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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ
วิทยาเขตใช้แนวทางการประกันคุณภาพตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพส าหรับส านักที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยได้น า
ข้อมูลผลการด าเนินงานมาสังเคราะห์จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ขึ้น  
เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาส านัก อันจะเป็นหลักประกันต่อผู้รับบริการชุมชน และ
สังคม ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษาต่อไป  

ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555) ตามตัวบ่งชี้บังคับที่
ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าป
การศึกษา  2554 ครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารของผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการประจ าส านัก ที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติจนท าให้ส านัก มีผลการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะให้มุมมองการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก หากมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง 

 
 

           (รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล) 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
     ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ส านักฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 12 ตัวบ่งชี้   
ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ส านักฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนผล
ประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมำก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5 
2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 5 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม  5 ข้อ 5 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
7 ข้อ 5 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร 7 ข้อ 5 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 94.39 5 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
5 ข้อ 5 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.18 4.18 

 

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจุดแข็ง 7 ข้อ และจุดอ่อน 2 ข้อ ซึ่งส านักได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้
ดังนี้  
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จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1. มีการน าปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ ของส านักมา
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างแผนกับปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์
ของส านัก และมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่มีทิศทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
แต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้พัฒนาไปแนวทางเดียวกันกับวิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย 

- 

2. มีการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการที่หลากหลาย 

- 

3. ให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการทุกกระบวนงาน - 
4. มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมุ่งมั่น

พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดีพร้อมเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานภายนอก 

- 

5. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานงานย่อย 

6. มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการพัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทราบ
ถึงความส าเร็จของการด าเนินงาน 

7. มีระบบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ชัดเจนและ
เข้มแข็ง เช่น มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน มีการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพกับบุคลากรทุกระดับ 

- 

จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานภายในยังไม่
ชัดเจน 

จัดโครงการ หรือกิจกรรมการประชุมเพ่ือถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงไปสู่หน่วยงานภายใน และบุคลากร
ทุกระดับ 

2. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่ชัดเจนและยังไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนกั 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 ส านักงานวิทยา เขต เฉลิมพระเกียรติ  จั งหวัดสกลนคร เป็นหน่ วยงานที่ ได้ จัดตั้ งขึ้ น  เมื่ อวันที่  
8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ ส านัก และส านักงาน 
วิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเดิมชื่อส านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับคณะ ส านัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 5 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้เป็นหน่วยงานรองรับการเตรียมการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไปในอนาคต 

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

วิทยาเขต งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิต งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ งาน

ประชาสัมพันธ์ งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการ การเรียนการสอนของคณะ ส านัก สถาบันต่าง ๆ 

ภายในวิทยาเขต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตในเรื่องการบริการวิชาการ งานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา 

5. เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลด้านการบริหารทุกด้านของวิทยาเขต 

 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท าหน้าที่ประสานงานกลางในการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้รูปแบบการ
บริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงก าหนดให้ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นวันก่อตั้งส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

ควำมก้ำวหน้ำ 
 ปี พ.ศ. 2543  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยแบ่ง  
ส่วนราชการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ ส านัก และส านักงานวิทยาเขต ที่จังหวัด
สกลนคร ประกาศ ณ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป 
2. ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
3. ฝ่ายกิจการนิสิต 
4. ฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

 ปี พ.ศ. 2544  
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 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยการโอน
อัตราก าลังจากผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการแต่งตั้ง  
หัวหน้าฝ่าย ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินงาน และเพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการวิทยาเขต 
2. ฝ่ายกิจการนิสิต 
3. ฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตฯ ชุดแรก 

- จัดตั้งงานประกันคุณภาพของวิทยาเขต ภายในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและธุรการ
วิทยาเขต  

- ก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนและมี
คุณภาพ 

- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของส านัก ซึ่งผลการประเมินเป็นภาพ 
ที่สะท้อนให้ส านักงานวิทยาเขตฯ ต้องปรับปรุงการด าเนินงานนั้น ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

 ปี พ.ศ. 2545   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งอดีตผู้อ านวยการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แทนอัตรา
เดิมที่เกษียณอายุราชการ และมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานระดับฝ่ายเพ่ือความชัดเจน และมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จากข้าราชการ พนักงานในสังกัด 

- ส่งอัตราก าลังอาจารย์ช่วยเหลือคืนคณะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจของอาจารย์เต็มเวลา 

- จัดสรรงบประมาณเงินรายได้แยกหน่วยงาน เพ่ือการเร่งรัดการใช้งบประมาณ 

- รับผิดชอบโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา 

- แต่งตั้งคณะท างานร่วมประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตฯ เพ่ือการควบคุมประเมินคุณภาพจาก
หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานธุรการของทุกฝ่าย และมีประชุมร่วมกันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 

 ปี พ.ศ. 2546  
 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน
เพ่ือความคล่องตัว และลดปัญหาการซ้ าซ้อนของงาน ซึ่งยังคงแบ่งส่วนการบริหารราชการภายในเป็น 3 ฝ่าย และมี
การด าเนินการดังต่อไปนี ้

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5 ส   

- ใช้ระบบ Document System ในการลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารของงานธุรการประสานงาน 
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 ปี พ.ศ. 2548  
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน เพ่ือให้
ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ และเป็นการขยายงานต่อไปในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 9 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ ายธุ รการและบริหารทั่ ว ไป  ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานประชุมและพิธี การ  
งานประชาสัมพันธ์และนิสิตเก่าสัมพันธ์ และงานประสานงานวิทยาเขต 

2. ฝ่ายแผนงาน ประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานประเมินผลและสารสนเทศ 
งานกายภาพ และงานบริหารทรัพย์สิน 

3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาและฝึกอบรม งานทะเบียน -
ประวัติ งานสวัสดิการ และงานวินัยและนิติการ 

4. ฝ่ายคลัง ประกอบด้วย งานเงินงบประมาณ งานเงินรายได้ งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 
5. ฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย  งานอาคารสถานที่  

งานยานพาหนะ งานภูมิสถาปัตย์และรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย 
6. ฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วย งานกิจการนิสิต งานพัฒนาและวินัยนิสิต งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา และงานบริการและสวัสดิการนิสิต 
7. ฝ่ายการศึกษา ประกอบด้วย งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 

งานโครงการพิเศษและโครงการสหกิจศึกษา 
8. ฝ่ายประกันคุณภาพ 
9. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 ปี พ.ศ. 2549  
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน เพ่ือเป็น
การปรับโครงสร้างอัตราก าลังคนภาครัฐให้มีขนาดกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี แผนแม่บท
การปฏิรูประบบราชการ จึงควบรวมฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องตามภารกิจ และได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ 
และงานประสานงานวิทยาเขต 

2. ฝ่ายคลัง ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานงบประมาณและบัญชี 
3. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาและ

ฝึกอบรม งานสวัสดิการ และงานวินัยและนิติการ 
4. ฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิต งานพัฒนาและวินัยนิสิต และงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5. ฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ 

งานสวนภูมิสถาปัตย์และรักษาความสะอาด งานบริการยานพาหนะ งานซ่อมบ ารุงอาคาร งานรักษาความปลอดภัย 
และงานผังภายภาพ 
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6. ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  
งานประกันคุณภาพ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานโครงการพิเศษ 

 ปี พ.ศ. 2550 
 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานภายในฝ่าย โดยงานโครงการพิเศษโอนย้ายไปอยู่
ในความดูแลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และเพ่ิมงานทุนการศึกษาประเภทบุคคลภายนอก หรือทุน
พัฒนานิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 ปี พ.ศ. 2552 
 มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
จากเดิม 6 ฝ่าย เปลี่ยนแปลงเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายคลัง ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกิจการนิสิต และ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ 

 ปี พ.ศ. 2553 
 ฝ่ายอาคารสถานที่ มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน จากเดิม 4 งาน เป็น 5 งาน 
ประกอบด้วย งานกายภาพ งานภูมิสถาปัตย์ งานบริการยานพาหนะ งานอาคารสถานที่และงานรักษาความ
ปลอดภัย ตามประกาศส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
  ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานภายใน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 

1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 4 งาน ดังนี้ 

1.1 งานธุรการ 

1.2 งานบุคคล 

1.3 งานคลัง 

1.4 งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริหาร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ - ส่งเอกสาร การร่าง – โต้ตอบหนังสือ
ราชการ การแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสาร ระบบการสืบค้นเอกสาร ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร จัดท าประกาศ ค าสั่ง
ที่ไม่ใช่เรื่องเก่ียวกับบุคคลากร งานประชุมต่าง ๆ ของผู้บริหาร ประสานงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาเขตและ
หน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  เป็นศูนย์ข้อมูลส าหรับ 
นิสิตเก่า รวมทั้งการสร้าง และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาเขต  รวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน จัดท าค าของบประมาณ ควบคุม
กรอบอัตราก าลัง ตรวจสอบปรับแผนงบประมาณ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งจัดการด้านที่พักอาศัยส าหรับนิสิต และ
บุคคลากร บริหารจัดการด้านการเงินทุกประเภทของวิทยาเขต จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาทรัพยากรให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและเงื่อนไขว่าด้วยงานพัสดุ และจัดท ารายงานทรัพย์สินของวิทยาเขต   บริหารการเบิกจ่าย  ตรวจสอบ  
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เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  จัดท ารายงานการใช้เงินและประมวลผลข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ด าเนินการสรรหา
บุคลากรทุกประเภท  จัดท าเอกสารการคัดเลือก  สรุปเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  
ติดตามท าสัญญาผู้รับทุน  ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง  การเลื่อนค่าจ้างประจ าปี  การลาทุกประเภทของบุคลากร  
การยืนยันยอดอัตราก าลัง  จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากร  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  การจัดท า
รายงานการเดินทางไปราชการ  การรายงานตัวเพ่ือกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ  การลาฝึกอบรมดูงาน  จัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร  พิจารณาวินัย  ตรวจร่างกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  รายงานข้อเท็จจริง  ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้อง
ทุกข์ทุกกรณี  ออกหนังสือรับรอง  การขอพระราชทานน้ าอาบศพ  พระราชทานเพลิงศพ  รวบรวมวาระการด ารง
ต าแหน่งของผู้บริหาร  จัดท าบัตรประจ าตัวบุคลากร  จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ  ดูแลงานสวัสดิการ  กองทุนสวัสดิ
ภาพบุคลากร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการประกันสังคม   

2. ฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 2 งาน ดังนี้ 

2.1 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.2 งานบริการนิสิต 

 ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน  พัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลดี 
สมบูรณ์ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ เพ่ือเป็นฐานที่ดีในการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมภายหลังส าเร็จการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ก ากับดูแลการ
ด าเนินการขององค์กรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ควบคุมระเบียบกิจกรรม 
โดยเฉพาะจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนานิสิตทางวินัยเพ่ือไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
จัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ดูแลความประพฤตินิสิตตามข้อบังคับ แนะแนวจัดหางาน ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ
นิสิตด้านทุนการศึกษา กองทุนนิสิตช่วยงาน กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และกองทุนอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนนิสิต 

3. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 5 งาน ดังนี้ 

3.1 งานกายภาพ 

3.2 งานสวนและภูมิสถาปัตย์ 

3.3 งานบริการยานพาหนะ 

3.4 งานบริการอาคารสถานที่ 

3.5 งานรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้บริการอาคารสถานที่  
ส าหรับการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ จัดหาบริการยานพาหนะในการท ากิจกรรมของวิทยาเขต ให้บริการ 
รถสวัสดิการ เครื่องจักรกล จัดท าทะเบียนยานพาหนะและท าการประกันภัยรถยนต์ ให้บริการด้านภูมิสถาปัตย์ 
รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง บ ารุงรักษาบริเวณถนน รักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอย  การเพาะช าไม้
ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น เพ่ือการจัดสวนหย่อมและภูมิทัศน์ที่ดี ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย 
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บริเวณอาคาร อ านวยความสะดวกการผ่านเข้า – ออกบริเวณเขตประตูวิทยาเขต อ านวยความสะดวกด้านการ 
จัดจราจร และประสานงานด้านรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 ปี พ.ศ. 2554 
 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 3 
ฝ่าย ได้แก่ 

1. ฝ่ายบริหาร ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในจากเดิม 4 งานเป็น 6 งาน ดังนี้ 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
1.3 งานคลังและพัสดุ 
1.4 งานบุคคล 
1.5 งานแผนงานและประกันคุณภาพ 
1.6 งานสิทธิประโยชน์ 

2. ฝ่ายกิจการนิสิต ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในจากเดิม 2 งานเป็น 3 งาน ดังนี้ 
2.1 งานธุรการ 
2.2 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 
2.3 งานบริการนิสิต 

3. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในจากเดิม 5 งานเป็น 
6 งาน ดังนี้ 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานกายภาพ 
3.3 งานภูมิสถาปัตย์ 
3.4 งานบริการยานพาหนะ 
3.5 งานอาคารสถานที่ 
3.6 งานรักษาความปลอดภัย 

 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานวิทยาเขต  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

1. นางเสริมสุข  ลิ่วลม วันที่ 8 มิถุนายน 2543  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2544 
2. รองศาสตราจารย์นิตย์ศรี  แสงเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2544  ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2545 
3. นางธาริณี  ประนิช วันที่ 28 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 

ในปี พ.ศ. 2551 นางธาริณี  ประนิช ได้รับค าสั่งเปลี่ยนแปลงต าแหน่งจากหัวหน้าส านักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 5355/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 
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 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักงาน วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากนางธาริณี  ประนิช ได้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์   สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเ กียรติ จังหวัดสกลนคร เป็น 
ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามค าสั่งค าสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่ 2941/2554 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 

1.2 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกจิ และค ำขวัญ 

 ปณิธำน 
 “สั่งสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์กรในแนวทางการบริหารน า ประชาสัมพันธ์ตาม งบประมาณ
สนับสนุน บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
อย่างมีประสิทธิผล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม  
สร้างจิตส านึกร่วมในการพัฒนาองค์กร” 

 วิสัยทัศน์ 
ส านักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 

บริหารระดับมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ 

พันธกิจ  
 1.  สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่พึงพอใจของสังคม 
 2. สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการของวิทยาเขตให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4.  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาเขตฯ 
 5.  บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ค ำขวัญ 
“ประสิทธิผลคือความพอใจ รวมน้ าใจ คือ ให้บริการ” 

1.3 เอกลักษณ์ของส ำนัก 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยที่เกษตรศาสตร์ โดยก่อตั้งขึ้นในช่วงที่มหาวิทยาลัยเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เป็น  
วิทยาเขตสารสนเทศ และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิทยาเขตซึ่งนับเป็น “นวัตกรรม
การบริหารจัดการยุคใหม”่ ที่เรียกว่า “รวมบริกำร  ประสำนภำรกิจ” ภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดในทุก ๆ ด้าน  การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ โดยมีแนวคิดและหลักการส าคัญ คือ การที่องค์กรสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้อย่าง  
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มีประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรและคุณภาพของการบริการ  ซึ่ง “รวมบริกำร”  หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการบริการที่มีคุณภาพใช้งบประมาณ/อัตราก าลังคนโดยรวมน้อยลงแต่มี
ศักยภาพมากขึ้น ใช้วัสดุครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยในการติดตามและ
ประเมินผล  ตลอดจนช่วยในการบริหารจัดการ  ส าหรับ“ประสำนภำรกิจ” หมายถึง การแยกหน่วยงานและหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่มีการประสานงานเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน หรืออาจกล่าว
ได้ว่า  เป็นการก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ แต่มีการประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น ๆ 
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ 
 จากแนวคิดการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความช านาญการร่วมกันภายใต้นโยบาย “รวมบริกำร 
ประสำนภำรกิจ” วิทยาเขตจึงก าหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมี เพียงหนึ่งเดียว โดยให้บริการแบบ 
รวมศูนย์ เพ่ือลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นั่นคือวิทยาเขตได้มอบหมายให้ส่วนกลาง คือ ส ำนักงำน
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดูแลภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนออกจาก 
คณะวิชา โดยมุ่งหวังให้คณะวิชามุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและด้านวิชาการ   และให้ส านักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป รวมถึงการให้บริการทั้งแก่นิสิต 
บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป การบริหารจัดการแบบ “รวมบริกำร  ประสำนภำรกิจ” จึงเป็นเอกลักษณ์ของ
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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1.4 แผนงำนประจ ำปีของส ำนัก 

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจ ำปีงบประมำณ 2554 (1 ตุลำคม 2553 - 30 กันยำยน 2554) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตของวิทยำเขต 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 8 ประจ าปี

การศึกษา 2554 
1.จ านวนผู้เข้าร่วม 
2.ความพึงพอใจใน 

ร้อยละ 80 100,000 28-31ต.ค.53 ฝ่ายกิจการนิสิต 

  ภาพรวมของโครงการ 3.5   
   3.ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึง    
   ความส าคัญของโครงการ 3.5   
2 โครงการปิดโลกกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2553 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70 30,000 15-17ก.พ.54 ฝ่ายกิจการนิสิต 

    2.ความพึงพอใจใน 3.5   
   ภาพรวมของโครงการ    
   3.ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึง 3.5    
   ความส าคัญของโครงการ     
3 โครงการศูนย์ส่งเสริมการมีงานท าส าหรับนิสิต 1.จ านวนผู้เข้าร่วม  ร้อยละ 75 40,000 ตลอด

ปีงบประมาณ 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

    โครงการ เป้าหมาย 800 คน   
   2.ผู้เข้าร่วมโครงการขอ ร้อยละ 75    
   รับใบสมัครงาน     
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
   3.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด 3.50    
   ความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการตามวัตถุประสงค์ 
    

        
4 โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. ครั้งที่ 1 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 25,000 20-พ.ย.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 ประจ าปีการศึกษา 2553 เป้าหมาย 120 คน    
   2.นิสิตทุนที่เข้าร่วม 3.50    
   โครงการได้รับการพัฒนา     
   ทักษะการด ารงชีพด้าน 

ต่าง ๆ 
    

   3.นิสิตทุนได้รับโอกาส 3.50    
   ในการท ากิจกรรมร่วมกันอัน

จะก่อให้เกิดประโยชน์ 
    

   ต่อตนเองและส่วนรวม     
   4.นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 3.50    
   มีความพึงพอใจในการ     
   ด าเนินโครงการ     
5 โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 1.จ านวนผู้เข้าร่วมเป้าหมาย ร้อยละ 80 25,000 8-12 ม.ค.54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 ประจ าปีการศึกษา 2553 150 คน    
   2.นิสิตได้รับการพัฒนา 3.5    
   ในด้านเชาว์ปัญญา     
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
   3.นิสิตได้สร้างความ 3.5    
   สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนิสิตทุน     
   4.นิสิตได้รับการส่งเสริม 3.5    
   ความสามารถด้านการ     
   สื่อสาร     
   5.นิสิตเห็นว่าเป็นกิจกรรม 3.5    
   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

 
    

   6.นิสิตเกิดความตระหนัก 3.5    
   ในการหลีกเลี่ยงการเสพ     
   เครื่องดื่มมึนเมา ยาเสพติด     
   และผลเสียของการมี     
   เพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน     
6 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน "นนทรีอีสานเกมส์" ครั้งที่ 10 1.กิจกรรมนี้ท าให้นิสิต 3.5 200,000 7-11 ธ.ค.53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
   รู้จักเพ่ือนต่างคณะ    
   2.นิสิตมีความเห็นว่าการ 3.5    
   เล่นกีฬาท าให้เกิดแรงจูงใจ     
   ในการห่างไกลยาเสพติด     
   3.นิสิตมีความเห็นว่า 3.5    
   การเล่นกีฬาท าให้เกิด     
   การพัฒนาในด้านคุณธรรม     
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
   ในระดับใด     
   4.นิสิตมีความเห็นว่า 3.5    
   การเล่นกีฬาท าให้เกิดการ     
   พัฒนาในด้านจริยธรรม     
   ในระดับใด     
   5.นิสิตมีความเห็นว่า 3.5    
   การเล่นกีฬาท าให้เกิดการ     
   พัฒนาในด้านบุคลิกภาพ     
   6.นิสิตมีความเห็นว่าการ 3.5    
   เล่นกีฬาท าให้เกิดความ     
   สัมพันธ์อันดรีะหว่างรุ่นพี่     
   และรุ่นน้องรวมทั้ง

