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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  8 

มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ ส านัก และส านักงานวิทยาเขต 
ที่จังหวัดสกลนคร  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเดิมชื่อส านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรต ิจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ส านัก  

ต่อมาในปี 2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีมติให้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  และ
ก าหนดให้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 
10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกอง  4 กอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ภารกิจต่างๆ  ของส านักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จึงมีการถย้ายโอนไปให้แก่หน่วยงาน             
ทั้ง 4 กอง ดังนั้น ในการตรวจประกันคุณภาพของ  “วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร” ภารกิจและการ
ด าเนินการ ตลอดจนผลการด าเนินการของหน่วยงานทั้ง  4 กอง จึงบรรจุอยู่ในรายงานการศึกษาตนเอง  (SSR : 
Self Study Report) ของ“วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” 

ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance 
Excellence: EdPEx) โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ความเข้าใจในบริบทของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่มีการปรับโครงสร้าง

หน่วยงานท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์การ ( OP) ได้อย่างถูกต้อง เช่น การก าหนด
ผลิตภัณฑ์หลัก การก าหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และสมรรถนะหลักของหน่วยงาน เป็นต้น  
ส่งผลให้ไม่สามารถก าหนดกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่ชัดเจนได้ รวมทั้งไม่สามารถ
ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานแต่ละระดับ คือ ระดับ ส านักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และระดับวิทยาเขตฯ  

2. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการท างานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
พันธกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตฯ 

3. ความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ยังไม่อย่างถ่องแท้ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้กับการปฏิบัติงานประจ าได้           
ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ( change management) เพ่ือให้กระบวนการท างาน
เป็นระบบและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
ให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของวิทยาเขตฯ  ตามท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ ส านักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx อย่างถ่องแท้ให้กับทุกหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัย เช่น จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน า
เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ าได้จริง 
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2. มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างทีมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และทีมพ่ีเลี้ยง เพื่อรองรับนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ภายในปีการศึกษา 2561 

3. มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานตั้งใจ และเต็มใจในการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4. มหาวิทยาลัยควรมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ชัดเจน สามารถ รองรับการน าเกณฑ์ EdPEx ไป
ใช้ในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรภายในปีการศึกษา 2561  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 5 ข้อ และได้ มีจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้วจ านวน 3 ข้อ และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 ข้อ คือ  

1. การวิเคราะห์ทางเลือกในการสื่อสารที่ท าให้สามารถแปลงปรัชญาและแนวคิด  รวมบริการประสาน
ภารกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างบรรลุผล 

2. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจที่ควรแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ ส านัก และส านักงานวิทยาเขต ที่จังหวัด
สกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเดิมชื่อส านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ส านัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 5 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้เป็นหน่วยงานรองรับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไปในอนาคต 
2. เพ่ือบริหารงานทั่วไปของวิทยาเขต เช่น งานธุรการทั่วไป งานคลัง (การเงิน บัญชี พัสดุ) งานสารบรรณ 

วิทยาเขต งานบุคคล งานนโยบายและแผน  งานกิจการนิสิต  งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  งานประชาสัมพันธ์
งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการ  การเรียนการสอนของคณะ  ส านัก สถาบันต่างๆ  
ภายในวิทยาเขต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตในเรื่องการบริการวิชาการ งานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา 
5. เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลด้านการบริหารทุกด้านของวิทยาเขต 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ท าหน้าที่ประสานงานกลางในการด าเนินงานด้าน

การบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ภายใต้รูปแบบ
การบริหารงานแบบ  “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงก าหนดให้  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นวันก่อตั้ง
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ต่อมาในปี  2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีมติให้ด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงาน  และ
ก าหนดให้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2557ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย 
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1. กองบริหารทั่วไป 
2. กองบริหารวิชาการและกิจการนิสิต 
3. กองบริหารการวิขัยและบริการวิชาการ 
4. กองบริการกลาง 
โดยหน่วยงานระดับกอง ทั้ง 4 หน่วยงาน จะมีภารกิจที่แตกต่างกันไป 11 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านนิสิต 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านบริการวิชาการ 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารงาน 
6. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7. ด้านการคลัง การเงิน และพัสดุ 
8. ด้านการต่างประเทศ 
9. ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต 
10. ด้านการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
11. ด้านการยกระดับระบบการบริการสู่การเป็นต้นแบบ 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มีบุคลากรทั้งหมด 234 คน ประกอบด้วย 

