00 72.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง   15 20 
    

  

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง   8 8 
    

  

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เร่ือง   21 21 

    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง   72 72 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ 0 4 4 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลประเมิน  หมาย
เหต ุ  

2556 

วิทยาเขต กรรมการ วิทยา
เขต 

กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

ตัวหาร ตัวหาร 

18.2(ส
มศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดี
ของชาติ) 

ข้อ 0 4 4 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 4 4 4.00 4.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ           4.81 4.01   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบ
ข้อ 1 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 3 5.00 3.00 ไม่พบ
ข้อ 4 

5 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 ไม่พบ
ข้อ 6 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.51 4.03 4.03 4.03 4.03   

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         4.78 4.67   

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.65 4.56 4.33 4.56 4.33   

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแ ผน
ด าเนินการ จ านวน 1  ตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
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จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
   จุดแข็ง 

1. วิทยาเขตฯ ให้ความส าคัญในการน าผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาเขตฯ (พ.ศ. 2555 – 2558) เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม (เช่น
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนนิสิต) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรให้ความส าคัญในการเพ่ิมกลยุทธ์ (รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ) ที่ชัดเจนและสามารถ

รองรับการเพิ่มขึ้นของจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2557 – 2558 และในปีการศึกษาถัดไปในอนาคต  
 

 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 1 1  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  3.66 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ได้คุณภาพระดับดี  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนอาจารย์น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิต 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่วิทยาเขตประสงค์จะรับและวิเคราะห์จ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมเพื่อท า

แผนพัฒนาก าลังคน 
2. ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีศักยภาพในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เช่น มีแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor)  

ข้อสังเกต 
1.  การเขียนรายงานผลการด าเนินงานด้านการน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนยังไม่ค่อยชัดเจน  

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
(สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้)  พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร     
มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ             
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่สามารถสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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1. ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตของวิทยาเขตกับสถาบันการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เช่น 
สปป.ลาว และเวียตนาม เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการท างานร่วมกันในอนาคต 

2. ควรสนับสนุนให้นิสิตเรียนภาษาประเทศเพ่ือนบ้านเป็นภาษาท่ี 3  
แนวปฏิบัติที่ดี  
1. วิทยาเขตมีการสนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรีไปน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ  
ข้อสังเกต 
1. การเขียนรายงานผลการด าเนินงานด้านการน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนยังไม่ค่อยชัดเจน  
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน  6 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ 

และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้) พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีผลการประเมิน
ตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.41 ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  3.98                  
ได้คุณภาพระดับดี  

จุดแข็ง 
1. มีพ้ืนที่วิจัยและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน (เช่น โครงการดาวล้อมเดือน) เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้ร่วมโครงการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย สร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกยังมีน้อยและบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

ยังมีน้อย 
2. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนภายนอกยังไม่ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2. ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพสูง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัยในการขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา                   

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและเจ้าของผลงาน 
4. วิทยาเขตควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนแก่นิสิตระดับ ป.ตรีรวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนในการ

ท างานวิจัย งานประจ าสู่งานวิจัยหรือแบบ R to R  (Routine to Research)  
5. ควรพัฒนาโจทย์การวิจัยจากปัญหาหรือความต้องการของชุมชนโดยมีเป้าประสงค์ให้ผลงานวิจัยได้ใช้

ประโยชน์จริงโดยชุมชน  

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน  4  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้)  พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
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จุดแข็ง 
1. มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น โครงการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการรวบรวมผลการด าเนินงานการบูรณาการของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม กับการบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจนมากข้ึน 
2. ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา

และสร้างงานบริการวิชาการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน  3 ตัว
บ่งชี้ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้)  พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีความพร้อมและอยู่ในแหล่งวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ดีงาม และหลากหลายให้เรียนรู้ 

ท าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. บุคลากรและผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมอย่างมีสุนทรียภาพ
และต่อเนื่อง  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรแสดงการบูรณาการของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนให้