คณาจารย์และบุคลากร 
    

   7.ความพึงพอใจต่อ 3.5    
   การจัดโครงการใน     
   ภาพรวม     
7 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีไตรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 

11 "พังโคนเกมส์" 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2.ความพึงพอใจต่อการ 

ร้อยละ 70 
3.5 

55,000 12-ก.พ.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

   เข้าร่วมโครงการ    
8 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 70  11-มิ.ย.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 ประจ าปีการศึกษา 2554 2.ความพึงพอใจต่อ 3.5  
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
   การจัดโครงการในภาพรวม     
9 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ส าหรบันิสิตชั้นปีที่ 2 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70  27-ส.ค.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 ประจ าปีการศึกษา 2554 2.ความพึงพอใจต่อการ 3.5    
   จัดโครงการในภาพรวม     

10 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2554 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70  12-14ก.ค.54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
   2.ความพึงพอใจต่อการจัด 3.5    
   โครงการในภาพรวม     

11 โครงการอบรมทักษะการคิด การพูด และการพัฒนา 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70  09-ก.ย.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 บุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล รุ่นที่ 1 2.ความพึงพอใจต่อการจัด 3.5    
   โครงการในภาพรวม     

12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้นิสิตเก่า มก.ฉกส. 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 70  23-ก.ย.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
   2.ความพึงพอใจต่อการจัด 3.5    
   โครงการในภาพรวม  

 
 

   

13 โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีถ้วนหน้า      ฝ่ายกิจการนิสิต 
  - กิจกรรมกายแข็งแรง จิตสดใจ ใจเป็นสุข 1.จ านวนผู้เข้าร่วม   1 ส.ค.- 30 ก.ย.  
   2.ความพึงพอใจต่อการจัด 3.5  54  
   โครงการในภาพรวม     
  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิตหอพัก 1.ความพึงพอใจต่อการจัด 3.5  1 ส.ค.- 30 ก.ย.  
   โครงการในภาพรวม   54  
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
14 กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพักและปฐมนิเทศนิสิตหอพักใหม่   1.ความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 80 15,000 30 พ.ค. 54 ฝ่ายบริหาร 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔        

15 กิจกรรมเปิดหอพัก ประจ าปี ๒๕๕๔   1. ความพึงพอใจ   ร้อยละ 80 40,000 17 ก.ย. 54 ฝ่ายบริหาร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรสนับสนุนและผลิตผลงำนกำรวิจัยและผลงำนกำรบริกำรวิชำกำรของวิทยำเขตและส ำนัก 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ มก.ฉกส. ร่วมใจฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย 2553 1.ความพึงพอใจของ 3.50 159,120 4-6 ก.พ. 54 ฝ่ายบริหาร 
   ชุมชน     
   2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี 3.50    
   ความพึงพอใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
    

   3.ผู้เข้าร่วมโครงการ
พร้อมที่จะน าความรู้ 

3.50    

   ไปพัฒนาและต่อยอด
การด าเนินกิจกรรม 

    

   4.โครงการสามารถตอบ 3.50    
   สนองความต้องการของ     
   ชุมชนที่ต้องการความ     
   ช่วยเหลือและฟ้ืนฟู     
   5.ผู้เข้าร่วมโครงการมี 3.50    
   ความพึงพอใจต่อโครง     
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
   การในภาพรวม     
2 โครงการ Clean Food Good Taste 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80  20 ก.ย. 54 ฝ่ายบริหาร 
   2.ความพึงพอใจ 3.51    
3 โครงการ KU CSC Night Market 1.ความพึงพอใจของ

นิสิตและบุคลากร 
3.51 11,000 17 พ.ย. 54 ฝ่ายบริหาร 

  2.ความพึงพอใจของ
ร้านค้า 

3.51    

4 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 1. ต้นไม้ที่ปลูกมี  199 ต้น 45,500 18 มิ.ย. 54 ฝ่ายอาคารฯ 
  2. มีอัตราการรอด ร้อยละ 100    

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 

1 เข้าร่วมงานวันออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร  - - 25,000 22 ต.ค.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 ประจ าปี 2553      
2 เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจ าปี 2553 1.จ านวนผู้เข้าร่วม  ร้อยละ 80 5,000 23 ต.ค.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
3 โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2553 1.จ านวนผู้เข้าร่วม  ร้อยละ 80 60,000 19 พ.ย.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
   2.ความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการในภาพรวม 
3.5    

   3.ผู้เข้าร่วมโครงการมี 3.5    
   ความเข้าใจถึงความ     
   ส าคัญของโครงการ     
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
4 เข้าร่วมงานแห่พระประทีป ประจ าปี 2553 1.จ านวนผู้เข้าร่วม  ร้อยละ 80 20,000 21 พ.ย.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
5 เข้าร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จ 1.จ านวนผู้เข้าร่วม  ร้อยละ 70 5,000 05 ธ.ค.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
 พระเจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2553       
6 เข้าร่วมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจ าปี ค.ศ.2010 - - 15,000 25 ธ.ค.-53 ฝ่ายกิจการนิสิต 
7 โครงการพิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 3.5  23 มิ.ย.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
   2.ความพึงพอใจต่อการ     
   จัดโครงการในภาพรวม     
8 กิจกรรมเข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ - -  12 ส.ค.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
9 กิจกรรมเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา - -  17 พ.ค.-54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
10 โครงการนนทรีอีสานสีทอง ครั้งที่ ๕ 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 10,000 25 ก.ย. 54 ฝ่ายกิจการนิสิต 
   2.ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 

3.51 
   

       
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำองค์กรและระบบบริหำรจัดกำร 
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 3 “การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักงานวิทยาเขต” 

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ  
2.ความพึงพอใจเฉลี่ย 

ร้อยละ 80  
4 

10,000 30 พ.ค. 54 ฝ่ายบริหาร 

   3.มีร่างแผนฯ มีร่างแผนฯ    
2 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 80 35,200 24-25 มี.ค. 54 ฝ่ายบริหาร 
   2.ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.50    
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
3 โครงการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขต 1.มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี

มาก 
50,000 ต.ค. 53–ก.ย.

55 
ฝ่ายบริหาร 

4 ฝึกอบรมสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์เรื่อง 
“เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์” 

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

20,000 26 ส.ค. 54 ฝ่ายบริหาร 

  1.ผู้ร่วมโครงการมีความ
เข้าใจเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม   

ร้อยละ 70    

   2.ผู้ร่วมโครงการพึง
พอใจรูปแบบการจัด
กิจกรรมโครงการ   

ร้อยละ 70    

   3.ผู้ร่วมโครงการมีความ
สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 80    

5 การสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใน มก.ฉกส. 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

1.ความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ 80 200,000 ปีงบ 54 ฝ่ายบริหาร 

6 กิจกรรมโสเหล่งานบุคคล 1.จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 ไมมี 29 ส.ค. 54 ฝ่ายบริหาร 
   2.ระดับความพึงพอใจ 3.51    
7 โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปี 2553 
1. จ านวนผู้เข้าร่วม 
2.ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
มากกว่า 

200,0000 25 ก.ย. 54 ฝ่ายบริหาร 

   3.51    
8 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร  1. จ านวนผู้เข้าร่วม 80% - 22 ธ.ค. 54 ฝ่ายบริหาร 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย งบประมำณ วันที่จัด ผู้รับผิดชอบ 
   2.ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 

3.51 
   

9 กิจกรรมสัมมนาการจัดท าแผนการจัดการความรู้ สขส. 1. จ านวนผู้เข้าร่วม   6 ม.ค. 55 ฝ่ายบริหาร 
   2. ระดับความพึงพอใจ     

10 โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี 2555 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม 150 5,000 22 ธ.ค. 55 ฝ่ายบริหาร 

   2. ระดับความพึงพอใจ 3.51    
11 โครงการปลูกผังจิตส านึกการให้บริการ และอนุรักษ์พลังงาน 1.ระดับความพึงพอใจ 3.51 10,000 21 มิ.ย. 54 ฝ่ายอาคารฯ 
  2. บุคลากรได้ทราบถึง

นโยบายการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ทราบ    

 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของส ำนัก 

ล ำดับ โครงกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 โครงการประเมินคุณภาพภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   พฤษภาคม 2555 10,000 
2 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มิถุนายน 2555 15,000 
3 โครงการ OCC QA On Tour เมษายน 2554 15,000 
4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 3,500 
5 โครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ พ.ค. 2555 6,500 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

(รองศำสตรำจำรย์พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนำกุล) 

รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 

 

 

 

 

(นำงสำวพัชรำภรณ์  ลันศรี) 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 6 

งานธุรการ 

งานประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ 

งานคลังและพัสดุ 

งานบุคคล 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

งานสิทธิประโยชน์ 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนิสิต 

 

 

 

 

(นำงสำวโอลักษณ์  เทียมภักด์ิ) 

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

งานธุรการ 

งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

งานบริการนิสิต 

หัวหน้ำฝ่ำยอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

 

 

 

 

(นำยอนชุำ  แสนสภุำ) 

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนทั่วไป 

งานธุรการ 

งานกายภาพ 

งานภูมิสถาปัตย์ 

งานบริการยานพาหนะ 

งานอาคารสถานที่ 

งานรักษาความปลอดภัย 

1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนัก 
 การบริหารงานส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ซึ่งก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา  
มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายตามที่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ (Job Description) และการมอบหมายงาน 
(Job Assignment) โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ของส ำนัก 

 1.7.1 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร กรรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กรรมการ 
 ผู้แทนบุคลากร กรรมการ 
 เลขานุการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีวารการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี 
 โดยมีอ านาจและหน้าที่ คือ พิจารณาพิจารณาวางนโยบายและแผนงาน วางระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

อ้างอิงตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 740/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 

1.7.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ กรรมการ 
 นายแสวง  บุญราศรี กรรมการ 
 นางสาวพัชราภรณ์ โอภาส กรรมการ 
 นางสาวนุชรินทร์ ควรครู กรรมการ 
 นายทศพล อัคพิน กรรมการ 
 นางทิตยา สุภาวงค ์ กรรมการ 
 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวมโนรม มาลัยกรอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางกัลยา ดวงกุลสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายสุรเนตร พิลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวเกศินี พิลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวทิพย์ทอง นาคะอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายอดิศร บุญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
3. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4. ติดตามและประเมินผล และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การ

ควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบ ฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนด
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 อ้างอิงตามค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่  018/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 1.7.3 คณะท ำงำนประกันคุณภำพส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะท างาน  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ คณะท างาน 
 นางสาวนุชรินทร์  ควรครู คณะท างาน 
 นายแสวง  บุญราศรี คณะท างาน 
 นายอภิศักดิ์  อุ่มจันสา คณะท างานและเลขานุการ 
 นางสาวมโนรม  มาลัยกรอง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางเกษแก้ว  ซ้ายขวา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวเกศินี  พิลาภ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางวนิดา  พิลาชัย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายวิไลศักดิ์  วะภักดิ์เพชร คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายเรืองชัย  ราชชิต คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดท าและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพท้ังหมด 
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4. ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

5. จัดการและด าเนินการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ  
6. จัดให้มีการประชุมทบทวนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานวิทยาเขต  

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของ

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
อ้างอิงตามค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ 181/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพส านักงาน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 

 1.7.4 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  คณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะท างาน 
 นางสาวนุชรินทร์ ควรครู คณะท างาน 
 นายอภิศักดิ ์ อุ่มจันสา คณะท างาน 
 นางอรุณศร ี นิภานันท์ คณะท างาน 
 นางสาวมโนรม มาลัยกรอง คณะท างาน 
 นายทศพล อัคพิน คณะท างาน 
 นางจุลจิรา มีพรหม คณะท างาน 
 นางสาวจามจุรี พิมพ์จันทร์ คณะท างาน 
 นายแสวง บุญราศรี คณะท างานและเลขานุการ 
 นางวนิดา พิลาชัย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายศิวชาติ นาถาดทอง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้ าหมาย ประเมินแผน และ

ปรับปรุงแผนการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 

4. ติดตาม ประเมินผล น าผลการประเมินไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
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5. รวบรวมรายงานผลการจัดการความรู้ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ตามกระบวนการจัดการความรู้ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 7 ขั้นตอน 

ก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

6. ผลักดันสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ประจ าปี 

 อ้างอิงตามค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ 001/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 

 1.7.5 คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  กรรมการ 
 หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
 หัวหน้างานวินัยและกิจกรรมนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวทิพย์ทอง นาคะอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
  อ้างอิงตามค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ 001/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ลงวันที่ 14 มกราคม 2554  

 1.7.6 คณะท ำงำนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  คณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะท างาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  คณะท างาน 
 นายอภิชาติ   กันยาทอง คณะท างาน 
 นายเผด็จ ศรีชาติ คณะท างาน 
 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ คณะท างานและเลขานุการ 
 นายศิวชาติ นาถาดทอง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวร าเพย ค าเกษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 นายอดิศร บุญทอง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลการบริการ จ าแนกประเภท วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์วิธีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ก าหนดรูปแบบการส ารวจ  
ตามผลการวิเคราะห์ รวมทั้งมีการทดสอบเครื่องมือ และรูปแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและ  
การบริการ 
  อ้างอิงตามค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ 002/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการและการบริการ ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 

1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่ส ำนักภำคภูมิใจ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการท างานตามสมรรถนะ และ  
ขีดความสามารถ พร้อมทั้งมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร “โครงกำร OCC QA On 
Tour” เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรที่ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็น
โครงการที่ให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพมากขึ้น  โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุด 
และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โครงการดังกล่าวจัดทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มส านักงาน และกลุ่มแรงงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.43 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด
ของส านัก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเฉลี่ย 4.19 และมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จ านวน 161 คน จากผู้ทดสอบ 163 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.77 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

46,694,281.65 24,965,450.91 21,728,830.74 87,465,800 18,442,648.26 69,023,151.74 91,181,700 65,248,196.09 25,933,503.91 

งบประมาณ
เงินรายได ้

60,539,195.27 46,055,547.41 14,483,647.86 48,429,541 49,937,109 -1,507,568 62,693,104.89 50,774,004.82 11,919,100 

รวม (บำท) 107,233,476.92 71,020,998.32 36,212,478.60 135,895,341 68,379,757.30 67,515,583.70 153,874,804.90 116,022,200.90 37,852,603.90 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ (บำท) 

2552 2553 2554 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 107,233,476.92 135,895,341 153,874,804.90 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 183,780 0.00 113,957.11 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 98,239,998.02 64,034,884.30 151,030,135.30 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 8,993,478.90 4,344,873 2,844,669.60 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ 3,513,002.25 4,158,724.88 3,338,733 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 36,212,478.60 67,515,583.74 37,852,603.90 

สินทรัพย์ถาวร 127,331,736.69 129,047,980.50 131,543,846.40 

 รายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. งบประมาณแผ่นดิน 91,181,700 1. งบบุคลากร 19,373,520 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 71,811,842 2. งบด าเนินงาน 17,631,000 

3.  3. งบลงทุน 10,487,500 

4.  4. งบอุดหนุน 92,603,000 

5.   5. งบอ่ืนๆ 8,700,000 

รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 162,993,542 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 131,164,020 

 1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
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 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลำกร 
ปีกำรศึกษำ 

2553 2554 
1.  นักวิจัย - - 
2.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 84.5 160.5 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 84.5 159.5 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - 1 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 84.5 160.5 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรทีล่ำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 
-  แรงงาน 7 5 84 - - - 7 5 84 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 73 79.5- 75.5 1 - 1 74 79.5 76.5 
-  ช านาญการ 6 - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ 7 - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ 8 - - - - - - - - - 
-  เชี่ยวชาญ 9 - - - - - - - - - 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 80 84.5 159.5 1 -- 1 81 84.5 160.5 
คุณวุฒิกำรศึกษำ          

-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี 7 5 84 - - - 7 5 84 
-  ระดับปรญิญาตร ี 67 72.5 63.5 1 - 1 68 72.5 64.5 
-  ระดับปรญิญาโท 6 7 11 - - - 6 7 11 
-  ระดับปรญิญาเอก - - 1 - - - - - 1 

รวมท้ังหมด 80 84.5 159.5 1 -- 1 81 84.5 160.5 

  หมำยเหตุ: จ านวนบุคลากรทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากนับจ านวนพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายไดส้าย อื่น ๆ 
(เดิมคือ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งคนงาน แม่บ้าน เป็นต้น)  
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ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน 

 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
รวม 
(คน) 

ไม่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ช ำนำญ
กำร 

เชี่ยวชำญ 
รวม 
(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 83 63 11 1 158 158 - - - 

2 6-9 เดือน 2 3 - - 5 5 - - - 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 12 2 - - 2 2 - - - 

4 ลาศึกษาต่อ  - 1 - - 1 1 - - - 

5 รวมทั้งหมด 97 69 11 1 79.5 79.5 - - - 

6 
ผลรวม 
(1)*1+(2)*0.5 

84 64.5 11 1 160.5 160.5 - - - 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงำน ประชุมสมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
อื่นๆ  

(ลำศึกษำ) 
รวม  

(ไม่นับซ้ ำ) 
ฝ่ายบรหิาร 57 6 5 - 57 
ฝ่ายกิจการนิสติ 12.5 1 - - 13.5 
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 80 - - 1 81 

รวม 149.5 7 5 1 151.5 

 
1.9.3 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูลส านักงาน
บริการวิชาการ) ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงกำร/กิจกรรม 

หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 
หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

1. โครงการอบรมทักษะการคิด 
การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
สู่ความเป็นสากล รุ่นท่ี 1 

    - ฝ่ายกิจการนิสิต - 

2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์
ความรู้นิสิตเก่า มก.ฉกส. 