ข้าราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 69 คน พนักงานเงินรายได้ 139 คน และพนักงานราชการ 23 คน              
ถ้าพิจารณาตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ เป็นดังนี้ คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 98 คน ปริญญาตรี 109 คน 
และปริญญาโท 27 คน มีต าแหน่งช านาญการพิเศษ 1 คน และไม่มีต าแหน่งวิชาการ 233 คน 

สินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยอาคาร 
8 อาคาร (อาคารบริหาร 1 อาคาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อาคาร อาคารสถานพยาบาล 1 อาคาร และ
อาคารหอพัก 5 อาคาร) และยานพาหนะทุกชนิด จ านวน 42 คัน นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศ/องค์ความรู้ 
เช่น  ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Server/Client เครื่องคอมพิวเตอร์บริการนิสิต  ระบบเครือข่าย  Fiber 
Optic และ Lan/Wireless ระบบโทรศัพท์  VOIP ระบบประชุมทางไกล  Video Conference ระบบกลRองวงจร
ปิด (IP Camera) อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอ ร์ ระบบสารสนเทศวิทยาเขตฯ  โครงสร้างพื้นฐานระบบสาย
Fiber Optic 
 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของส านักงานอธิการบดี  ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการแนะน า
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ผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ ส านักงานอธิการบดี  พร้อมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และส านักงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสน อแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันอาทิตย์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 18.00 น. คณะกรรมการท าการ check in ตั๋วเครื่องบินที่เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์  
   สนามบินดอนเมือง  
เวลา 19.05 น. คณะกรรมการเดินทางจากดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9410 
เวลา 20.15 น. เดินทางถึงสนามบินสกลนคร (มีทีมงานไปรับ สนามบินสกลนคร)  
เวลา 21.00 น. เข้าพักท่ี อุทยานเชียงเครือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
   (รับรอง ณ อาคารชุดพักอาศัยฯ) 
วันที่จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ อุทยานเชียงเครือ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
   (รับรอง ณ อาคารชุดพักอาศัยฯ) 
เวลา 08.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร้อม  

ก่อนการประเมินฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร 
เวลา 09.00 – 09.15 น. ผู้บริหารหน่วยงาน กล่าวต้อนรับ  
เวลา 09.15 – 09.30 น   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์   

และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด ในรอบปีการศึกษา 2557  
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม และให้ข้อเสนอแนะ  
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม และให้ข้อเสนอแนะ (ต่อ)  
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการประเมินฯ สรุปร่างรายงานผลการประเมินฯ 
เวลา 19.45 น. คณะกรรมการท าการ check in ตั๋วเครื่องบินที่เค้าเตอร์สายการบินนกแอร์  
   สนามบินสกลนคร 
เวลา 20.45 น. เดินทางออกจากสนามบินสกลนคร โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9411 
เวลา 21.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้น             

ที่ Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการ             
ที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผล
ของการใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
 

ผลการประเมินคุณภาพ 
เนื่องด้วยส านักงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังไม่สามารถวิเคราะห์โครงร่างองค์การ 

(OP) ได้อย่างถูกต้อง  ส่งผลให้ไม่สามารถก าหนดกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนที่ชัดเจนได้  จึงไม่
สามารถพิจารณาตัดสินคะแนนในหมวด 1 – 6 ได้ ส าหรับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงผลลัพธ์ในแต่ละด้าน ยังไม่
สอดคล้องกับกระบวนการ  และไม่มีการก าหนดเป้าหมาย การแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินงาน จึงไม่สามารถ
พิจารณาตัดสินคะแนนในหมวด 7 ได้เช่นกัน 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