ชัดเจน 
2. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพและการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
แนวปฏิบัติที่ดี 
1. โครงการให้โอกาสนิสิตสามจังหวัดชายแดนใต้มาเรียนในวิทยาเขต ท าให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

เพ่ือสร้างความเข้าใจในความต่างแตกทางประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและ การจัดการ  จ านวน  5  
ตัวบ่งชี้ (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้)  พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.81  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ได้คุณภาพระดับด ี 
 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารในรูปของคณะกรรมการ ท าให้วิทยาเขตฯ                       
มีภาพลักษณ์ท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการหอพัก ผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ปกครอง  ว่าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและมีส่วนสร้างความ
เจริญให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนรอบข้าง รวมทั้งให้การช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือในการท ากิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ  

2. มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขต (ส านักวิทย
บริการ) ท าให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาเขต ได้อย่างคล่องตัว ทันสมัย น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริหารและตัดสินใจตามพันธกิจของวิทยาเขต ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร
จัดการ การเงินและการด าเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของวิทยาเขตที่เน้นการเป็น “วิทยาเขตสารสนเทศ ” (e-Campus) (เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องแม่
ข่ายด้วยเทคโนโลยีเสมือน ระบบ Cash management โครงการพัฒนาห้องสมุดและพัฒนาทักษะ ICT กลุ่มบุคลากร
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ณ มหาวิทยาลัยสะหวันเขต สปป. ลาว เป็นต้น) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการประเมินสมรรถนะและทักษะด้านสารสนเทศ (ICT) ของบุคลากรสายสนับสนุนและคณาจารย์

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากนิสิต เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม เพ่ือให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาเขตฯ ในการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีส่วนใหญ่จะ

ปรากฏในรูปของ “จ านวนโครงการ/กิจกรรม ” ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ (outcome) 
ของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว  

2. กระบวนการบริหารจัดการความรู้ (KM) ที่ได้ด าเนินการในประเด็นเรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่งช านาญ
การ” ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยขาดการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากตัวบุคคลผู้มีประสบการณ์ตรงมาสังเคราะห์ พัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถน าไปเผยแพร่และเกิดประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มเป้าหมาย  

3. ขาดการน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านนโยบายการบูรณาการ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรของวิทยาเขตไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาเพ่ิมเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี                 

ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์                 
ในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีถัดไป  

2. ควรมีการเร่งรัดและการติดตามการด าเนินโครงการบริหารจัดการความรู้ในเรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่ง
ช านาญการ” ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ เพ่ือให้สามารถน าไปเผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย            
ที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการสามารถเข้าถึงและน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติได้จริง 
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3. ควรให้ความส าคัญในการน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านนโยบาย
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาเขตที่ชัดเจนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งมี

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
2. มีศักยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการบริหารสินทรัพย์ ท าให้วิทยาเขตมีความพร้อมรับสถานการณ์การออกเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3. มีการน าข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ผลและจัดท าเป็นรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย สะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรเพิ่มการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้วิทยาเขตฯ ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าวัสดุ

สิ้นเปลืองได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิผลในรอบปีถัดไป  
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ยังมีข้อผิดพลาดด้านข้อมูล เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและไม่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ค่อนข้างมาก  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้ความส าคัญในการ “ทวนสอบ” SAR และข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ในแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน

ของทุกตัวบ่งชี้เพ่ือลดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งพิจารณาน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบ  
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3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.09 ได้คุณภาพระดับดี มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.32 ได้คุณภาพระดับดี และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.62 ได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
  

ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต  

- - - - 4.09 4.09 4.09 4.09 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.23 2.92 4.81 4.69 4.27 4.26 4.44 4.32 ดี ดี 

   มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 4.71 4.03 4.03 4.88 4.63 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้าน
พันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

3.23 2.92 4.67 4.67 4.32 4.30 4.25 4.18 ดี ดี 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู ้ 