    - ฝ่ายกิจการนิสิต - 

3.โครงการ มก.ฉกส. ร่วมใจฟื้นฟูผู้
ประสบอุทกภัย 2553 

   - ฝ่ายกิจการนิสิต - 

4.โครงการ Clean Food Good 
taste 

   - ฝ่ายบริหาร - 

5. โครงการ KU CSC Night 
Market 

    - ฝ่ายบริหาร - 
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โครงกำร/กิจกรรม 

หน่วยงำนท่ีมำรับบริกำร/ 
ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนที่สนับสนุน

โครงกำร 
หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 

6. โครงการวันพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ 

    - ฝ่ายอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ 

- 

7.เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ     - ฝ่ายบริหาร - 

8.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี     - ฝ่ายบริหาร - 

รวม - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน 
ลักษณะควำม

ร่วมมือ 
ระยะเวลำ งบประมำณ ชม.กำรท ำงำนจริง 

สัมมนาเครือข่ายด้านการ
ประกันคณุภาพของ
ส านักงานอธิการบดี 4 
มหาวิทยาลยั 

1) ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  
2) ส านักงานวิทยาเขต
สกลนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล
อี ส า น  วิ ท ย า เ ข ต

เครอืขา่ยองค์กร

การเรียนรู้ดา้นการ

ประกันคุณภาพ

ระหว่างหน่วยงาน 
และสนับสนุนการ

สร้างนวัตกรรม

ใหม ่ๆ และแนว

- 6,500 8 
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ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน 
ลักษณะควำม

ร่วมมือ 
ระยะเวลำ งบประมำณ ชม.กำรท ำงำนจริง 

สกลนคร  
3) ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม 
4) ส านักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  

ปฏบัิตท่ีิดา้นการ

ประกันคุณภาพ 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 7 15 8 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 6,871 4,415 3,640 

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 260,00 373,000 285,000 
มูลค่า (บาท) 260,00 373,000 285,000 

1.9.4 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 
จ ำนวนบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

- - - 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

- - - 

- จ านวนบุลคากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการต่ำงประเทศ 

- - - 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

- - - 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- - - 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- - - 

จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับชำติ 

- - - 
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รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 
- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ ำนวนนักวิจัยท่ีได้รับรำงวัลผลงำนทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
ระดับนำนำชำติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.05 3.78 

1.9.5 ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร   
 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำน 

เนื้อที/่จ ำนวน มูลค่ำ (บำท) มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์ 
(บำท) 

ร้อยละของกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร 

ที่ดิน 4,700 940,000,000 282,000,000 30 
อาคาร 104,602 1,569,030,000 1,569,030,000 100 
ยานพาหนะ 46 คัน 26,249,000 26,249,000 100 

รวม  2,535,279,000 1,877,279,000 74.05 

19.6  ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก   
 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2552 1. ระบบ CASH MANAGEMENT 
2. ระบบทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร 
3. ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ

2553 1. ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK)   
2. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยั 
3. โครงการค่ายสร้างความเข้มแข็งยุวชนต าบลเชียงเครือ (บริการวิชาการ) 

2554 1. โครงการ OCC QA on Tour 
2. Express way 
3. โครงการสมัมนาเครือข่ายด้านการประกันคณุภาพของส านักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลยั 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

 สถำนที่ตั้ง 
 อาคารบริหาร (อาคาร 1) อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) และบริเวณอุทยานสนามบิน  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  
 เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาคารบริหาร (อาคาร 1) เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนหมายเลข 8 มีขนาดพ้ืนที่ 5,265 ตารางเมตร  
ภายในอาคารเป็นสถานที่ตั้งส านักงานของฝ่ายบริหาร 
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 อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ ตั้งอยู่บริเวณถนนหมายเลข 6  
มีขนาดพ้ืนที่ 1,116 ตารางเมตร ภายในอาคารเป็นที่ตั้งส านักงานของฝ่ายกิจการนิสิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุทยานสนามบิน ตั้งอยู่ระหว่างถนนหมายเลข 3s และถนนหมายเลข 5 
โดยภายในพ้ืนที่ประกอบด้วยโรงเรือน โรงซ่อมบ ารุง โรงผลิตน้ าดื่ม  

เรือนเพาะช า และอาคารส านักงาน 1 ชั้น 1 หลัง  
ภายในอาคารเป็นที่ตั้งส านักงานของฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ มีขนาดพื้นที่ 186.5 ตารางเมตร 
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กำรติดต่อสื่อสำร 
 โทรศัพท์ 0 – 4272 - 5000  

 โทรสาร 0 – 4272 - 5012, 0 – 4272 - 5013 
  Homepage http://occ.csc.ku.ac.th/ 

 

ลักษณะทำงกำยภำพของคณะ 

รำยกำร จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 
พื้นที่ท้ังหมด 7,520,000 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร 104,602 
- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 92,297 
- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร 3,412 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 7,202,868 
พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน 212,530 
 

ข้อมูลอำคำร 

ชื่ออำคำร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย  
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอำคำร
ประหยัดพลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

01 อาคารบริหาร 2540 4,982 ใช่ 
02 อาคารเรียนรวม 2542 5,953 ใช่ 
03  อาคารชุดพักอาศัย 2543 6,786   ใช่ 
04  อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 5,274 ใช่ 
05  อาคารหอพักนิสิตหญิง 2543 5,274 ใช่ 
06  อาคารปฏิบัติการรวม 2543 1,868   ใช่ 
07  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2545 9,526 ไม่ใช่ 
08  อาคารปฏิบัติการเครื่องกล 2545 416   ไม่ใช่ 
09  อาคารปฏิบัติการอาหาร 2545 544 ไม่ใช่ 
10  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2546 8,616 ใช่ 
11  อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,266 ใช่ 
12  อาคารโรงกรองน้ า/หอวิทยาเขต 2547 880 ไม่ใช่ 
13  อาคารสนามกีฬา 2548 1,013 ใช่ 
14  อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ นิธิปัญญา 2549 5,185 ไม่ใช่ 
15  อาคารวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิ 2549 6,613 ไม่ใช่ 
16  อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 2548 353 ไม่ใช่ 
17  อาคารสถานพยาบาล 2549 1,092 ไม่ใช่ 
18  อาคารชุดพักอาศัย หลังที่ 2 2553 4,737 ไม่ใช่ 

http://occ.csc.ku.ac.th/
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19  อาคารหอพักนิสิตหญิง หลังที ่2 2553 6,426 ไม่ใช่ 
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีตำมภำรกิจ 
 ในรอบปีการศึกษา 2554 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้ำนสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต และกำรพัฒนำนิสิตให้มีคุณภำพ คุณธรรมจริยธรรม 
 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุ่งส่งเสริมให้นิสิตเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
พลเมืองดี สร้างศักยภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้แก่นิสิต และสร้างความเป็น
ผู้น าให้กับสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้งานภายหลังการส าเร็จการศึกษา โดยในรอบปีที่ผ่านมา ส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญดังนี้ 

- โครงการสู่บัณฑิตยุคใหม่ทุกชั้นปี 
- โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2554 
- โครงการปิดโลกกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2554 
- โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 10 
- โครงการอบรมทักษะการคิด การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล  
- โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น รุ่นที่ 1 
- โครงการปัจฉิมนิเทศและปลูกจิตส านึกนิสิตกู้ยืมเงิน กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2554 
- โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีถ้วนหน้า 
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน 
- โครงการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้แทนนิสิต 
 
 
 
 
 

 
  

ด้านสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจในด้านการสนับสนุนวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการต่าง 
ๆ ที่ส าคัญเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้นิสิตเก่า มก.ฉกส. 
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- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2555 
- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
- โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการ KU.CSC. Night Market 
- โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี 
- โครงการพิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ 
- โครงการงานวันลอยกระทง 
- โครงการนนทรีอีสานสีทอง ครั้งที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรและระบบบริหำรจัดกำร 
   ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจด้านกำรพัฒนำองค์กรและระบบ
บริหำรจัดกำร โดยในรอบปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมามีโครงการ กิจกรรมที่ส าคัญเกิดขึ้นดังนี้ 

- กิจกรรมโสเหล่งานบุคคล 
- โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจ าปี 2554 
- โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจ าปี 2555 
- โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร 
- กิจกรรมสัมมนาการจัดท าแผนการจัดการความรู้ สขส. 
- โครงการ QA on tour 
- โครงการปลูกผังจิตส านึกการให้บริการ และอนุรักษ์พลังงาน 
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2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลัก
ทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก  
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตำรำงท่ี 2.1    สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.59 4.73 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 5.00 4.51 4.93  

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก  

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี
การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้  

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
2.2  

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำร

ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ
 2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  5.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยให้บุคลากร

ภายในส านักได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนดังกล่าว (1.1-1-1) โดยปัจจุบันส านักได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
2553 – 2557 (1.1–1-2) พร้อมกันนี้ส านักยังได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของส านักและ
ของมหาวิทยาลัย (1.1–1-3)  

 
2. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ทุก

หน่วยงาน โดยเริ่มจากการน าแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานวิทยาเขต  (1.1-2-1) เพ่ือให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารรับทราบและถ่ายทอดให้บุคลากรในฝ่ายต่อไป นอกจากนี้ยังมีการติดป้ายวิสัยทัศน์ภายในห้องต่าง ๆ 
(1.1-2-2) รวมทั้งเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ในเว็บไซต์ของส านักอีกด้วย (1.1–2–3) 

 
3. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (1.1–3-1) เพ่ือ

แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1–3-2) ที่ครอบคลุมทุกภารกิจและตอบสนองวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

4. ส านักงานวิทยาเขตมีตัวบ่งชี้ของแผนยุทศาสตร์ (1.1-1-2) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (1.1-3-2) 
ที่ผ่านการระดมสมองของบุคลากรของส านัก และได้ก าหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ทั้ง 2 แผน เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

5. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ครบทุกภารกิจหลักของส านัก (1.1–5-1) ได้แก่พันธกิจสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนานิสิตให้มี
คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม พันธกิจสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจพัฒนาระบบบริการสู่ความมีคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร 
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6. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักทุก 6 เดือน และได้มีการรายงานต่อผู้บริหารใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณา (1.1–6-1) 

7. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2554 (1.1–7-1)  และรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก (1.1–7-2) เพ่ือพิจารณา 

 
8. ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เสนอแนะให้

ไปปรับปรุงตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส านัก ดังนั้นส านักงานวิทยาเขตฯ จึงได้จัดการประชุมเพ่ือทบทวน
แผนส านักในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 (1.1–8–1) และผลของการประชุมครั้งนั้นส านักงานวิทยาเขตจึงได้มีแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 2555 – 2558 (1.1–8–2) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 3 การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของส านักงาน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตประจ าปี 2553 – 2557 
1.1-1-3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ส านักและมหาวิทยาลัย 
1.1.-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 6/2554 
1.1-2-2 ภาพวิสัยทัศน์ส านักงานวิทยาเขต 
1.1-2-3 เว็บไซต์ส านักงานวิทยาเขต 
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
1.1-5-1 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2554 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 2/2554 และ ครั้งท่ี 8/2554 
1.1-7-1 การประเมินตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ส านักประจ าปี 2554 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 9/ 2554 
1.1-8-1 ภาพกิจกรรมทบทวนแผนส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
1.1-8-2 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2555-2558 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

 

หมำยเหต ุ 
2554 2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก 4.73   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  3.75 4.00  
  

45,022.56 4.18 4.18   
10,773.00 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ  5  5  5 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

 

หมำยเหต ุ 
2554 2555 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ  5  5  5 5.00   

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.75 

ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2554 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการทั้งหมด 33 โครงการ มีโครงการที่มีประเมินความพึงพอใจ จ านวน 30 โครงการ ดังนี้ 

 

โครงการ 
ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1 กิจกรรมโสเหล่งานบุคคล 3.92 22 86.24 

2 โครงการนนทรีอีสานสีทอง ครั้งที่ 5 4.16 134 557.44 

3 โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจ าปี 2554 3.66 81 296.46 

4 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร 3.65 58 211.70 

5 โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจ าปี 2555 4.08 200 816.00 

6 โครงการ KU.CSC. Night Market 4.00 40 160.00 

7 โครงการ clean food good taste 3.95 25 98.75 

8 โครงการ QA on tour 4.19 140 586.60 

9 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1ประจ าปี 2555 4.65 40 186.00 

10 โครงการสัมมาทิฐิ สขส. ประจ าปี 2554 4.76 154 733.04 
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โครงการ 
ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

11 โครงการบัณฑิตยุคใหม ่ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2554 

4.30 710 3,053.00 

12 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2554 

3.91 553 2,162.23 

13 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3ประจ าปี
การศึกษา 2554 

3.76 537 2,019.12 

14 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2554 

3.76 527 1,981.52 

15 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา2554 4.48 949 4,251.52 

16 โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 10 4.50 44 198.00 

17 โครงการอบรมทักษะการคิด การพูด และการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล รุ่นที่ 1 

4.54 215 976.10 

18 โครงการอบรมทักษะการคิด การพูด และการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล รุ่นที่ 2 

4.23 76 321.48 

19 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื่องต้น รุ่นที่ 1 4.63 53 245.39 

20 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้นิสิตเก่า มก.ฉกส. 4.40 195 858.00 

21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2555 4.58 1547 7,085.26 

22 โครงการพิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ 4.55 828 3,767.40 

23 โครงการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้ค าปรึกษา
เชิงจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนนิสิต 

4.65 29 134.85 

24 โครงการแนะแนวและจัดหางานประจ าปีการศึกษา 
2554 

4.08 155 632.40 

25 โครงการปัจฉิมนิเทศและปลูกจิตส านึกนิสิตกู้ยืมเงิน กย
ศ. ประจ าปีการศึกษา 2554 

4.28 44 188.32 

26 โครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดีถ้วนหน้า    
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โครงการ 
ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

   - กิจกรรมกายแข็งแรง จิตสดใส ใจเป็นสุข(เต้นแอโรบิก) 3.50 932 3,262.00 

   - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิตหอพัก 4.13 874 3,609.62 

   - กิจกรรมรณรงค์โรคตามฤดูกาล 3.72 596 2,217.12 

27 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรครั้งที่ 12 เชียง
เครือนนทรีเกมส์ 

4.02 435 1,748.70 

28 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 4.44 410 1,820.40 

29 โครงการปลูกฝังจิตส านึกการใช้พลังงานและการ
ประหยัดพลังงาน 

4.35 90 391.50 

30 โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 4.58 80 366.40 

 รวม  10,773  45,022.56 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

       = 
10,773

45,022.56
     

 คะแนนที่ได้ =  4.18 คะแนน 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2553 2554 2553 2554 
2.1 3,949.18 ค่าเฉลี่ย

4.21 
45,022.56 ค่าเฉลี่ย 

4.18 
4.21  

คะแนน 
4.18  

คะแนน 
ค่าเฉลี่ย
3.75 

บรรลุ 4.00 
938 10,773 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำม เป้ำหมำย กำร เป้ำหมำย 
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ที ่ เกณฑ์ 2554 ประเมิน
เป้ำหมำย 

2555 
2553 2554 2553 2554 

2.1 3,949.18 ค่าเฉลี่ย
4.21 

45,022.56 ค่าเฉลี่ย 
4.18 

4.21  
คะแนน 

4.18  
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย
3.75 

บรรลุ 4.00 
938 10,773 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบที่ 2 
2.1-1-2 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2554  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 

  5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ในปีการศึกษา 2554 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ คือ 1) การส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับนิสิตทุกชั้นปี เพ่ือให้ทราบข้อมูลปัจจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นของนิสิต และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตมากข้ึน (2.2-1-1)   2) การส ารวจความต้องการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงาน (2.2-1-2) และ 3) การส ารวจความต้องการในการให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC 
Service Link) (2.2-1-3) เพ่ือให้ทราบข้อมูลบริการที่ทีส่อดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการมากขึ้น  
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 2. หลังจากท่ีได้ส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับนิสิตทุกชั้นปีแล้ว ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได้น าผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นมาวางแผนการด าเนินงานของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยรายการความต้องการจ าเป็นในด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของส านักงานวิทยาเขต ที่นิสิตมี
ความต้องการสูงสุด มีดังนี้ (2.2-2-1) 
 ด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  -  ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดบริการข้อมูล 
          ส าหรับวางแผนการหางานท า 

 ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร   -  ต้องการให้มีบริการข้อมูล ข่าวสาร  
          ที่ครอบคลุมเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ 
          ส าหรับนิสิต 

 ด้านการบริการด้านการจัด   - ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม 
 โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์     เพ่ือพัฒนาด้านทักษะทางภาษา 
 วิชาชีพแก่นิสิต 

 ในส่วนของการส ารวจความต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการส ารวจความต้องการในการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) ได้มีการน าผลการส ารวจมาวางแผนการด าเนินงาน
การให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (2.2-2-2) 
  
 3. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ  ดังนี้(2.2-3-1) 
 ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดบริการข้อมูล  - จัดบริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา   
 ส าหรับวางแผนการหางานท า     ด้านส่งเสริมการมีงานท า ณ ศูนย์ส่งเสริม 
          การมีงานท า อาคาร 16 
        -  จัดโครงการแนะแนวและจัดหางาน 
          ประจ าปีการศึกษา 2554  
          ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 

    -  จัดให้มีบริการขึ้นทะเบียนแรงงานออนไลน์ 

          ในโครงการแนะแนวจัดหางาน  
          ประจ าปีการศึกษา 2554 
 ต้องการให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร   - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
 ที่ครอบคลุมเรื่องท่ีเป็นประโยชน์      ที่เป็นประโยชน์ส าหรับนิสิต ผ่านบอร์ด 
 ส าหรับนิสิต       ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
          และมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์  
          โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
          เช่น e – mail และ facebook เป็นต้น 
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 ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม  - จัดโครงการอบรมภาษามลายูเบื้องต้น 
 เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา     เพ่ือการสื่อสาร 
          วันที่ 7 – 9 และ 14 – 15 ธันวาคม 2554 

             - จัดโครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น 

      เพ่ือการสื่อสาร 

      วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 

 ในส่วนของการส ารวจความต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและการส ารวจความต้องการในการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) ได้มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ  (2.2-3-2) 
 
 4. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการประเมินผลการให้บริการ ในปลายปี
การศึกษา 2554  จากกลุ่มตัวอย่างนิสิต ซึ่งผลปรากฏว่าทุกการให้บริการตามแผนมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 3.50 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 (2.2-4-1) (2.2-4-2)  
  
 5. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีถัดไป (2.2-5-1)  
(2.2-5-2) 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2553 2554 2553 2554 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 
รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

2.2-1-1 สรุปผลโครงการส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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2.2-1-2 สรุปผลการประเมินความต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
2.2-1-3 สรุปผลการส ารวจความต้องการในการให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 
2.2-2-1 แผนการด าเนินงานของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
2.2-2-2 แผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
- ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 

2.2-3-1 ผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
สรุปโครงการ/กิจกรรมฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 

2.2-3-2 ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
- ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 

2.2-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.2-4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- การรับบริการผ่านเคาน์เตอร์ EXPRESS  WAY 
- ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 

2.3-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้บริการในรอบปีต่อไป  
2.3-5-2 แผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้บริการในรอบปีต่อไป 

- การรับบริการผ่านเคาน์เตอร์ EXPRESS  WAY 
- ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการบริหารจัดการให้บุคลากร

ภายใต้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารจัดการในการท ากิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (2.3-1-1) ขึ้น โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เช่น การก าหนดพ้ืนที่ในการท าบุญ
ตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม (2.3-1-2)  มีการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี)  การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พิธีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เป็น
ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากรเข้าร่วมทุกปี ก่อให้เกิด
ความรักสามัคคี ภายในองค์กร รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นเป็น
การสร้างความเข้าใจและการปลูกจิตส านึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน 
 

2. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัย โดยจัดตารางเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร 
นิสิต ที่อาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (2.3-2-1) มีศูนย์รักษาความปลอดภัย (2.3-2-2) ในการรับเรื่องร้องเรียนและ
แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มีมาตรการ
ในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ (2.3-2-3) อีกทั้งยังมีป้อมยามรักษาการณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจ (2.3-2-4) 
ที่พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร  ช่วยระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (2.3-2-5) ภายในอาคาร อีกทั้งยัง
มีการติดตั้งระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคาร ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (2.3-2-6) รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นไปตาม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภายใต้การดูแลของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้ด าเนินการคัดแยกขยะ โดยน า ขยะที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เช่นกระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ่ืนๆ 
นำไปจำหน่ายสร ้างรายได้ ให้กับ หน่วยงาน (2.3-2-7) จัดให้มีถุงขยะ และเพ่ิมจ านวน ถังขยะตามจ ุดต ่างๆ จัดเก็บ
ขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของส านักงานวิทยาเขต (2.3-2-8) ใน
การเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่วิทยาเขตและภายในอาคาร เพื่อน าไปคัดแยก รวบรวมไว้ในพื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้ และ



52 
 

ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต าบล เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 
และเสาร์ เพ่ือน าไปก าจัดต่อไป (2.3-2-9) 

ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษา ภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาเขต ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย  ตัดหญ้า ปรับแต่ง 
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่วิทยาเขต (2.3-2-10) อีกท้ังยังมีการดูแลเรื่องระบบระบายน้ าภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ 
เพ่ือไม่ให้อุดตัน (2.3-2-11) และสามารถระบายน้ าได้ในฤดูฝน เป็นการป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

3. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ให้
สวยงามอยู่เสมอ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ในการ ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ทั้งที่มี
อยู่เดิมตามธรรมชาติและปลูกเพ่ิมเติมอย่างมีระบบ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ย
ชีวภาพจากวัชพืชที่ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้มาจากหญ้าที่ตัดหรือวัชพืชต่างๆที่มีภายในวิทยาเขตโดยน ามากอง
หมักรวมกันจนย่อยสลาย (2.3-3-1) แล้วน าไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีการดูแล รักษาร่องระบาย
น้ า ให้สามารถระบายน้ าได้ในฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุม
ใหญ่พื้นที่รอบอาคารเรียนต่างๆ หอพักภายในมหาวิทยาลัย (3-3.2)รวมถึงมีการจัดประดับตกแต่งพ้ืนที่ อาคาร ให้
เกิดความสวยงาม (2.3-3-3) 

 
4. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษา จัดสรรพ้ืนที่ (2.3-4-

1) และอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนกลางที่ทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ ส านัก สถาบัน จัด
กิจกรรมขึ้น โดยได้จัดสรรพ้ืนที่ในการให้ท ากิจกกรมต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย เช่น อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ใช้จัด
กิจกรรมท าบุญตักบาตร (2.3-4.2)   ลานเกษตรรวมใจใช้ในการท ากิจกรรมกลางแจ้ง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร14 หอประชุม) ใช้ในการจัดงานพิธีไหว้ครู  งานปีใหม่ (2.3-4-3)  อาคาร 9 (ห้องระพีสาคริก)  งานแสดง
ดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาค งานประเพณีลอยกระทง (2.3-4-4) เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ในการให้
นิสิต บุคลากร ได้จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งได้กระท า
สืบทอดกันมาในทุกๆปี  

 
5. ส านักงานวิทยาเขตได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความ
สะอาด (5-5.1) ภายในวิทยาเขต เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผล
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่เก่ียวข้องกับประกันคุณภาพ ดังนี้ (2.3-5-2) 

 
รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

นิสิต บุคลากร 
1.การมีส่วนร่วมของนิสิต/บุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 4.26 4.11 
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2.สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

4.01 3.88 

3.ปรับแต่งรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.18 3.91 

4.การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต / หรือ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

4.13 4.03 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2553 2554 2553 2554 
2.3 - 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.3-1-2 ภาพท าบุญตักบาตรอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
2.3-2-1 ตารางเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
2.3-2-2 ภาพศูนย์รักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. 
2.3-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 
2.3-2-4 ภาพป้อมยามเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.3-2-5 ภาพระบบกล้อง CCTV  
2.3-2-6 ภาพอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร และไฟฉุกเฉินภายในอาคาร 
2.3-2-7 ธนาคารขยะ 
2.3-2-8 รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
2.3.-2-9 เอกสารขออนุมัติในหลักการค่าธรรมเนียมบริการขนขยะ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.3-2-10 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปัตย์และภาระหน้าที่รับผิดชอบงานสวนฯ 
2.3-2-11 ภาพการปฏิบัติงานเครื่องจักรปฏิบัติงานขุดลอกร่องระบายน้ าภายในวิทยาเขต 
2.3-3-1 ภาพกองปุ๋ยหมัก วัชพืช 
2.3-3-2 ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานสวนภูมิสถาปัตย์ 
2.3-3-3 ภาพการตกแต่งพ้ืนที่ อาคาร ให้เกิดความสวยงาม 
2.3-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดการกลุ่มอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มอาคาร 
2.3-4-2 ภาพกิจกรรมท าบุญภายในอาคารถิ่นม่ันในพุทธธรรม  
2.3-4-3 ภาพกิจกรรมที่ด าเนินการภายในอาคาร 14 
2.3-4-4 ภาพกิจกรรมลอยกระทงบริเวณลานพระพิรุณทรงนาค 
2.3-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางสิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.3-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

 

 

 

 

ตำรำงท่ี 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

  

หมำยเหต ุ 
  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5.00   
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3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7   7  7 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 6 6  6 5.00   
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6  6 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 7 7  7 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 90.50  151.5 94.39 5.00   

   160.5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ. 7.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  7.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารงานภายในส านัก ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 740/2554 (3.1- 1-1)  โดยคณะกรรมการมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็น
ประธานกรรมการ  เลขานุการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  (1) พิจารณาวางนโยบาย
และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  (2) วางระเบียบและข้อบังคับภายใน
หน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  (3) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะกรรมการทุกคนได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ตามค าสั่งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2554 (3.1-1-2)  เพ่ือให้
คณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อส านักก่อนจะปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให้การประชุมส านักเป็น กลไก
หลักในวางแผน ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  คณะกรรมการจึงได้
ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ เป็นสัปดาห์หลังประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-1-3) 

คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า (3.1-1.4) โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (3.1-1-5) ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 7/2554 (3.1-1-6) 
นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนด้วย (3.1-1-7) 

 
2. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพและ
เป้าหมายของแต่ละภารกิจ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2553-2557  (3.1-2-1) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยัง
บุคลากรทุกระดับเพ่ือทราบและมีความเข้าใจร่วมกันผ่านโครงการสัมมาทิฐิฝ่าย (3.1-2-2) และโครงการสัมมาทิฐิ
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-3) รวมถึงมีการแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์บนเว็บไซต์
ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-4)  
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 3. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการก ากับ ติดตามผลการน า
นโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ส านักมอบหมายไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 (3.1-3-1) ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 3/2554 (3.1-3-2) และในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 9/2554 (3.1-3-3) เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารแผนและรายงานผลการด าเนินงานไปยังบุคลากร
ทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (3.1-2-4)   โครงการสัมมาทิฐิส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (3.1-2-3) เป็นต้น 
 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยส านักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 3 ฝ่ายตามภารกิจหน่วยงาน (3.1-4-1)  มี
การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมถึงรักษาราชการแทน เพ่ือให้อ านาจในการตัดสินใจแทน (3.1-4-2)  และมี
การจัดประชุมบุคลากรของส านักเพ่ือสรา้งความเข้าใจในการด าเนินงาน เช่น การจัดกิจกรรมลงนามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้อ านวยการส านักกับหัวหน้าฝ่ายและระหว่างหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานทั้ง 3 ฝ่าย (3.1-4-3) 
 นอกจากสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสมแล้ว  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้ก าหนดให้
มีการพบปะกับบุคลากรของส านักปีละ 2 ครั้ง ผ่านโครงการสัมมาทิฐิส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (3.1-4-4) 
 

5. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยได้จัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดโครงการ OCC QA  On Tour  เป็นโครงการที่ให้
ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพที่บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  โดยแบ่งบุคลากร
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มส านักงานและกลุ่มหมวดฝีมือแรงงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.43 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านัก (3.1-5-1)  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1-5-2) เช่น คู่มือ
การเบิกจ่ายเงินโครงการ  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง  คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  เป็นต้น 

 
6. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย ยึด

หลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานให้ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนด ดังนี้ 
 
 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้

บรรลุตัวบ่งชี้คุณภาพและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
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ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 3/2554 (3.1-3-1) และในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
ครั้งที่ 9/2554 (3.1-3-2)  นอกจากการนี้ยังได้มีติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเป็นประจ าทุกเดือน (3.1-3-4)   

หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ อีกทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดย
ระบบที่น ามาใช้งาน (3.1-6-1) เช่น  ระบบบัญชีสามมิติ  ระบบบัญชี Exprees  ระบบ Cash Management  และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  เป็นต้น 

หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างสูงสุด จึงมีการส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2554 (3.1-6-2) 
และมีการส ารวจความต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน (3.1-6-3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลกัภำระรับผิดชอบ (Accountability) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตระหนักถึงบทบาทและการแสดงความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพและเป้าหมาย
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ลงนามระหว่างผู้อ านวยการส านักกับหัวหน้าฝ่าย  และระหว่างหัวหน้าฝ่ายกับ 
หัวหน้างาน (3.1-4-3)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเป็นประจ าครั้งที่ 3/2554 (3.1-3-2)  และครั้งที่ 9/2554 (3.1-3-3) รวมถึงได้มี
การรายงานผลการด าเนินงาน (การบรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย) ตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 9/2554  

นอกจากนี้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ  เช่น การจัด
โครงการ Clean Food  Good  Taste เพ่ือขอรับการประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขาภิบาล กระทรวง
สาธารณสุข โดยโรงอาหารกลางและร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครผ่านการประเมินและได้รับป้าย Clean Food  Good  Taste (3.1-6-4)  น้ าดื่มนนทรีอีสานผ่านการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานด้านเชื้อจุลินทรีย์ (รอบแรก) ประจ าปี 2554  (3.1-6-5)  เป็นต้น 

 
 
หลักควำมโปร่งใส (Transparency) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การรายงาน

ค่าสาธารณูปโภค และผลการด าเนินงานของหน่วยงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักเป็นประจ าทุกเดือน 
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(3.1-3-6) นอกจากการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักแล้วยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
บุคลากรรับทราบโดยทั่วกันผ่านการประชุมข้อหารือราชการ (Morning Brief) (3.1-6-6) และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าวฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (3.1-6-7) เว็บไซต์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-4)  เป็นต้น 

หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิด เสนอประเด็นปัญหาและร่วมคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานสิทธิประโยชน์ เช่น 
การประชุมผู้ประกอบการบนถนน วปรอ.366  (3.1-6-8)  การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-9) ในส่วนของบุคลากรนั้นได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายของส านัก โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น  การจัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2554-2557 (3.1-6-10) นอกจากนี้
ยังมีสายตรงผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-11) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิด
โอกาสให้นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดหรือเสนอประเด็นปัญหาตลอดจนการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ   

หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการกระจายอ านาจไปยังหัวหน้า

ฝ่าย/หัวหน้างาน ในการก ากับ ดูแล รับผิดชอบ  และตัดสินใจในการบริหารงานตามความเหมาะสม เพ่ือให้
กระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ท าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-12)  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-13)  เป็นต้น 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)   
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินการตามหลักนิติธรรม โดยไม่ว่าจะเป็น

การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัย หรือการพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางจรรยาบรรณจะเป็นการด าเนินการโดย
คณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย โดยที่ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ได้ก าหนดขั้นตอน
ในการสอบสวนทางวินัย การสอบสวนเพื่อพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้อง
ทุกข ์เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรไว้อย่างชัดเจน (3.1-6-14) 

หลักควำมเสมอภำค (Equity)   
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการ

บริหารและการให้บริการ ในด้านการบริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน เช่น โครงการ OCC QA On Tour  (3.1-5-1)  โครงการสัมมาทิฐิส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (3.1-2-3) เป็นต้น นอกจากนี้ในการรับบุคลากรเข้าท างานส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆ  
มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือกโดยเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ  ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ อายุ ความพิการ 
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สภาพทางกาย สุขสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อทางศาสนา (3.1-6-15) และเมื่อ
ผ่านการคัดเลือกแล้วผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานล้วนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถของตนอย่างเท่าเทียมกัน (3.1-6-16)  

ในด้านการให้บริการ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความเสมอภาคด้านการได้รับบริการของบุคลากร 
นิสิตและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) (3.1-6-17) การ
ได้รับบริการด้านอาหารในช่วงเย็นและค่ า (โครงการ KU.CSC. Night Food) (3.1-6-18)  การสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้ใช้บริการรถโดยสารสวัสดิการโดยไม่คิดค่าโดยสาร (3.1-6-19) เป็นต้น 

หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความส าคัญกับการน าหลักการตัดสินใจโดยฉันทา

มติมาใช้การตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารงานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารโดยมีธรรมาภิ
บาลตามข้อเสนอขององค์กรในระดับสากลต่างๆ ตัวอย่างส าคัญที่แสดงการยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ กระบวนการ
ตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 7/2554 
(3.1-1-6)  ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ครั้งที่ 
1/2555 (3.1-6-20) ล้วนยึดถือประเพณีปฏิบัติที่ดีงามในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ 
แนวทางปฏิบัติและการแก้ปัญหา โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสาน
ความคิดเห็นที่แตกต่างเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด โดยมิต้องใช้การลงมติด้วยการลงคะแนน
เพ่ือใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมเป็นข้อยุติ 

7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน  
โดยได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2554 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2554 (3.1-7-1) และมีการน าผลการประเมิน
ไปทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ (3.1-7-2)  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 740/2554  
3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที่ 4/2554 
3.1-1-3 แผนการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-1-4 หลักเกณฑ์การประเมินบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-1-5 แบบประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ครั้งที่ 7/2554  
3.1-1-7 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 
3.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2553-2557   
3.1-2-2 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2555 

3.1-2-3 และ 
3.1-4-4 

โครงการสัมมาทิฐิส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

3.1-2-4 เว็บไซต์ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554  
3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที่ 3/2554  
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-3-3 และ 

3.1-7-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ครั้งที่ 9/2554  

3.1-4-1 ประกาศส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3.1-4-2 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2771/2554  
2. ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ 007/2554 
3. ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ 008/2554 
4. ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ 009/2554 
5. ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ 020/2554 
6. ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ 021/2553 
7. ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่ 017/2553 

3.1-4-3 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
3.1-5-1 โครงการ OCC QA On Tour  
3.1-5-2  1. คู่มือการเบิกจ่ายเงิน   

2. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง   
3. คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  

3.1-6-1 1. ระบบบัญชีสามมิติ   
2. ระบบบัญชี Exprees   
3. ระบบ Cash Management   
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)   

3.1-6-2 สรุปผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจ าปี 2554  
3.1-6-3 สรุปผลการประเมินความต้องการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
3.1-6-4 โครงการ Clean Food Good Taste 
3.1-6-5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องอาหารที่ผ่านมาตรวจวิเคราะห์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ 
3.1-6-6 สรุปสาระส าคัญในการประชุมข้อหารือราชการ (Morning Brief)  
3.1-6-7 จดหมายข่าวฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
3.1-6-8  บันทึกช่วยจ าการประชุมผู้ประกอบการบนถนน วปรอ.366   
3.1-6-9 บันทึกช่วยจ าการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  
3.1-6-10 กิจกรรมระดมความคิดเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักงานวิทยาเขตเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2554-2557 
3.1-6-11 สายตรงผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-6-12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-6-13 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-6-14 ค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 787/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
3.1-6-15 เอกสารการรับสมัครงาน  
3.1-6-16 แผนพัฒนาบุคลากรส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี  

2553-2558 
3.1-6-17 คู่มือการให้บริการศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 
3.1-6-18 โครงการ KU.CSC. Night  Market  
3.1-6-19 ผังเส้นทางวิ่งรถโดยสาร  
3.1-6-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ครั้งที่ 1/2555 
3.1-7-2 ภาพกิจกรรมทบทวนแผนส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน จ านวน 1 แผนการจัดการความรู้ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ ซึ่งส านักงานวิทยาเขตฯ ได้ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาองค์กร
และระบบบริหารจัดการ 2 องค์ความรู้คือ 1.  ความรู้ในกระบวนการให้บริการงานคลังและพัสดุ   2. ความรู้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล  โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เกี่ยวกับกระบวนการให้บริการงานคลังและพัสดุ  และกระบวนการบริหารงานบุคคล เป็น
หลัก (3.2-1-1) 
 

2. ตามแผนการจัดการความรู้ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แผนที่ 1  องค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์  องค์ความรู้ที่ 1 คือความรู้ในกระบวนการให้บริการงานคลัง
และพัสดุ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะความรู้ คือนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุของแต่ละหน่วยงาน และองค์ความรู้ที่ 2  ความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  คือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บุคคลของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงกลุ่มบุคลากรอ่ืน ๆ ที่สนใจในแต่ละกระบวนงาน เช่น การลาศึกษาฝึกอบรม 
วิจัยดูงาน การบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการจ้าง การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้บรรจุ
ไว้อย่างชัดเจนตามแผนการจัดการความรู้  (3.2-2-1) 

 
3. ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้ก าหนดจัดโครงการประสานความคิด ภารกิจเดียวกันสัญจร เพ่ือเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับความรู้ในกระบวนการให้บริการงานคลังและพัสดุ  และความรู้ใน
กระบวนการบริหารงานบุคคล โดยได้ก าหนดให้หัวหน้างานคลังและพัสดุรับผิดชอบด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการงานคลังและพัสดุ เช่น การเบิกจ่ายเงินโครงการ การหักล้างสัญญายืมเงิน
โครงการ การตรวจสอบสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนงานด้านการให้บริการใหม่ ๆ เช่น 
ระบบ Cash Management ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบจากการจ่ายเช็คโดยเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นระบบอัตโนมัติ หรือ 
กระบวนงาน Express Way เป็นช่องทางการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน การหักล้างสัญญายืมที่รวดเร็วขึ้น เป็น
ต้น ส่วนกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดให้ หัวหน้างานบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ด้าน
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การบริหารงานบุคคล การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ด้านการประกันสังคม การจ้าง การ พัฒนาและ
ฝึกอบรม ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ได้ก าหนดเป็นแผนการด าเนินกิจกรรมในแต่ละช่วง ตามโครงการประสานความคิด
ภารกิจเดียวกันสัญจร ซึ่งเป็นทักษะจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน (3.2-3-2) 
 นอกจากแผนการจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขตฯ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นทั้ง 2 องค์ความรู้แล้ว
ส านักงานวิทยาเขตฯ ยังด าเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรภายในส านักงานวิทยา
เขตฯ เอง โดยด าเนินการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการความรู้ เช่น กิจกรรม Morning Talk ซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร เป็นการประชุม KM ของฝ่ายบริหารทุก
เช้าวันจันทร์ เพื่อการติดตามงานและสร้างความรู้ความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยใช้ “ห้อง
ยางนา” เป็นสถานที่รวบรวมความรู้ รวมไปถึงการจัดโครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อันเกิดจากการศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะตาม
ความสามารถแล้วน ามาเผยแพร่สู่เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมเทคนิคการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือการบริหารจัดการ เป็นต้น (3.2-3-3) 
 

4. ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์องค์ความรู้ทั้ง 2 องค์ความรู้ ตาม
แผนการจัดการความรู้ ในรูปแบบคณะท างานการจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร และเพ่ือให้การจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขตเป็นไปอย่างมีระบบ ส านักงานวิทยาเขตฯ จึงได้จัดการ
ความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ง่าย โดยได้จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์หน้าแรกของส านักงานวิทยาเขตฯ (http://occ.csc.ku.ac.th/) (3.2-4-4) ซึ่งถือได้
ว่าส านักงานวิทยาเขตสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ในการประมวลผลการจัดการความรูส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาจัดท า
คู่มือการบริหารจัดการ รวมบริการประสานภารกิจ (3.2-4-5)  ซึ่งรวบรวมขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงาน เช่น กระบวนงานด้านการให้บริการงานคลังและพัสดุ  กระบวนการบริหารงาน
บุคคล นอกจากนั้น ส านักงานวิทยาเขตได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ (3.2-4-6) 
และกระบวนงานลาศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน (3.2-4-7) เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้กระบวนงานด้านการให้บริการงานคลังและพัสดุ กระบวนงานการ
บริหารงานบุคคล เป็นกระบวนงานใหม่ที่เพ่ิมในประกาศการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (3.2-4-8)  
 

5. จากการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในรอบปี พ.ศ. 2553  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาบุคลากร
ของส านักงานวิทยาเขตให้มีศักยภาพและจิตพร้อมบริการอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีความ
ร่วมมือ และท างานเป็นทีม โดยมีองค์ความรู้ที่จ าเป็น คือแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามสมรรถนะและสายงานที่ปฏิบัติ นั้น ส านักงานวิทยาเขตได้
ด าเนินการสรุปแผนดังกล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ส านักงานวิทยาเขตเฉลิม

http://occ.csc.ku.ac.th/
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พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) (3.2-5-1) อีกทั้งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (3.2-
5-2) ยังได้น าสมรรถนะหลักประจ ากลุ่มมาเป็นเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งเป็นผลจากการจัดท าแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตามสมรรถนะและสายงานที่ปฏิบัติ นั่นเอง 
 จากการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านกระบวนการให้บริการงานคลังและพัสดุ ท าให้เกิดนวัตกรรม
ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการให้บริการที่เป็น ประโยชน์ รวดเร็ว  คือ ระบบ Express 
Way ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการด้านงานคลังและพัสดุเป็นอย่างยิ่ง โดยกระบวนงานดังกล่าวถือได้ว่ าเป็น
แนวคิดอันเกิดจากการพัฒนาระบบการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ส านักงานวิทยาเขตฯ (3.2-5-3) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1/3.2-

2.1 
แผนการจัดการความรู้ส านักงานวิทยาเขตประจ าปี พ.ศ. 2554 

3.2-3-2 สรุปผลการด าเนินโครงการประสานความคิดภารกิจเดียวกันสัญจร 
3.2-3-3 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเทคนิคการใช้โปแกรม Microsoft Excel เพ่ือการบริหาร