- - 5.00 4.00 3.85 3.37 4.31 3.62 ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 3.23 2.92 4.83 4.61 4.11 4.00 4.38 4.19 ดี ดี 

ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ด ี   
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3.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน 
คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ด้านกระบวนการภายใน  มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.39 ได้คุณภาพระดับดี  และด้านบุคลากร  การ
เรียนรู้และนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.94 ได้คุณภาพระดับต้องพอใช้ รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้านการบริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 4.67 4.67 4.39 4.39 4.53 4.53 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.89 4.67 4.34 4.34 4.77 4.62 ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 4.95 3.78 5.00 5.00 - - 4.98 4.39 ดีมาก ดี 

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

1.49 1.45 5.00 4.00 3.53 3.16 3.39 2.94 พอใช้ พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 3.23 2.92 4.83 4.61 4.11 4.00 4.38 4.19   

ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี ดี   
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3.4 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ 
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.90 ได้คุณภาพระดับดี และด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.41 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ป.5) 
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

2.66 2.63 4.80 4.40 3.30 3.28 4.17 3.90 ดี ดี 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านวิชาการ 1.49 1.45 4.33 4.33 2.58 2.52 3.09 3.07 พอใช้ พอใช้ 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 5.00 4.33 4.03 4.03 4.86 4.29 ดีมาก ดี 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.95 3.78 4.88 4.88 4.26 4.13 4.54 4.41 ดีมาก ดี 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.67 4.67 4.09 4.09 4.33 4.33 ดี ดี 

   2) ด้านการวิจัย 4.95 3.78 5.00 5.00 3.85 3.37 4.41 3.98 ดี ดี 

   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 3.23 2.92 4.83 4.61 4.11 4.00 4.38 4.19   

ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี   
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มอาจารย์ จ านวน 7  คน 
ปัญหาอุปสรรค 

1. การปิดโครงการฯ มีความล่าช้า 
2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่มีเงินสดจ่ายให้ 
3. อาคารสถานที่ อาคารชุดไม่มีการวางแผนการเช็คครุภัณฑ์  
4. อาคารหอพักใหม่ของบุคลากร ไม่มีหลังคาส าหรับที่จอดรถ ท าให้ต้องมาจอดรถที่อาคารชุดเก่า ท าให้ที่จอด

รถมีไม่เพียงพอ 
5. ถนนภายในวิทยาเขตฯ ช ารุด 
6. ความปลอดภัยของอาคารพัก มีของหายภายในห้องพัก  
7. ระบบการจองรถ/ห้องเรียน ไม่มีการแจ้งว่าที่จองไปจะได้ใช้หรือไม่  
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่พร้อมส าหรับท างาน 
9. ควรมีช่องทางส าหรับรถจักยาน 
10. ระบบสาธารณูปโภค ควรเพิ่มระบบไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืน 
11. จ านวน รปภ. มีจ านวนน้อย ที่อาจจะไม่เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย 
12. ระบบการบริหาร “การรวบบริการประสานภารกิจ” ควรมีการท าเฉพาะกิจ/บางกิจ ควรมี flowchart ในการ

ท างานที่ชัดเจน  
13. สวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรควรได้รับ เช่น ห้องพัก ระบบแสงสว่าง ถนนหนทางท่ีช ารุด ความสะอาดทั่วไปของ

อาคาร  
14. ควรมีการจัดประชุมผู้บริหารวิทยาเขตฯ พบบุคลากรให้มากขึ้น  
 

กลุ่มบุคลากร จ านวน 12 คน 
ปัญหาอุปสรรค 

1. การเก็บข้อมูลทางด้านบริการวิชาการ ไม่ค่อยจะได้ข้อมูลจากคณาจารย์  
2. ควรมีหน่วยงานภายนอกมาประเมินฯ ระบบการท างานของหน่วยพยาบาล จะได้ทราบการปรับปรุงการ