จัดการ 
3.2-4-4 เว็บไซต์ส านักงานวิทยาเขตฯ http://occ.csc.ku.ac.th/index.php? 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

http://occ.csc.ku.ac.th/index.php
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3.2-4-5 คู่มือการบริหารจัดการ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ ฉบับปรับปรุง” 
3.2-4-6 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงินโครงการ 
3.2-4-7 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน ลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน 
3.2-4-8 ประกาศกระบวนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
3.2-5-1 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2552 -2555 
3.2-5-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
3.2-5-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานระบบ Express Way 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงานวิทยาเขตมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นประธาน 
มีหัวหน้าฝ่ายเป็นคณะท างาน และมีหัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพเป็นเลขานุการ  (3.3-1-1) โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด าเนินการ
วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง  เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ติดตามและประเมินผล และ
จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบ ฯ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 2. ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท าแผนความเสี่ยง สขส . ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (3.3–2-1) และได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน (3.3–2-2) ได้แก่  
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร คือ การเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการทุกครั้งได้รับการอนุมัติ
อย่างถูกต้องตามระเบียบ และรวดเร็ว 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  คือ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  คือ จัดท าแผนพัฒนาตามสายความก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งงาน วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แผนการพัฒนาสายความก้าวหน้าตามต าแหน่งงาน 



69 
 

 
 3. ส านักงานวิทยาเขตมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ที่ได้
วิเคราะห์ในข้อ 2 (3.3-2-1) 
 
 4. ส านักงานวิทยาเขตได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง (3.3-4-1) และได้ด าเนินการ
ตามแผน  (3.3-4-2) 
 
 5. ส านักงานวิทยาเขตมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน (3.3-5-1) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต (3.3-5-2)  
 

6. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักมีมติเห็นชอบตามผลการด าเนินงาน โดยมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบให้
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน ขอให้ใส่วิธีการติดตามและปัญหาและอุปสรรคใน
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้น ามติที่ประชุมเข้าที่ประชุม Moring talk ของฝ่ายบริหาร โดย
มอบหมายให้หัวหน้างานคลังแก้ไขตามมติที่ประชุมและส่งให้หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพเพ่ือรวบรวม
เป็นระดับส านักต่อไป (3.3-6-1) และนอกจากนี้แล้วยังได้น าข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมคณะกรรมบริหารความเสี่ยง
ส านัก ครั้งท่ี 2/2555 (3.3-6-2) เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อ่ไป 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
 3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานวิทยาเขต 
3.3-2-1 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดท าแผนความเสี่ยง สขส. ประจ าปีการศึกษา 

2554 
3.3– 2-2 เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 
3.3-5-1 แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักครั้งที่ 4/2555 
3.3-6-1 บันทึกช่วยจ า morning talk  
3.3-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงานวิทยาเขตครั้งที่ 2/2555 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

 

 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานวิทยาเขตฯ มีการสรุปข้อมูลบุคลากรและกรอบอัตราก าลัง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานวิทยาเขต เพ่ือตรวจสอบอัตราก าลังและพิจารณาการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของ
หน่วยงาน ตามปริมาณงานที่มีอยู่เพ่ือก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการ และด าเนินการสรรหาอย่างเป็นระบบต่อไป 
(3.4-1-1)  
 ในปี พ.ศ. 2553 ส านักงานวิทยาเขตฯ มีจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2552 -2555 จากการส ารวจความต้องการในการอบรมตามแผนพัฒนาตนเอง 
ประจ าปี 2552 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (training needs) (3.4-1-2) เมื่อปีพ.ศ. 2552  
ซึ่งต่อมาได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2553 – 2555  โดยก าหนดให้
มีการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรตามขีดความสามารถและสมรรถนะที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งเป็นพัฒนาบุคลากรที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น (3.4-1-3) 
 
 2.  ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการก าหนดแผนการด าเนินการสรรหาอย่างเป็นระบบ  โปร่งใสและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่มหาวิทยาลัย
วางแผนไว้ (3.4-2-1) มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job description) 
การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) โดยการเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามล าดับ (3.4-2-2) 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ของบุคลากรที่เป็นระบบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดย
ก าหนดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ซึ่งได้น าเกณฑ์สมรรถนะ
ที่หน่วยงานต้องการมาวิเคราะห์พร้อมปริมาณงานของบุคลากรมาประกอบการพิจารณา (3.4-2-3) มีการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งมีการรายงานผลการไปสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน (3.4-2-4) เพ่ือ
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และน าข้อมูลจากการร่วมฝึกบรม ดังกล่าวมาจัดท า KM เพ่ือแบ่งปันให้เพ่ือนร่วมงาน
ได้รับทราบ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (3.4-2-5) 
 
 3. ส านักงานวิทยาเขตฯ มีการด าเนินโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจ าปี 2554 ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรดีเด่น และหน่วยงานคุณภาพดีเด่น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
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บุคลากรและหน่วยงานมีการสร้างผลงานคุณภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ (3.4-3-1 / 3.4-3-2) มีการจัดท า
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและผลงานคุณภาพ ตามโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจ าปี 2554 เพ่ือแจ้ง
ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาเขต รวมไปถึงการมอบรางวัลดังกล่าวในงานวัน
ครบรอบการสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาด้วย 
(3.4-3-3) มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิส านักงานวิทยาเขตฯ (3.4-3-4)  เพ่ือสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ร่วมกันโดยผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรส านักงานวิทยาเขตฯได้แสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการท างาน และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีช่องทางการสื่อสาร
หลายช่องเพ่ือให้บุคลากรได้สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกที่ดี อาทิเช่น สายตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต ซึ่งเปิดใช้ในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานวิทยาเขต ฯ (3.4-3-5) มีการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยการประสานงานกับโรงพยาบาลที่มีความช านาญด้านการ
ให้บริการนอกสถานที่ ในการตรวจสุขภาพบุคลากร (3.4-3-6) 
 
 4. ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการก าหนดให้บุคลากรที่ได้รับการ
อนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มีการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผ่านผู้บั งคับบัญชา
ตามล าดับ และเม่ือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทราบ เช่น การ
จัดกิจกรรมสัมมาทิฐิ เป็นต้น (3.4-2-4)  
 
 5. ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้พิจารณาให้บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ (บางเขน) เป็นผู้ด าเนินการประจ าทุกปี นอกจากนั้นส านักงานวิทยาเขตยังได้ด าเนิน
กิจกรรมการนิเทศบุคลากรใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ การบริการของส านักงาน
วิทยา เ ขตฯ  ขั้ น ตอนและวิ ธี ก า รต่ า ง  ๆ  กา รสร้ า งคว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จด้ านจรรย าบรรณบุ คลากร  
การแนะน าบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ให้ได้รู้จักเพ่ือนร่วมงานรวมไปถึงผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้กับ
บุคลากรใหม่ได้รับทราบด้วย (3.4-5-1) 
 
 6. ส านักงานวิทยาเขตฯ โดยฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและ
ระบบบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะการท างานตามสายงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐาน ซึ่งมีตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ  

1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ (3.4-6-1) 
2.  ร้อยละของบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มากกว่าร้อยละ 80 (3.4-6-2) 
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 7. ส านักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2552 ไป
ปรับปรุง เป็นแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี 2553 -2555  มีการวิเคราะห์สมรรถนะหลักและจัดท าแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรตามความ
ต้องการของส านักงานวิทยาเขตฯ และได้มีการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2553 – 2555 
(3.4-1-3) โดยพิจารณาจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career path ซึ่งก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยง
ส านักงานวิทยาเขตฯ ( 3.4-7-2) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

เลขที่เอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-1-1 สรุปอัตราก าลังประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

3.4-1-2 และ 
 

3.4-1-3 

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ประจ าปี 2552 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหว้ดสกลนคร
ประจ าปี 2553 - 2555 

3.4-2-1 แผนการสรรหาบุคลากร/ ประกาศการสรรหาบุคลากร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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เลขที่เอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-2-2 ใบบอกลักษณะงาน 
3.4-2-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
3.4-2-4 รายงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ส านักงานวิทยาเขตฯ 
3.4-2-5 สรุปโครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2555 
3.4-3-1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2554 
3.4-3-2 ประกาศผลรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจ าปี 2554 
3.4-3-3 รูปภาพโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 

2554 
3.4-3-4 สรุปโครงการสัมมาทิฐิส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2554 
3.4-3-5 เว็บไซต์ส านักงานวิทยาเขตฯ(สายตรงผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต) 
3.4-3-6 สรุปโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2554 
3.4-5-1 สรุปผลการจัดกิจกรรมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2554 
3.4-6-1 สรุปรายงานการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 
3.4-6-2 แบบเก็บข้อมูลดิบ ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
3.4-7-2 แผนบริหารความเสี่ยงส านักงานวิทยาเขต 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ ... ข้อ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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เป้ำหมำย  ร้อยละ 85 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 จ านวนบุคลากรส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 160.5 คน 
(ข้อมูลบุคลากรส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555)  
 จ านวนบุคลากรส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 151.5 คน ดังนั้นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเทา่กับ ร้อยละ 95.95 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 75 ร้อยละ
88.76 

 

151.5 ร้อยละ 
94.39 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
85 

บรรลุ 
 

ร้อยละ 
90 85 160.5 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 75 ร้อยละ
88.76 

 

151.5 ร้อยละ 
94.39 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
85 

บรรลุ 
 

ร้อยละ 
90 85 160.5 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 



76 
 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

 

 

ตำรำงท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 
  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ  7  7   5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

หน่วยงาน และบุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานวิทยาเขตได้จัดประชุมเพ่ือระดมสมองในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงาน
วิทยาเขต (4.1-1-2) และปัจจุบันส านักงานวิทยาเขตใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี 2554-2556 โดยในแผน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน ตามภารกิจของส านักงานวิทยาเขต (4.1-1-1) 

 
2. ส านักงานวิทยาเขตได้มีการวางแผน แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ

จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินเพ่ือจัดสรรเงินที่ได้รับอนุมัติให้เพียงพอกับความต้องการที่จะน าไปใช้  โดยได้
ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.1-2-1) 
 

3. ส านักงานวิทยาเขตก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละปี ซึ่ง
ก่อนน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อวิทยาเขต (4.1-3-1) คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตได้มีการวิเคราะห์
การใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆเพ่ือการจัดสรรงบประมาณประจ าปีอย่างเหมาะสม  (4.1-3-2) 
 

4. ส านักงานวิทยาเขตจัดท ารายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ าทุกเดือน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต (4.1-4-1) รายงานการเงินรายไตรมาส,รายงานงบการเงิน (งบทดลอง) 
ประจ าเดือน เสนอต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-4-2) 

 

5. ส านักงานวิทยาเขตมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2554 แจ้งเวียนให้
ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้น าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานประจ าปี ซึ่งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณนี้เป็น



78 
 

ข้อมูลที่ได้รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ าทุกเดือน และเป็นรายไตรมาส รวมถึงได้มีการรายงานข้อมูลในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นประจ าทุกเดือน (4.1-5-1)  

 
6. ส านักงานวิทยาเขตได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจของ

วิทยาเขตเพ่ือให้ประหยัดทรัพยากรและเกิดคุณภาพในการให้บริการ  ทั้งนี้หน่วยงานด้านการเงินและบัญชีมีหน้าที่
ในการประสานงานด้านการเงินและบัญชีของวิทยาเขตกับหน่วยงานภายนอก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit committee) ภายในและภายนอก ที่ท าหน้าที่ตรวจการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ส านักงานวิทยาเขต ท าหน้าที่ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและด้านอ่ืนๆ (4.1-
6-1) และตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ได้แต่งตั้ง นางสาวขวัญสกุล เต็งอ านวย ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4140 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการ (4.1-6-2) เป็นต้น  
 

7. ผู้บริหารระดับสูงได้ติดตามตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตอย่างสม่ าเสมอ (4.1-7-1) และมีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน เช่น ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตวิเคราะห์
สถานภาพงบด าเนินการ ปี 2554 ในรอบ 6 เดือนพร้อมทั้งขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ งบด าเนินการ ประจ าปี 
2554 (4.1-7-2) และเสนอมาตรการปรับลดงบด าเนินการส่วนกลาง เงินงบประมาณเงินรายได้ปี  2554 (4.1-7-3) มี
การวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (4.1-7-
4) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย กำรประเมิน เป้ำหมำย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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2553 2554 2553 2554 2554 เป้ำหมำย 2555 
4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน  

หมำยเลข รำยช่ือเอกสำร 
4.1-1-1 และ 

4.1-2-1 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักงานวิทยาเขต ประจ าปี 2554-2556 

 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4.1-3-2 รายงานการประชุมประจ าส านักงานวิทยาเขต 
4.1-4-1 รายงานการประชุมประจ าส านักงานวิทยาเขต 
4.1-4-2 รายงานสถานะทางการเงินรายไตรมาส,รายงานงบทดลอง 
4.1-5-1 รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2554 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.1-6-2 ประกาศ มก. เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
4.1-7-2 บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ งบด าเนินการ ประจ าปี 2554 
4.1-7-3 เอกสารเสนอมาตรการปรับลดงบด าเนินการส่วนกลาง เงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2554 
4.1-7-4 รายงานการประชุมประจ าวิทยาเขต 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตำรำงท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 
  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 5.00   
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5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านัก
ประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดย
ใช้ระบบประกันคุณภาพส าหรับส านักที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ มีกลไกลในการ
ขับเคลื่อนโดยการแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขต (5.1-1-1) โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขตเป็นประธาน คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ  จัดท าและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพทั้งหมด 
ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  จัดการและด าเนินการ
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ จัดให้มีการประชุมทบทวนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทบทวน
ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของส านักงานวิทยาเขต   

ส านักงานวิทยาเขตมีการลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการระหว่างผู้อ านวยการและหัวหน้าฝ่าย และระหว่าง
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน (5.1-1-2) โดยก าหนดผู้รับผิดชอบประจ าตามองค์ประกอบที่สอดคล้องกับภารกิจ
ประจ าที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพส านัก (5.1-1-3) และให้
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานในการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน  

 
 2. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ โดย
ได้น านโยบายด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาเป็นนโยบายประกันคุณภาพของส านักในที่ประชุม
คณะท างานประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขต (5.1-2-1) ส านักงานวิทยาเขตมีนโยบายประกันคุณภาพ คือ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตัวชี้วัดและเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงาน พัฒนามาตรฐานบริหารจัดการ และ 
ผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 3. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนา
นิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม นั้นเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส านักงานวิทยาเขตที่ต้องด าเนินการ ดังนั้น ในที่ประชุม
คณะท างานประกันคุณภาพจึงมีมติให้ก าหนดตัวบ่งชี้ คือ ระดับความส าเร็จของการรณรงค์การแต่งกายงามตาม
ระเบียบนิสิต เป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (5.1-3-1) ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสะท้อนถึงการมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart University) ที่ก าหนดไว้ คือ ส านึกดี(Integrity) มุ่งมั่น
(Determination) สร้างสรรค์(Knowledge) สามัคคี (Unity) สะท้อนถึงการมีความส านึกดีในการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและมีความภาคภูมิใจในการแต่งกายที่สถาบันก าหนด มุ่งมั่นและใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ ซึ่ง
ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะในการรณรงค์ให้นิสิตร่วมคณะแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 4. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงานด้านคุณภาพภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  มีการการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน ในที่ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขต 
(5.1-4-1) และมีการประเมินคุณภาพภายใน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (5.1-4-2) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก (5.1-4-3 ) และจัดส่งให้กับส านักประกันคุณภาพตามเวลาที่ก าหนด และมีการจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ (5.1-4-4) ส่งผลให้ส านักมีผลการด าเนินงานที่สามารถ
เทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นได้ 
 
 5. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการน าผลการประเมินคุณภาพเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก (5.1-5-1) มีการส ารวจความต้องการการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน (5.1-5-2) 
รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการท างาน (5.1-5-3) ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (5.1-5-4) 
 
 6. หลังจากมีการลงนามค ารับรองตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพแล้ว ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้ให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
(5.1-6-1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละองค์ประกอบ  
 
 7. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายในการเป็นคณะท างานประกันคุณภาพของส านัก 
(5.1-7-1) จัดโครงการ OCC QA on Tour เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในด้านประกันคุณภาพของบุคลากรทั้งระดับ
ส านักงาน และระดับคนงาน (5.1-7-2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เช่น มี
การส ารวจความต้องการจ าเป็นส าหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจ าปี 2554  (5.1-7-1) มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (5.1-7-2) มีกล่องรับความคิดเห็นในที่ต่าง ๆ (5.1-7-3)  มีสายตรงผู้อ านวยการทางเว็บไซต์ส านัก (5.1-
7-4) 
 

 8. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพของส านักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ส านักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร และส านักอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (5.1-8-1) โดยใน
วันนั้นมีการน าเสนอผลการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ รวมถึง แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ของส านักงานอธิการบดี 4 หน่วยงาน และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ  
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 9. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส.  (CSC SERVICE LINK) (5.1-9-1) มาใช้พัฒนาระบบการให้บริการ จากจุดบริการที่
รวมบริการหลายประเภทหรือบริการจากหลายหน่วยงานทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน 
เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถด าเนินการได้หลายเรื่องพร้อมกันในคราวเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการ
ร่วมเพียงแห่งเดียวได้ โดยในปี 2553 ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรม  (5.1-9-2) จากนั้นได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง มีการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีบนเว็บไซต์ (5.1-9-3) และมีการศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ส านักงานอธิการบดีอีก 3 มหาวิทยาลัย (5.1-9-4) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 และ     

5.1-7-1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

5.1-1-2 การลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 และ     

5.1-7-1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ  
5.1-2-1  รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 6/2554 
5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพครั้งที่ 2/2555 
5.1-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
5.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักครั้งที่ 6/2554 

5.1-4-4 และ 5.1-5-
3 

พัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 7/2554 
5.1-5-2 ผลการส ารวจความต้องการการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
5.1-5-4 ผลการประเมินตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2554 
5.1-6-1 ระบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
5.1-7-1 รายงานการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนิสิตทุกชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2554 
5.1-7-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
5.1-7-3 รูปภาพกล่องรับฟังความคิดเห็น 
5.1-7-4 เว็บไซต์ส านักงานวิทยาเขต 
5.1-8-1 โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย 
5.1-9-1 คู่มือการให้บริการการศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. 
5.1-9-2 รางวัลคุณภาพ มก. 
5.1-9-3 ภาพเว็บไซต์ ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 
5.1-9-4 รูปภาพการศึกษาดูงาน ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับความส าเร็จของการรณรงค์การแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย 3.51 

รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
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  การที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แต่งกายถูกต้อง 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับการแต่งกายนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Identity of Kasetsart University) ที่ก าหนดไว้ คือ ส านึกดี(Integrity) มุ่งมั่น(Determination) สร้างสรรค์
(Knowledge) สามัคคี (Unity) สะท้อนถึงการมีความส านึกดีในการตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและมี
ความภาคภูมิใจในการแต่งกายที่สถาบันก าหนด มุ่งมั่นและใช้วิธีการที่สร้างสรรค์ ซึ่งท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะในการรณรงค์ให้นิสิตร่วมคณะแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

  ซึ่งในการส่งเสริมให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ อันสะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่ดีนั้น จะต้องมีวิธีการรณรงค์ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดค่านิยม และทัศนคติที่ดีของนิสิต ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและ
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

  

นิยำมศัพท์ 
กำรแต่งกำยงำมตำมระเบียบนิสิต  หมายถึง  การแต่งกาย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

รณรงค์  หมายถึง  การกระท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการประสบความส าเร็จตามท่ีต้องการ 

รอบระยะเวลำ    รอบปีการศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนจากการตรวจการแต่งกายนิสิตได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

วิธีกำรค ำนวณ 

 ค่ำเฉลี่ย    =  



i

ii

n

nx
 

 ix  = คะแนนเฉลี่ยจากการตรวจการแต่งกายที่ i (คะแนนเต็ม 5) 

 n i  = จ านวนกลุ่มตัวอย่างนิสิตที่สุ่มตรวจการแต่งกายในแต่ละครั้ง 

 I = 1 ถึง p 

 P = จ านวนครั้งที่ตรวจการแต่งกาย 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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 ในปีการศึกษา 2554 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการตรวจการแต่งกายของ
นิสิต จ านวน 3 ครั้ง  โดยมีกลุ่มตัวอย่างนิสิตทั้งหมด จ านวน 1,600 คน  มีผลรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนจากการตรวจ
การแต่งกายคูณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละครั้งได้ เท่ากับ 5,963.78 คะแนน  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการตรวจการแต่งกายนิสิต 
 

       = 
1,600

5,963.78
     

 คะแนนที่ได้ =  3.73 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ยคะแนนจากการตรวจการแต่งกายนิสิตได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 
 
ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2553 2554 2553 2554 
 - ค่าเฉลี่ย 

- 
 5,963.78 ค่าเฉลี่ย 

3.73 
- 

 คะแนน 
3.73 

    คะแนน 
ค่าเฉลี่ย
3.51 

บรรลุ 
- 1,600 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5.2-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน ดังนี้  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 

 

ตำรำงท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหต ุ 
  2554 2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  5.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนด
กระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการทบทวนกระบวนการหลักในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของแต่ละฝ่าย รวมถึงกระบวนการหลักซึ่งรองรับการให้บริการในภาพรวมของวิทยาเขต เช่น 
กระบวนการด้านงานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานบริการกิจการนิสิต งานบริการสวัสดิการภายใน งานบริการ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่โดยมีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานเป็นคู่มือการบริหารจัดการ “รวม
บริการประสานภารกิจ ฉบับปรับปรุง” (6.1-1-1) 

 
2. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบคือ ศึกษาปัญหาของระบบงานต่างๆภายในวิทยาเขต ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ที่ได้ท าการศึกษาแล้วให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน และจัดท ารายงาน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
(6.1-2-1) มีการจัดประชุมหารือคณะกรรมการเพ่ือทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนในการให้บริการ และมีการแจก
แบบสอบถามให้กับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการที่ต้องการ
ให้มีการปรับปรุง เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการท างานและจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในล าดับต่อไป (6.1-2-2) 
 

3. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้น าผลจากการจัดประชุมหารือเพ่ือทบทวน/
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนงานที่ส าคัญ ได้แก่ กระบวนงานที่ 8.2 เรื่อง การขออนุมัติลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ กระบวนงานที่ 10.8 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินกรณีเบิกจ่ายงบด าเนินการ งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 
ผ่านเคาน์เตอร์บริการ Express Way (กรณีเบิกจ่ายเงินไม่เกิน 2,000 บาท) กระบวนงานที่ 10.9 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินกรณีเบิกจ่ายงบด าเนินการ งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน ผ่านเคาน์เตอร์บริการ Express Way (กรณีเบิก
จ่ายเงินเกิน 2,000 บาท) กระบวนงานที่ 10.10 เรื่อง การรายงานทางการเงิน กระบวนงานที่ 10.11 เรื่อง การ
หักล้างเงินยืมทดรองราชการ กระบวนงานที่ 10.12 เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน และกระบวนงานที่ 10.13 
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา พร้อมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-1)  

 
4. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการน าคู่มือการบริหารจัดการ คู่มือการปฏิบัติงาน 

ทั้ง 7 กระบวนงานมาปรับปรุง พร้อมกับประกาศขั้นตอนกระบวนงานหลักทั้ง 7 กระบวนงาน ผลที่ได้จากการ
ปรับปรุงขั้นตอนครั้งนี้ ส านักงานวิทยาเขต ฯ จึงได้ปรับปรุงการให้บริการเบิกจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ 
express way เพ่ือลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลาการให้บริการ (6.1-4-1) 
 

5. หลังจากปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการการเบิกจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการ express way ได้ระยะหนึ่ง 
ส านักงานวิทยาเขต ฯ ได้ท าการประเมินผลการให้บริการ express way และรายงานผลการประเมิน (6.1-5-1) 
พร้อมทั้งรายงานผลการการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาการให้บริการ  
(6.1-5-2) เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในล าดับถัดไป   

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไมบ่รรลุ 5 ข้อ 

หมำยเหตุ : เกณฑ์ข้อ 2 ไม่มีข้อเสนอแนะในการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 คู่มือการบริหารจัดการ “รวมบริการประสานภารกิจ ฉบับปรับปรุง” 
6.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
6.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
6.1-3-1 เอกสารการส ารวจความต้องการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
6.1-3-2 แผนผังกระบวนงาน 
6.1-4-1 ประกาศกระบวนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
6.1-5-1 ผลการประเมินขั้นตอนการให้บริการ 
6.1-5-2 รายงานผลการการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาการ

ให้บริการ 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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บทท่ี 3    
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. พบว่า  มี
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดของ มก. จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่  

ตำรำงท่ี    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5) ผลกำร

ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.59 4.73 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 5.00 4.59 4.93  

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก  

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน พบว่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
โดยมีหน่วยงานย่อยระดับฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนในภาพรวม
ของวิทยาเขต จัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตใน
ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน พัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลดี สมบูรณ์ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจ เพ่ือเป็นฐานที่ดีในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมภายหลังส าเร็จการศึกษารวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน อ านวยความสะดวก ก ากับดูแลการด าเนินการขององค์กรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนับสนุน
กีฬาและนันทนาการ ควบคุมระเบียบกิจกรรมโดยเฉพาะจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนานิสิตทาง
วินัยเพื่อไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ จัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ดูแลความประพฤตินิสิตตามข้อบังคับ แนะแนว
จัดหางานให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตด้านทุนการศึกษา กองทุนนิสิตช่วยงาน กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
และกองทุนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนนิสิต มีการให้บริการยานพาหนะเพ่ือช่วยในการทัศนศึกษา มีโรงผลิตน้ าดื่มนนทรี
อีสานเพ่ือเป็นแหล่งในการศึกษาดูงาน  

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้การ
ด าเนินงานสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ในด้านการบริการข้อมูลพ้ืนฐาน อ านวยความสะดวกด้านทรัพยากรต่าง ๆ 
บุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการท างานวิจัย 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมในจ านวนที่ไม่
มากนัก เนื่องจาก ภารกิจหลักของส านักงานวิทยาเขต ฯ มุ่งเน้นสนับสนุนการให้บริการ และ สนับสนุนพันธกิจหลัก
ของวิทยาเขต ถึงแม้ว่าส านักงานวิทยาเขต ฯ จะมีโครงการบริการวิชาการน้อย แต่เมื่อวัดผลความพึงพอใจแล้ว
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการมาก 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดโครงการในภาพรวมของวิทยาเขต เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นิสิต บุคลากรและชุมชน มีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
กิจกรรมปลูกฝังส านึกรักษ์ท้องถิ่นและกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของส ำนัก 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. มีการน าปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ ของส านักมาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างแผนกับปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของส านัก และมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่มี
ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้พัฒนาไป
แนวทางเดียวกันกับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานภายในยังไม่ชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. จัดโครงการ หรือกิจกรรมการประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงไปสู่หน่วยงานภายใน และบุคลากร

ทุกระดับ 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลาย 
2. ให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการทุกกระบวนงาน 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมเผยแพร่ไปสู่หน่วยงาน
ภายนอก 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
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2. ควรสร้างความเข้าใจและความชัดเจนของรูปแบบการท างาน ตลอดจนควรที่จะสามารถแสดงการ
เปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพโดยรวมของการรวมบริการประสานภารกิจกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้น
การใช้ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ควรมีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการท างาน รวมถึงการ
ด าเนินการด้าน career path ที่แสดงถึงการพัฒนาในรายบุคคลที่แสดงถึงความก้าวหน้าตามสายงาน 
เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานงานย่อย 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ชัดเจนและเข้มแข็ง เช่น มีการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายใน มีการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับบุคลากร
ทุกระดับ 

  จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประกาศนโยบายด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ควรมีการท าวิจัยสถาบันด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน  

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินงาน 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน
ระดับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายบริหาร 1.เป็นหน่วยงานหลักในการ

สนับสนุนการด าเนินงานเชิง

น โ ยบายของส านั กและ

วิทยาเขตชัดเจน 

2.บุคลากรมีความเข้าใจและ

ชัด เจนในบทบาทหน้ าที่ 

และสามารถปฏิบัติงานตาม

ภารกิจได้อย่างเหมาะสม 

3.มีการพัฒนาปรับปรุง และ

เพ่ิมช่องทางการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง 

4 .มี การด า เนิ นงานตาม

แนวทาง PDCA 

1. ร ะบบฐานข้ อมู ลยั งขาด
ความเชื่อมโยง 

1. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูล

ที่ เชื่ อมโยงเ พ่ือรองรับการ

วางแผนและการตัดสินใจของ

ผู้บริหารได้ทันเวลา 

ฝ่ายกิจการนิสิต  1 .  มี แ ผ น พั ฒ น า นิ สิ ต ที่

สอดคล้ อง  ทันต่ อความ

ต้องการของสังคม  

2. บุคลากรมีศักยภาพที่

หล ากหลายซึ่ ง ส ามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

- 1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้

มีความพร้อมรองรับต่อการ

พัฒนาการให้บริการนิสิต ใน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

2. ควรสร้างความชัดเจนใน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

เ พ่ือให้ผู้ รับบริการสามารถ

ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 

ฝ่ า ย อ า ค า ร
ส ถ า น ที่ แ ล ะ
ยานพาหนะ 

- 1.ขาดการสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการประเมินตนเอง

ตามตัวบ่งชี้ 

1.ควรสร้างความเข้าใจในการ

ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
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บทท่ี 4 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นั้น ส านักงานวิทยาเขต ฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) 
ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 11 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การน าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : enterprise resource planning) เนื่องจาก อยู่
ระหว่างการทดลองใช้งานระบบของส่วนกลาง (บางเขน) และการอบรมผู้ใช้งาน โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งาน
ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 
  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รำยงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2554 
 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ภำพรวมของส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร      
1. การจัดท ารายงาน
การเงินให้กับ
หน่วยงานภายใน
วิทยาเขตค่อนขา้ง
ล่าช้า 

1. ควรมีการพัฒนา
ระบบงานเพื่อเร่งรัด
การจัดท ารายงาน
การเงิน ของหน่วยงาน
อื่น ภายในวิทยาเขต
ให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของหน่วยงาน 

ส านักงานวิทยาเขตมี
การจัดท ารายงาน
ทางการเงินจัดส่งให้
หน่วยงานทกุรายไตร
มาส แต่ล่าช้า 

พัฒนาระบบงานเพื่อเร่งรัด
การจัดท ารายงานการเงิน 
ของหน่วยงานอื่น ภายใน
วิทยาเขตให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
ของหน่วยงาน 

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานของงานคลัง 

หน่วยงานภายในมี
ความพึงพอใจมากขึ้น 

  ฝ่ายบริหาร 

2. ระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน ยังขาด
ความเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบภายใน

2. ควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ให้สามารถเชื่อมโยงกัน 
ทั้งระบบภายใน

ส านักงานวิทยาเขตมี
ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน แต่ยังไม่
สามารถเชื่อมโยงกัน 

ะบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ให้สามารถเชื่อมโยงกัน ทั้ง
ระบบภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน 

การน าระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP : 
enterprise resource 
planning) 

มีระบบฐานข้อมูลที่
เช่ือมโยงกันทั้งระบบ 

  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน  

หน่วยงานและ
ภายนอกหนว่ยงาน 

ทั้งระบบภายใน
หน่วยงานและ
ภายนอกหนว่ยงานได ้

3. แผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ียังขาดความ
ชัดเจนในประเด็นหรือ
โครงการที่เกี่ยวกบั
กระบวนการที่เป็น
การรวมบริการ 
ประสานภารกิจ 

 

ส านักงานวิทยาเขตมี
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ขาดความ
ชัดเจนในประเด็นหรือ
โครงการที่เกี่ยวกบั
กระบวนการที่เป็น
การรวมบริการ 
ประสานภารกิจ 

ทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขตให้มีความชัดเจน
ในประเด็นเกี่ยวกับ
กระบวนการที่เป็นการรวม
บริการ ประสานภารกิจ 

การทบทวนแผน
ส านักงานวิทยาเขต 

มีโครงการที่เกี่ยวกบั
กระบวนการที่เป็นการ
รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ อยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

  ฝ่ายบริหาร 

  ควรมีการพัฒนา
โครงการ CSC 
Service Link อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเปิด
โอกาสรับฟังปัญหา
จากผู้รับบริการ และ
ประเมินผลตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงวิธกีาร
ปฏิบัติงานที่ได้รับการ

ส านักงานวิทยาเขตยัง
ไม่ได้ขยายโครงการใน
ลักษณะเดียวกันกับ 
CSC Service Link 
ให้กว้างขวางออกไป
ยังโครงการอื่น ๆ และ
การบริการอื่น 

ปรับปรุงศูนย์บริการร่วม 
CSC Service Link 

การพัฒนาศูนย์บรกิาร
ร่วม CSC Service Link  

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 

50,000  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาตามค าร้องเรียน
จากผู้รับบริการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนงำน      
1. แผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ียังขาดความ
ชัดเจนในประเด็นหรือ
โครงการที่เกี่ยวกบั
กระบวนการที่เป็น
การรวมบริการ 
ประสานภารกิจ 

1.  ควรวางแผนกล
ยุทธ์และแผนประจ าปี
ที่เน้นประเด็น รวม
บริการ ประสาน
ภารกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมากขึ้น 
และควรจัดท าแผนให้
ตรงประเด็นกับการ
พัฒนาองค์กร มีการ
ประสานความร่วมมอื
จากหนว่ยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

ส านักงานวิทยาเขตมี
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ขาดความ
ชัดเจนในประเด็นหรือ
โครงการที่เกี่ยวกบั
กระบวนการที่เป็น
การรวมบริการ 
ประสานภารกิจ 

ทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขตให้มีความชัดเจน
ในประเด็นเกี่ยวกับ
กระบวนการที่เป็นการรวม
บริการ ประสานภารกิจ 

การทบทวนแผน
ส านักงานวิทยาเขต 

มีโครงการที่เกี่ยวกบั
กระบวนการที่เป็นการ
รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ อยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

  ฝ่ายบริหาร 

  2.  ควรมีการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์
โครงการ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวกบัการรวม
บริการ ประสาน
ภารกิจให้เป็นรูปธรรม 
และมีความชัดเจนมาก
ขึ้น และควรท าในทกุ 

ส านักงานวิทยาเขตยัง
ไม่ได้จัดท ารายงาน
การวิเคราะหโ์ครงการ 
หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการรวม
บริการประสาน
ภารกิจอยา่งเป็น
รูปธรรม 

วิเคราะห์โครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรวม
บริการ ประสานภารกิจให้
เป็นรูปธรรม 

การพัฒนาศูนย์บรกิาร
ร่วม CSC Service Link  

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์โครงการ 

หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการรวม
บริการ ประสาน
ภารกิจเพือ่น าไป

ปรับปรุง 

  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ๆ กิจกรรม และมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก      
1. บุคลากรในส านัก
ยังขาดความเข้าใจ 
ต่อการจัดท ากิจกรรม 
หรือ โครงการบริการ
ทางวิชาการ และ
วิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการแก่
สังคม 

1.  ควรทบทวน
แผนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดย
ก าหนดจุดเน้นต่อการ
บริการวิชาการตาม
ศักยภาพ และ
ทรัพยากรของ
ส านักงาน ตลอดจน
สนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน 

ส านักงานวิทยาเขตยัง
ขาดการทบทวน
แผนการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดย
ก าหนดจุดเน้นต่อการ
บริการวิชาการตาม
ศักยภาพ และ
ทรัพยากรของ
ส านักงาน ตลอดจน
สนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน 

บูรณาการโครงการด้าน
บริการวิชาการกบัโครงการ
ตามภารกจิหลัก และ
ทรัพยากรของส านักงาน  

การทบทวนแผน
ส านักงานวิทยาเขต 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการ

แก่ชุมชน 

60,000  ฝ่ายบริหาร 

2. ระดับความส าเร็จ 
ของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ ไม่
ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 

2.  ส านักงานวิทยา
เขต ควรให้
ความส าคัญต่อข้อมูล
การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการในทุกมิต ิ
รวมถึงการน าขอ้มูลมา
ใช้ในการวางแผน และ
ประเมินระดับ
ความส าเร็จของการ

ส านักงานวิทยาเขตมี
การส ารวจความ
ต้องการองผู้รับบริการ
อย่างสม่ าเสมอ แต่ไม่
ครอบคลุมทุกมิติที่
ให้บริการ และไม่ได้
น าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผน 

สนับสนุนให้ทุกฝ่ายให้มี
การส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการโดยให้
ครอบคลุมทุกมิติและการ
บริการ 

การส ารวจความต้องการ
ของส านักงาน 

มีรายงานการส ารวจ
ความต้องการของ

ผู้รับบริการในทุกมิต ิ

10,000  ทุกฝ่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ 

3.การส ารวจความ
ต้องการ ยังจ ากัด
เฉพาะกลุ่มผู้มารับ
บริการ 

3.  ควรเพิ่มการส ารวจ
ความต้องการ ให้
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
นอกเหนือจากกลุ่ม
ผู้รับบริการ 

ส านักงานวิทยาเขตมี
การส ารวจความ
ต้องการเฉพาะผู้มารับ
บริการเท่านั้น  

ขยายการส ารวจความ
ต้องการที่นอกเหนือจาก
กลุ่มผู้รับบริการ 

การส ารวจความต้องการ
ของส านักงาน 

สามารถด าเนินการ
ตามแบบส ารวจได้ 50 

% 

20,000  ทุกฝ่าย 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและจัดกำร      
  1.  แผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 
ควรมีการจัดท าแผน
แบบรายบุคคล และ
ควรก าหนดระยะเวลา
ให้ชัดเจน 

ส านักงานวิทยาเขตได้
ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองตาม
แบบ พบค.01 ซ่ึงได้
ด าเนินการส ารวจไป
เมื่อปี พ.ศ. 2550 
และรวบรวมเพือ่
จัดท าแผนพัฒนาใน
ภาพรวมของส านักฯ  

ปรับปรุงแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 1โดยวิเคราะห์ภาระ
งานหลักและจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหนา้เฉพาะ
ต าแหน่ง (Career path) 

โครงการปรับปรุง
แผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

มี career path 
เฉพาะต าแหน่งของ

บุคลากร สขส. 