ท างาน 
3. จ านวนบุคลากรในห้องปฏิบัติการ มีไม่พอต่อจ านวนนิสิต 
4. งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิตที่มีเพ่ิมมากข้ึน  
5. การประกันสุขภาพกลุ่มไม่ครอบคลุมพนักงานทุกประเภท  
6. รวบบริการประสานภารกิจ เป็นนโยบายที่ดี แต่เรื่องงานคลัง/พัสดุ จะล่าช้ามาก 
7. ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาในห้องปฏิบัติการต่างๆ/ห้องสมุด ให้กับการเรียนการสอน

ในช่วงเย็นหรือวันหยุด 
8. การปรับโครงการ มีข้อดี ข้อเสีย และเป้าหมาย เป็นอย่างไร และแตกต่างจากโครงสร้างแบบเดิมอย่างไร  
9. พนักงานโรงผลิตน้ าดื่มมีจ านวนน้อย  
 

นิสิต จ านวน 12 คน 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ไฟฟ้าช่วงเส้น runway ปิดเร็ว ควรจะเปิดถึง 24.00 น. 
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2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ท าให้ระบบการลงทะเบียนเรียนลงไม่ได้ในช่วงทะเบียน 
3. ระบบไฟฟ้าในวิทยาเขตจะดับบ่อยในช่วงฤดูฝน ท าให้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เสียหายได้  
4. เรื่องรถรับส่งมีน้อย 
5. รถจักรยานมีการสูญหาย ร้านซ่อมจักรยานมีจ านวนน้อย 
6. จ านวนหอพักภายในของนิสิตมีจ านวนน้อย ต้องอยู่ห้องละ 5-7 คน 
7. ควรมีการขยายช่วงเวลาเปิดปิดของห้องสมุด ให้นิสิตได้ไปศึกษาค้นคว้ามากข้ึน ถึง 21.00 น. 
8. ควรมีเส้นทางของจักรยาน และถนนมีบางช่วงที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
9. การลาออกกลางคันของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีจ านวนมาก  
10. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ เช่น เครื่องชั่งสารเคมี  
11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอในการสืบค้น และการพิมพ์งาน  
12. ควรระบบบ าบัดน้ าเสีย พวกสารเคมีที่เป็นพวกโลหะหนัก 

 
ผู้แทนชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จัดการหอพักเครือข่าย  จ านวน 7  คน 

1. เครือข่ายหอพัก นิสิตที่มาเช่าไม่ค่อยระมัดระวังในการใช้ของส่วนกลางของหอพัก การช าระค่าเช่าไม่ค่อยตรง
เวลา 

2. ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความตั้งใจสูง แต่สูงมากเกินไป ท าให้ต้องมีการปรับมารยาทในการท างาน เช่น การรับ
ฟังจากรุ่นพ่ีในที่ท างาน  

3. บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการ แต่ก็ควรเพิ่มในบางวิชา 
4. มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง ในเรื่องวิชาการ ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชการวิชาชีพ 
5. บัณฑิตมีความสามัคคี สัมมาคาระกับรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  
6. การประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตฯ อย่างทั่วถึง 

 
กลุ่มผู้ปกครองนิสิต จ านวน 3  คน   และศิษย์เก่า มก.ฉกส. จ านวน 4  คน 
ศิษย์เก่า 
ข้อเสนอแนะ 

1. อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอในการท า project เช่น เครื่องวัด pH ที่เก่า  
2. ปริญญาโททางสาธารณสุข ที่มาเรียน 2 ปีหลัง จะไม่เลือกเรียนทางด้านวิจัย 
3. ยังไม่มีสมาคมนิสิตเก่าของวิทยาเขตฯ เพื่อเป็นการติดต่อกันระหว่างนิสิตเก่ากับวิทยาเขตฯ จะมีการติดต่อ

เฉพาะในบางสาขา 
ผู้ปกครอง 

1. อยู่ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่าย และถ้าจบจาก ม.เกษตรศาสตร์ ได้งานท าแน่นอน 
2. หอพักมีไม่เพียงพอ  
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

  
 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 

 

  
 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
 

  
 

สัมภาษณ์ 
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