  ฝ่ายบริหาร 

2. การจัดท าการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ยังไม่
เป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA 

2.  ควรจัดท าการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA 

         ฝ่ายบริหาร 

การเขียนรายงานผล 3.  ควรปรับปรุงการ ส านักงานวิทยาเขต ปรับปรุงรูปแบบการเขียน โครงการแลกเปลี่ยน ได้แบบฟอร์มรายงาน   ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน  ยังไม่
สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง 

เขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เกิดจริง 

เขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ยังไม่
สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง 

รายงานผลการด าเนินงาน
ที่สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

เรียนรู ้การบริหาร
เอกสารแบบคุณภาพ 

ผลการด าเนินงานที่
สะท้อนถึงความเป็น

จริง 

การท าวจิัย เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 

  ส านักงานวิทยาเขตมี
การจัดท าวิจัย เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ แต่ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 

ส่งเสริมให้มีการส ารวจ 
หรือท าวจิัยเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งให้ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการทุกกลุ่ม 

การส ารวจความต้องการ
ของส านักงาน 

   ทุกฝ่าย 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ      
1. การจัดท ารายงาน
การเงินให้กับ
หน่วยงานภายใน
วิทยาเขตค่อนขา้ง
ล่าช้า 

1. ควรมีการพัฒนา
ระบบงานเพื่อเร่งรัด
การจัดท ารายงาน
การเงิน ของหน่วยงาน
อื่น ภายในวิทยาเขต
ให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของหน่วยงาน 

ส านักงานวิทยาเขตมี
การจัดท ารายงาน
ทางการเงินจัดส่งให้
หน่วยงานทกุรายไตร
มาส แต่ล่าช้า 

พัฒนาระบบงานเพื่อเร่งรัด
การจัดท ารายงานการเงิน 
ของหน่วยงานอื่น ภายใน
วิทยาเขตให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
ของหน่วยงาน 

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานของงานคลัง 

หน่วยงานภายในมี
ความพึงพอใจมากขึ้น 

  ฝ่ายบริหาร 

2. กระบวนการ 2.  ควรมีระบบและ ส านักงานวิทยาเขตมี สร้างความเข้าใจกับ โครงการประสาน หน่วยงานมกีารใช้   ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงาน 
ยังไม่สามารถกระตุ้น
หน่วยงานให้
ด าเนินการเป็นไปตาม
เกณฑ์ของกองคลัง 

กลไกในการติดตาม
ประเมินผล
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงาน
ภายในวิทยาเขตให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กองคลัง 

การติดตามการใช้จา่ย 
แต่หน่วยงานภายใน
ไม่ได้ด าเนินการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เกรฑ์ที่ต้ังไว้ 

หน่วยงานเป็นระยะๆ เพื่อ
กระตุ้นให้หน่วยงานเร่ง
ด าเนินการตามแผนและ
กฏเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

ความคิดภารกจิเดียวกัน
สัญจร 

จ่ายเงินเป็นไปตาม
แผน 

3. ระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน ยังขาด
ความเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบภายใน
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกหนว่ยงาน 

3.  ควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ให้สามารถเชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบภายใน
หน่วยงาน และ
ภายนอกหนว่ยงาน 

2. ควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ให้สามารถเชื่อมโยง
กัน ทั้งระบบภายใน
หน่วยงานและ
ภายนอกหนว่ยงาน 

ส านักงานวิทยาเขตมีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน แต่
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกัน 
ทั้งระบบภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงานได้ 

การน าระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP : 
enterprise resource 
planning) 

มีระบบฐานข้อมูลที่
เช่ือมโยงกันทั้งระบบ 

  ฝ่ายบริหาร 

4. การค านวณและ
วิเคราะห์ต้นทุนของ
กิจกรรมการใหบ้ริการ
ของหน่วยงาน ยังไม่
ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นอีกหลาย
รายการ 
นอกเหนือจาก
รายการค่าใช้จา่ยที่
จ่ายจริง เช่น ค่าเส่ือม
ราคาของเครื่องมือ

4.  ควรค านวณและ
วิเคราะห์ต้นทุนของ
กิจกรรมการใหบ้ริการ
ของหน่วยงานให้
ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่าย 
นอกเหนือจากรายการ
ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่า
เส่ือมราคาของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ อาคาร
สถานที่ ค่าแรงงาน

ส านักงานวิทยาเขตมี
การวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายจริงที่เป็นตัว
เงินยังไม่ครอบคลุม
รายการค่าใช้จา่ยอื่น
อีกหลายรายการ 
นอกเหนือจากรายการ
ค่าใช้จ่ายที่จา่ยจริง 
เช่น ค่าเส่ือมราคาของ
เครื่องมืออุปกรณ์ 

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ย
ให้ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่าย นอกเหนือจาก
รายการค่าใช้จา่ยจริง เช่น 
ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ อาคารสถานที่ 
ค่าแรงงานของบุคลากร 
เป็นต้น  

การจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ย 

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยที่ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ ค่าแรงงาน
ของบุคลากร เป็นต้น 

ของบุคลากร เป็นต้น 
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ต้นทุนในการ
ด าเนินการที่แท้จริง 
และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ควบคุมและบริหาร
จัดการค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้เป็นต้นแบบกับ
หน่วยงานอื่นภายใน
วิทยาเขต 

อาคารสถานที่ 
ค่าแรงงานของ
บุคลากร เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน      
1. โครงการ
ศูนย์บริการร่วม CSC 
Service Link เป็น
แนวปฏบิัติที่ดี แต่ยังมี
ปัญหาอกีหลายอย่าง
ที่ควรได้รับการ
ปรับปรุง และควร
ขยายแนวคิดให้
กว้างขวาง ออกไปสู่
โครงการหรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่เป็นภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

1.  ควรมีการพัฒนา
โครงการ CSC 
Service Link อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเปิด
โอกาสรับฟังปัญหา
จากผู้รับบริการ และ
ประเมินผลตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงวิธกีาร
ปฏิบัติงานที่ได้รับการ

ส านักงานวิทยาเขตมี
ศูนย์บริการร่วม และ
เปิดโอกาสรับฟัง
ปัญหาจากผู้รับบริการ 
แต่ยังไม่ต่อเนื่อง และ
ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงวิธกีาร
ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
พัฒนาตามค า
ร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการน้อย 

ปรับปรุงศูนย์บริการร่วม 
CSC Service Link 

โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วม CSC 
Service Link  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 

3.75 
 

50,000  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาตามค าร้องเรียน
จากผู้รับบริการ 

  2.  ควรขยายโครงการ
ในลักษณะเดียวกันกับ 
CSC Service Link ให้
กว้างขวางออกไปยัง
โครงการอื่น ๆ 
ขณะเดียวกัน ควรขจัด
ข้อบกพร่องของ
โครงการ CSC 
Service Link ไป
พร้อม ๆ กันด้วย 

ส านักงานวิทยาเขตยัง
ไม่ได้ขยายโครงการใน
ลักษณะเดียวกันกับ 
CSC Service Link 
ให้กว้างขวางออกไป
ยังโครงการอื่น ๆ และ
การบริการอื่น 

ปรับปรงุศูนย์บริการร่วม 
CSC Service Link 

โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วม CSC 
Service Link  

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า 3.75 

 

50,000  ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบด ำเนินงำน      
1. การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ยังไม่
ชัดเจน 

1.  ควรปรับปรุงการ
ทบทวน การติดตาม 
และการประเมินผล
การปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของส านัก และให้
ความส าคัญกับการรับ
ฟังค าร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

ส านักงานวิทยาเขตมี
คู่มือการปฏิบัติงานแต่
ยังไม่ครอบคลุมทุก
ภารกิจของของส านัก 
และยังไม่ให้
ความส าคัญของการ
น าความคิดเห็นค า
ร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

ส่งเสริมให้มีการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
และทุกภารกิจ 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เพื่อการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  

ทุกฝ่ายมีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

10,000  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. กำรวิเครำะหต์นเอง 4. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 7. งบประมำณ 8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2. ยังขาดการประเมิน
ความพึงพอใจ และยัง
ขาดช่องทางรับฟังค า
ร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งใน
ระดับบุคคลและ
ระดับหน่วยงาน 

2.  ควรประเมินความ
พึงพอใจ และเพิ่มช่อง
ทางการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับหน่วยงาน 

  เพิ่มข่องทองการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งในระดับ
บุคคลและหน่วยงาน 
รวมถึงมีการประเมินความ
พึงพอใจอยา่สม่ าเสมอ 

เพิ่มช่องทองการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ และประเมิน
ความพึงพอใจอย่าง
สม่ าเสมอ 

มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มขึ้น 

20,000  ฝ่ายบริหาร 

  3.  องค์ประกอบนี้
น่าจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีได้ หาก
มีการปรับปรุงเกณฑ์
ข้อ 4 และข้อ 5 ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจที่
รับผิดชอบ และมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเขน 

  ปรับปรุงการะบวนการตาม
คู่มือปฏิบัติงาน และจัดท า
รายงานการปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เพื่อการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  

ทุกฝ่ายมีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

10,000  ฝ่ายบริหาร 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รำยงำน ณ วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 
 
1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ภำพรวมของส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร      
1. การจัดท ารายงาน
การเงินให้กับหนว่ยงาน
ภายในวิทยาเขต
ค่อนข้างลา่ช้า 

1. ควรมกีารพฒันา
ระบบงานเพือ่เร่งรัด
การจดัท ารายงาน
การเงิน ของ
หน่วยงานอืน่ ภายใน
วิทยาเขตให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลา และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของหนว่ยงาน 

พัฒนาระบบงานเพือ่เรง่รัด
การจดัท ารายงานการเงิน 
ของหนว่ยงานอืน่ ภายใน
วิทยาเขตให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
ของหนว่ยงาน 

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานของงานคลัง 

หน่วยงานภายในมีความพึง
พอใจมากขึน้ 

2 100  ฝ่ายบริหาร 

2. ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน ยังขาดความ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ

2. ควรพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลทางการเงิน
ให้สามารถเชื่อมโยง

ะบบฐานขอ้มูลทางการเงนิ
ให้สามารถเชื่อมโยงกัน ทั้ง
ระบบภายในหน่วยงาน

การน าระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ร (ERP : 
enterprise resource 

มีระบบฐานขอ้มูลที่
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

1 50  ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ภายในหน่วยงานภายใน
และภายนอกหนว่ยงาน  

กัน ทั้งระบบภายใน
หน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน 

และภายนอกหนว่ยงาน planning) 

3. แผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
ยังขาดความชัดเจนใน
ประเดน็หรือโครงการที่
เกี่ยวกับกระบวนการที่
เป็นการรวมบรกิาร 
ประสานภารกจิ  

ทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขตให้มีความชัดเจน
ในประเดน็เกี่ยวกับ
กระบวนการที่เป็นการรวม
บริการ ประสานภารกิจ 

การทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขต 

มีโครงการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการที่เป็นการรวม
บริการ ประสานภารกิจ 
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

2 100  ฝ่ายบริหาร 

  ควรมกีารพัฒนา
โครงการ CSC 
Service Link อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเปิด
โอกาสรับฟังปัญหา
จากผูร้ับบริการ และ
ประเมนิผลตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
รวมทั้งมกีาร
ประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
พัฒนาตามค า
ร้องเรียนจาก

ปรับปรุงศูนย์บริการรว่ม 
CSC Service Link 

การพัฒนาศูนย์บรกิารร่วม 
CSC Service Link  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 3.75 

2 100 50,000 ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับบริการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนงำน      
1. แผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
ยังขาดความชัดเจนใน
ประเดน็หรือโครงการที่
เกี่ยวกับกระบวนการที่
เป็นการรวมบรกิาร 
ประสานภารกจิ 

1.  ควรวางแผนกล
ยุทธ์และแผนประจ าปี
ที่เนน้ประเดน็ รวม
บริการ ประสาน
ภารกจิ ให้มี
ประสิทธภิาพ และมี
ประสิทธผิลมากขึ้น 
และควรจัดท าแผนให้
ตรงประเด็นกับการ
พัฒนาองคก์ร มีการ
ประสานความรว่มมอื
จากหนว่ยงานอืน่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

ทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขตให้มีความชัดเจน
ในประเดน็เกี่ยวกับ
กระบวนการที่เป็นการรวม
บริการ ประสานภารกิจ 

การทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขต 

มีโครงการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการที่เป็นการรวม
บริการ ประสานภารกิจ 
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

2 100  ฝ่ายบรหิาร 

  2.  ควรมกีารจัดท า
รายงานการวเิคราะห์
โครงการ หรือ
กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
รวมบรกิาร ประสาน
ภารกจิให้เป็นรูปธรรม 
และมีความชัดเจน
มากขึน้ และควรท าใน
ทุก ๆ กิจกรรม และมี

วิเคราะห์โครงการ หรือ
กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการรวม
บริการ ประสานภารกิจให้
เป็นรูปธรรม 

การพัฒนาศูนย์บรกิารร่วม 
CSC Service Link  

มีรายงานผลการวิเคราะห์
โครงการ หรอืกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรวมบริการ 

ประสานภารกจิเพือ่น าไป
ปรับปรุง 

2 100  ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

การติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก      
1. บุคลากรในส านกัยัง
ขาดความเข้าใจ ตอ่การ
จัดท ากิจกรรม หรือ 
โครงการบรกิารทาง
วิชาการ และวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการแก่สังคม 

1.  ควรทบทวน
แผนการบรกิาร
วิชาการแก่ชุมชน โดย
ก าหนดจุดเน้นตอ่การ
บริการวิชาการตาม
ศักยภาพ และ
ทรัพยากรของ
ส านักงาน ตลอดจน
สนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน 

บูรณาการโครงการด้าน
บริการวิชาการกับโครงการ
ตามภารกิจหลกั และ
ทรัพยากรของส านกังาน  

การทบทวนแผนส านกังาน
วิทยาเขต 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม 
ที่ด าเนินการแกชุ่มชน 

2 100 60,000 ฝ่ายบรหิาร 

2. ระดับความส าเรจ็ 
ของการให้บรกิารที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบรกิาร 
ไม่ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการทกุกลุ่ม 

2.  ส านกังานวทิยา
เขต ควรให้
ความส าคัญตอ่ขอ้มูล
การส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการในทุกมิต ิ
รวมถึงการน าข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผน และ
ประเมนิระดับ
ความส าเร็จของการ
ให้บริการแก่

สนับสนุนให้ทุกฝ่ายให้มี
การส ารวจความตอ้งการ
ของผู้รับบรกิารโดยให้
ครอบคลุมทุกมิติและการ
บริการ 

การส ารวจความตอ้งการของ
ส านักงาน 

มีรายงานการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบรกิารใน

ทุกมิต ิ

2 100 10,000 ทุกฝ่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับบริการ 
3.การส ารวจความ
ต้องการ ยังจ ากัดเฉพาะ
กลุ่มผู้มารับบรกิาร 

3.  ควรเพิ่มการ
ส ารวจความตอ้งการ 
ให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
นอกเหนอืจากกลุ่ม
ผู้รับบริการ 

ขยายการส ารวจความ
ต้องการทีน่อกเหนือจาก
กลุ่มผูร้ับบริการ 

การส ารวจความตอ้งการของ
ส านักงาน 

สามารถด าเนนิการตาม
แบบส ารวจได้ 50 % 

2 100 20,000 ทุกฝ่าย 

องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรและจัดกำร      
  1.  แผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 
ควรมกีารจัดท าแผน
แบบรายบุคคล และ
ควรก าหนดระยะเวลา
ให้ชัดเจน 

ปรับปรุงแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร
ครั้งที ่1โดยวิเคราะห์ภาระ
งานหลักและจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าเฉพาะ
ต าแหน่ง (Carie path) 

โครงการปรับปรุงแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

มี career path เฉพาะ
ต าแหน่งของบุคลากร 

สขส. 

1 100  ฝ่ายบรหิาร 

2. การจัดท าการ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน ยังไม่เป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA 

2.  ควรจดัท าการ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานให้เป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA 

       100  ฝ่ายบรหิาร 

การเขียนรายงานผล
การด าเนนิงาน  ยังไม่
สะท้อนถึงผลการ
ด าเนนิงานที่เกิดขึน้จริง 

3.  ควรปรับปรุงการ
เขียนรายงานผลการ
ด าเนนิงานที่เกิดจริง 

ปรับปรุงรูปแบบการเขียน
รายงานผลการด าเนนิงาน
ที่สะท้อนถึงผลการ
ด าเนนิงานที่เกิดขึน้จริง 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การบริหารเอกสารแบบ
คุณภาพ 

ได้แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนนิงานที่สะท้อนถึง

ความเป็นจริง 

2 100  ฝ่ายบรหิาร 

การท าวิจัย เพื่อรับฟัง   ส่งเสริมให้มกีารส ารวจ การส ารวจความตอ้งการของ   2 100  ทุกฝ่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ความคิดเห็นของผูม้ี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง ยังไม่
ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้รับบริการทกุกลุ่ม 

หรือท าวิจัยเพือ่รับฟัง
ความคิดเห็นของผูม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้งให้ครอบคลมุกลุม่
ผู้รับบริการทกุกลุ่ม 

ส านักงาน 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ      
1. การจัดท ารายงาน
การเงินให้กับหนว่ยงาน
ภายในวิทยาเขต
ค่อนข้างลา่ช้า 

1. ควรมกีารพฒันา
ระบบงานเพือ่เร่งรัด
การจดัท ารายงาน
การเงิน ของ
หน่วยงานอืน่ ภายใน
วิทยาเขตให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลา และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินของหนว่ยงาน 

พัฒนาระบบงานเพือ่เรง่รัด
การจดัท ารายงานการเงิน 
ของหนว่ยงานอืน่ ภายใน
วิทยาเขตให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
ของหนว่ยงาน 

การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานของงานคลัง 

หน่วยงานภายในมีความพึง
พอใจมากขึน้ 

2 100  ฝ่ายบรหิาร 

2. กระบวนการตดิตาม
ประเมนิผล
ประสิทธภิาพการใช้
จ่ายเงินของหนว่ยงาน 
ยังไม่สามารถกระตุน้
หน่วยงานให้ด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กองคลัง 

2.  ควรมรีะบบและ
กลไกในการติดตาม
ประเมนิผล
ประสิทธภิาพการใช้
จ่ายเงินของหนว่ยงาน
ภายในวิทยาเขตให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กองคลัง 

สร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานเป็นระยะๆ เพื่อ
กระตุ้นให้หน่วยงานเร่ง
ด าเนนิการตามแผนและ
กฏเกณฑ์ที่ตั้งไว ้

โครงการประสานความคิด
ภารกจิเดียวกันสญัจร 

หน่วยงานมกีารใชจ้่ายเงิน
เป็นไปตามแผน 

2 100  ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

3. ระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน ยังขาดความ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
ภายในหน่วยงานภายใน
และภายนอกหนว่ยงาน 

3.  ควรพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลทางการเงิน
ให้สามารถเชื่อมโยง
กันทั้งระบบภายใน
หน่วยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน 

ส านักงานวทิยาเขตมีระบบ
ฐานขอ้มูลทางการเงิน แต่
ยังไม่สามารถเชือ่มโยงกัน 
ทั้งระบบภายในหนว่ยงาน
และภายนอกหนว่ยงานได ้

การน าระบบบริหาร
ทรัพยากรองคก์ร (ERP : 
enterprise resource 
planning) 

มีระบบฐานขอ้มูลที่
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

2 100  ฝ่ายบรหิาร 

4. การค านวณและ
วิเคราะห์ตน้ทุนของ
กิจกรรมการให้บรกิาร
ของหนว่ยงาน ยังไม่
ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นอีกหลาย
รายการ นอกเหนือจาก
รายการค่าใชจ้่ายที่จ่าย
จริง เช่น ค่าเสื่อมราคา
ของเครื่องมืออุปกรณ ์
อาคารสถานที่ 
ค่าแรงงานของบุคลากร 
เป็นต้น 

4.  ควรค านวณและ
วิเคราะห์ตน้ทุนของ
กิจกรรมการให้บรกิาร
ของหนว่ยงานให้
ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่าย 
นอกเหนอืจากรายการ
ค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่า
เสื่อมราคาของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
อาคารสถานที่ 
ค่าแรงงานของ
บุคลากร เป็นต้น เพือ่
สะท้อนให้เห็นถึง
ต้นทนุในการ
ด าเนนิการทีแ่ทจ้ริง 
และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการ

วิเคราะห์ตน้ทุนตอ่หน่วย
ให้ครอบคลุมรายการ
ค่าใช้จ่าย นอกเหนือจาก
รายการค่าใชจ้่ายจริง เช่น 
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ ์
เครื่องมือ อาคารสถานที่ 
ค่าแรงงานของบุคลากร 
เป็นต้น  

การจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ตน้ทุนตอ่หน่วย 

มีรายงานผลการวิเคราะห์
ต้นทนุต่อหน่วยที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

2 100  ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ควบคุมและบริหาร
จัดการค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้เป็นตน้แบบกับ
หน่วยงานอืน่ภายใน
วิทยาเขต 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน      
1. โครงการศนูย์บริการ
ร่วม CSC Service Link 
เป็นแนวปฏิบัติที่ด ีแต่
ยังมีปัญหาอีกหลาย
อย่างที่ควรได้รับการ
ปรับปรุง และควรขยาย
แนวคิดให้กว้างขวาง 
ออกไปสู่โครงการหรอื
กิจกรรมอืน่ๆ ที่เป็น
ภารกจิหลักของ
หน่วยงาน 

1.  ควรมกีารพัฒนา
โครงการ CSC 
Service Link อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเปิด
โอกาสรับฟังปัญหา
จากผูร้ับบริการ และ
ประเมนิผลตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งมกีาร
ประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
พัฒนาตามค า
ร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ 

ปรับปรุงศูนย์บริการรว่ม 
CSC Service Link 

โครงการพัฒนาศูนย์บรกิาร
ร่วม CSC Service Link  

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไม่นอ้ยกว่า 
3.75 
 

2 100 50,000 ฝ่ายบรหิาร 

  2.  ควรขยายโครงการ
ในลักษณะเดียวกนักับ 
CSC Service Link 

ปรับปรุงศูนย์บริการรว่ม 
CSC Service Link 

โครงการพัฒนาศูนย์บรกิาร
ร่วม CSC Service Link  

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 3.75 
 

2 100 50,000 ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ให้กว้างขวางออกไป
ยังโครงการอืน่ ๆ 
ขณะเดียวกัน ควร
ขจัดขอ้บกพร่องของ
โครงการ CSC 
Service Link ไป
พร้อม ๆ กันดว้ย 

องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน      
1. การทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานตามคู่มอืการ

ปฏิบัติงาน ยังไม่ชัดเจน 

1.  ควรปรับปรุงการ
ทบทวน การติดตาม 
และการประเมนิผล
การปรับปรุงคูม่ือการ
ปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกภารกจิ
ของส านัก และให้
ความส าคัญกับการรับ
ฟังค าร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ เพือ่น ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

ส่งเสริมให้มกีารจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
และทกุภารกจิ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพือ่การจดัท าคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน  

ทุกฝ่ายมีคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 

2 50 10,000 ฝ่ายบรหิาร 

2. ยังขาดการประเมิน
ความพึงพอใจ และยัง
ขาดช่องทางรับฟังค า

ร้องเรียนของผู้ใช้บรกิาร 
ทั้งในระดับบุคคลและ

2.  ควรประเมนิความ
พึงพอใจ และเพิม่ช่อง
ทางการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใช้บรกิาร
ทั้งในระดับบุคคลและ

เพิ่มขอ่งทองการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งในระดับ
บุคคลและหน่วยงาน 
รวมถึงมีการประเมนิความ

เพิ่มขอ่งทองการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใช้บรกิาร และ
ประเมนิความพึงพอใจอย่าง
สม่ าเสมอ 

มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นเพิม่ขึ้น 

2 100 20,000 ฝ่ายบรหิาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร/

กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. งบประมำณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน พึงพอใจอย่าสม่ าเสมอ 
  3.  องค์ประกอบนี้

น่าจะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีได ้หาก
มีการปรับปรุงเกณฑ์
ข้อ 4 และขอ้ 5 ให้
ครอบคลุมทุกภารกจิที่
รับผิดชอบ และมกีาร
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานที่ชัดเขน 

ปรับปรุงการะบวนการตาม
คู่มือปฏิบัติงาน และจดัท า
รายงานการปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อการจดัท าคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน  

ทุกฝ่ายมีคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 

2 50 10,000 ฝ่ายบรหิาร 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    
ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ                     
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 -                
31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภำพระดับดีมำก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.59 4.72 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 4.89 4.59 4.85 
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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ภำพรวม 
จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
1. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็น หน่วยงานหลักที่ส าคัญและเป็นกลไกของ

การบริหารวิทยาเขต 
2. บุคลากรมีจิตบริการ และมุ่งม่ันที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้น ต่องานประกันคุณภาพ 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานของบุคลากร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นหรือเกินมาตรฐานตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครควรจัดท าแผนงานให้ครอบคลุมการพัฒนา

บุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือเสริมจุดแข็ง เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร และเพ่ือให้การบริหารงาน
ของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากการร่วมแรงร่วมใจของ
ทีมงาน และประสานทั้ง 3 ฝ่ายภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ขาดความชัดเจน และไม่ครบถ้วนตาม

ภารกิจ 3 ฝ่ายของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และไม่พบความเชื่อมโยงของแต่ละ
ภารกิจ 

2.  ไม่พบหลักฐานการรวบรวมข้อมูลความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3.  ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของส านักงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4. ไม่พบหลักฐานการประเมินการด าเนินงานเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามภารกิจของ

ส านักงานวิทยาเขต 
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1.  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ และมีความ

เชื่อมโยงระหว่างภารกิจภายในของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลความคาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. ควรมีการวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของส านักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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4. ควรมีการประเมินการด าเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบทั้ง 3 ภารกิจ ของส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในงานบริการ เป็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการ
บริการ ลดขั้นตอนการบริการ และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารมากขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางหนึ่ง 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่หน่วยงานคิดว่าเป็นจุดเด่นให้มากข้ึน เช่น Express way 
7. ควรมีการพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Knowledge management) ภายในแต่ละฝ่าย

ภารกิจ และระหว่างภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
8. ควรมีการด าเนินงานเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานภารกิจกิจกรรมนิสิต                  

การประสานภารกิจทางด้านการเงิน 
9. ควรแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               

ที่สนับสนุนประสิทธิผลพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร                 

และทบทวนระดับความส าเร็จของนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขต 
 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

ประสิทธิผลกำรสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
1. สนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน โดยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการอาคารสถานที่                 

เพ่ือการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนิสิต การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ์และอ่ืนๆ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตลอดจนบุคลากรแรงงาน 

3. สนับสนุนพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานประสานกับผู้ประสงค์รับบริการทางวิชาการ 

4. สนับสนุนพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ของวิทยาเขตและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2553 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
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ปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 12 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 11 กิจกรรม  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ - กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 

โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรแล้ว 
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของคลัง 
2. การทบทวนแผนส านักงานวิทยาเขต 
3. การพัฒนาศูนย์บริการร่วม CSC Service Link 
4. การส ารวจความต้องการของส านักงาน 
5. โครงการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสารแบบคุณภาพ 
7. การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของงานคลัง 
8. โครงการประสานความคิดภารกิจเดียวกันสัญจร 
9. การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน                                             
11. เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและประเมินความพึงพอใจอย่างสม่ าเสมอ 

โครงกำร/กิจกรรมอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
1.  การน าระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP : enterprise resource planning)      

 
หมำยเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบ
ส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 2 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่                           
5 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ตามที่ก าหนดไว้ โดยส านักงาน                
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเอง ไดค้่าคะแนน 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่ำคะแนน 4.85 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 
 
วัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และ                      
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

ก ำหนดกำรประเมิน 

วันที่ 12 กรกฎำคม 2555 

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

- แนะน าคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
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- รายงานผลการด าเนินงานและผลประเมินตนเองของส านัก 
เวลา 09.30 – 10.30 น.  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรของส านัก 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บริการ) 

- กลุ่มอาจารย์ /บุคลากรสนับสนุน 
- กลุ่มนิสิตคละสาขา /ชั้นปี 

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

วันที่ 13 กรกฎำคม 2555 

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

- เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของส านัก 
- ผู้บริหารและบุคลากรของส านักแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย             
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
 2.  กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อ านวยการ
แนะน าผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน
รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรผู้มาปฏิบัติงาน ผู้มารับบริการ                 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
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   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
 3. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และส านักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรั บการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.59 4.72 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 5.00 - 5.00 
องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 4.89 4.59 4.85 
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี

การศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย 
2554 

  
ผลกำรด ำเนินงำน 2554 

คะแนน
ประเมิน   

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ ส ำนกั (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.85 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั   4.72 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.75 48,313.42 4.17 4.17 
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11,573.00 

 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้ำหมำย 
2554 

  
ผลกำรด ำเนินงำน 2554 

คะแนน
ประเมิน   

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5.00 5 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร   5.00 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5.00 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 7 7 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 85.00 151.50 94.39 5.00 

160.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ   5.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน    4.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 4 4.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง  
มีกระบวนการพัฒนาแผนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ  
1. ไม่พบหลักฐานการก าหนดกลยุทธ์ที่คลอบคลุมทุกภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนครและมีการบ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” 
2. ไม่พบรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่

ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
3. ไม่พบเอกสารปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ทั้ง 3 ฝ่ายและแผนที่เน้นรวมบริการประสานภารกิจที่ชัดเจน 
2. ควรจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีให้ครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
3. ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน 

และสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานตามแผน 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73                       
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.72 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
1. มีการใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยเฉพาะฝ่ายกิจการนิสิต 

2. ฝ่ายบริหารมีการจัด  Morning Talk หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ 

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

4. ส านักงานฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการ Share  แนวปฏิบัติให้กับบุคลากรฝ่ายอื่นๆ ในส านักงานฯ โดยเฉพาะฝ่ายอาคารสถานที่ 

2. ควรขยายผู้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ให้ครบทุกฝ่ายของส านักงานฯ และอาจมีการจัดร่วมกับ

คณะหรือหน่วยงานอื่นๆ 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบขอบเขตของการให้บริการและมีการประเมินการ

ให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการให้บริการ/การด าเนินของตนเอง 

4. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างส านักงานฯ กับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางวัฒนธรรมอย่างพร้อมเพรียงและต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ผลของการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นการด าเนินงาน

แบบแยกส่วน 

2. ไม่พบการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิม                  

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3. ไม่พบการประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเพ่ิมมาก

ขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแสดงผลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็น

ภาพรวม โดยอาจให้เป็นฝ่ายที่มีกระบวนการท างานที่ดีเป็นเจ้าภาพในการสรุปผลการด าเนินงานและ                   

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

2. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจหลักของส านักงานวิทยาเขตทั้ง 3 ฝ่ายที่

สอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
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3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักงานฯ ที่หลากหลาย  เช่น ผ่านทาง website ของ

หน่วยงาน หรือฝ่าย และควร up date ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ หรือมีเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้บุคลากรใน

องค์กรได้ทราบ 

 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ              
ดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง  
 มีความพยายามการจัดความรู้ และพัฒนาหน่วยงานภายใต้นโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ”                         

เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีโดยมีการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายโครงการ เช่น morning talk  
เป็นต้น 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นในการพัฒนาและจัดการความรู้ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ไม่พบหลักฐานแสดงการพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือความก้าวหน้าในการท างานและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร และควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
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5.00 ได้คุณภำพระดับ ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับ  
ดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 

จุดแข็ง   
 มีการรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ  สม่ าเสมอ และมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบหลักฐานแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครที่

สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการกิจการภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 

2. ไม่พบเอกสารแสดงแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน, เกณฑ์การจัดสรรเงินและการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ไม่พบเอกสารการวิเคราะห์ความพอเพียงของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                     

ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมภายในส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

2. ควรมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน เกณฑ์จัดสรรเงินและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควรมีการวิเคราะห์ความพอเพียงของงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง                        
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกรวมถึงมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. มีการให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพกับบุคลากรทุกระดับรวมทั้งมีการวัดผลความรู้ทางด้าน

ประกันคุณภาพ  

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ควรแสดงให้เห็นผลสรุปการจัดกิจกรรมทางด้านประกันคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรที่สมบูรณ์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
ไม่พบการพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ิมเติมหรือจัดท าวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ิมเติม หรือจัดท าการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ 

2. ควรเพ่ิมอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจหลักของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครและมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ควรพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการประกันคุณภาพให้เกิดประโยชน์เชิงลึก 

สามารถแสดงรายละเอียดในการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง              
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ด ี
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 
จุดแข็ง 

 มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ 

2. ไม่พบข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ทุกๆการด าเนินงานของ

หน่วยงานหรือสถาบันสอดคล้องกัน 

2. ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก จากความ

คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
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ภำคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงกรอกข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์และแผนงำน             

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ 6 8 8 8 

1.1 ข้อ 
3-5 

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งชี้   101 25 25 25 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต       5 5 5 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวจิัย       1 1 1 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

      1 1 1 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      3 3 3 

      - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก       15 15 15 

      - ตัวบ่งชี้อื่นๆ             

   จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏบิัติงานประจ าปีทีบ่รรลุเป้ำหมำย ตัวบ่งชี้   91 20 23 23 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต       5 5 5 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวจิัย       0 0 0 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

      0 0 0 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      3 3 3 

      - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก       12 15 15 

      - ตัวบ่งชี้อื่นๆ             

1.1 ข้อ 
8 

 จ านวนข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงานทัง้หมด

ข้อ     2 1 1 

   จ านวนข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงานที่น ำไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี

      2 1 1 

สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา         

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก             
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ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

2.1  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจ

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 4 9   34 

   ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

  5000 15536.96 45,022.56 48313.42 

   ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน   2000 3571 10,773.00 11573 

2.2  ระบบความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ ปีการศึกษา 2 5 5 5 

   จ านวนบุคลากรที่เป็นนักวิจยัทั้งหมด คน           

   จ านวนนักวจิัยที่ลาศึกษาต่อ คน           

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ข้อ ปีการศึกษา     5  5 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร             

   จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา 80 84.5 160.5 160.5 

   จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ     1 0 0 0 

3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทกุ
ระดับของหน่วยงาน

ข้อ ปีการศึกษา 5 6 7 7 

        -  จ านวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน ครั้ง   2 2 2 2 

3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 5 

3.3  ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา 6 6 6 6 

3.3 ข้อ 
2 

      -  จ านวนความเส่ียงด้ำนทรัพยำกร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

เร่ือง     1 1 1 

        -  จ านวนความเส่ียงดำ้นยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธข์องหน่วยงำน 
ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      2 1 1 

        -  จ านวนความเส่ียงดำ้นนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

            

        -  จ านวนความเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตังิำน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้       1 1 1 

        -  จ านวนความเส่ียงจำกเหตุกำรณภ์ำยนอก ที่วิเคราะห์และระบุ
ไว้ 

            

        -  จ านวนความเส่ียงดำ้นอ่ืนๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

            

3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา 7 7 7 7 
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ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2554 2554 

3.5  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี คน ปีการศึกษา 70 75 154 151.5 

        -  ในประเทศ     70 75 154 151.5 

        -  ต่างประเทศ             

   งบประมาณส าหรับพัฒนาบคุลากรทั้งในและตา่งประเทศ บาท         2,462,289.3 

สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าสถาบันแต่งตั้ง

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   4.05 3.78   

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ             

4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 7 7 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ             

5.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปีการศึกษา 6 9 9 9 

5.1 ข้อ 
3 

 จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์องหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา   3 3 1 

5.1 ข้อ 
5 

 จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงานที่ใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปกี่อนหน้า

โครงการ ปีการศึกษา   12 11 11 

   จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน ตัวบ่งชี้     25 25 25 

   จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน ที่มีผลการด าเนินงาน
พัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า

ตัวบ่งชี้     25 25 25 

5.1 ข้อ 
9 

 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยัด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอื่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์

ชื่อเร่ือง ปีการศึกษา   1 1 1 

สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด คะแนน ปีการศึกษา 0.00 4.7 4.93 4.85 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน             

6.1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน

ข้อ ปีการศึกษา 1 5 5  4 
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ภำคผนวกที่ 2   
ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สัมภาษณ์บุคลากร 5 กลุ่ม และมีสรุปจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 

1. กลุ่มคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
1.1 บุคลากรมีความเห็นว่า “การรวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นที่เข้าใจของบุคลากรทั่วไป              
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการชี้แจงและถ่ายทอดความเข้าใจไปยังผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 
1.2 การจัดกิจกรรมนิสิต พบว่านิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุง 
ด้านการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตกลุ่มเป้าหมายและคณะต่างๆ ให้เห็นความส าคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่วนกลางจัดขึ้น 
1.3 บุคลากรของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจิตบริการ แต่เนื่องจากมี
กลุ่มผู้ใช้บริการที่หลากหลาย การรวบรวมข้อมูล เช่นการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือการประกันคุณภาพ 
จึงอาจต้องใช้การสุ่มตัวอย่าง 
1.4 บุคลากรให้ความร่วมมือและเข้าใจการประกันคุณภาพมากขึ้น หลังจากที่คณะกรรมการ                  
จัดสัมมนาโครงการ OCC QA On Tour มีการวัดผลโดยใช้ข้อสอบ 
1.5 โครงการกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการประเมินผลของการด าเนินงานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
แต่มิได้ประเมินความส าเร็จของโครงการ 
 

2. กลุ่มนิสิต 
2.1 การติดต่อขอรับบริการของนิสิต เช่นการขอใช้อุปกรณ์กีฬา ซึ่ งเจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ และ
อ านวยความสะดวกเต็มที่ อย่างไรก็ตามอยากให้มีการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้มากขึ้น เช่น แบดมินตัน            
ตาข่ายฟุตบอล เป็นต้น 
2.2  นิสิตพอใจการให้บริการของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในภาพรวม 
แต่หากมีปัญหาอยู่บ้าง เช่นปัญหาด้านการลงทะเบียน น่าจะเกิดจากระบบมากกว่า 
2.3 นิสิตพอใจการให้บริการ เรื่องจักรยาน แต่ไม่สะดวกในหน้าฝน เสนอว่า น่าจะมีรถรางเพ่ิมข้ึน 
2.4 เรื่องอาคารสถานที่ ห้องเรียน ควรจัดเพิ่มข้ึน และเสนอให้เพิ่มจุดบริการอาหาร เนื่องจากอาคาร
เรียน อยู่ห่างจากโรงอาหารมาก หากมีชั่วโมงเรียนต่อเนื่องจากเวลาเที่ยงครึ่งและคาบต่อไปเป็นบ่ายโมง 
จะมีเวลาไม่พอในการเดินทางไปรับประทานอาหาร 
2.5 เสนอให้เพ่ิมกิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมด้านการเรียนรู้ ส าหรับนิสิตซึ่งจัดขึ้นนานๆ ครั้ง และไม่
เพียงพอ ท าให้นิสิตไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรม 
2.6 บรรยากาศ โดยทั่วไป เสนอให้พิจารณาเพ่ิมไฟที่ถนน เช่นจากหอพักหญิงไปเซเว่น แสงสว่าง             
ไม่เพียงพอ ส่วนภายในอาคารกิจกรรมควรมีปรับปรุงอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพิ่มข้ึน 
2.7 ห้องน้ าหอพักช ารุด ไม่ได้รับการซ่อมแซม การใช้อินเตอร์เน็ตที่หอพัก เชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้ 
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3. กลุ่มอำจำรย์ 
3.1 อาจารย์มีความพอใจการให้บริการของส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                       
ที่ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุงการบริการให้เป็น “มืออาชีพ” เนื่องจากเป็นการ“รวม
บริการ ประสานภารกิจ” เจ้าหน้าที่มีใจให้บริการ แต่ความเป็นมืออาชีพยังมีน้อย 
3.2 พิจารณาใช้ระบบสารสนเทศในงานบริการ เพ่ือความคล่องตัว และท าให้งานบริการง่ายขึ้น                 
ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนของการขอใช้บริการ เป็นการพัฒนางานเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันได้ดีข้ึน และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารมากขึ้น โดยการใช้ระบบออนไลน์ 
3.3 การท างานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ควรมีความชัดเจนกับภารกิจของคณะที่จัดเรื่องกิจกรรมนิสิต 
ขาดการประสานงานที่เหมาะสม 
3.4 การขอใช้ห้องเรียนจากฝ่ายอาคารสถานที่ มีความผิดพลาด และไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งถือว่า
รวมบริการประสานภารกิจ ยังไม่เหมาะสม ผู้จัดการอาคารควรอยู่ประจ าอาคาร เพ่ือช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น 
3.5 ขอให้มีการปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลทันสมัย เป็นประโยชน์ต่องานบริหารและ
การรับบริการของบุคลากร เช่นงานบุคคล/ข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ ที่บุคลากรควรจะได้รับ 
3.6 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ปัจจุบันได้รับเฉพาะจดหมายข่าวของฝ่ายอาคาร น่าจะมีการ
สื่อสารเพื่อท าความเข้าใจ แม้แต่การจัดสรรและใช้งบประมาณ ก็อาจแจ้งบุคลากรเพ่ือทราบด้วย 
 

4. กลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน(ผู้รับบริกำร) 
4.1 ได้รับบริการจากส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดีที่ระดับหนึ่ง แต่การ
ให้บริการข้อมูลไม่ครบถ้วน และความใส่ใจต่อการให้บริการยังไม่เพียงพอ 
4.2 ขั้นตอนการให้บริการมีมาก ท าให้งานล่าช้า เช่นการเบิกจ่ายอุปกรณ์ระบบพัสดุ ท าให้ไม่ทันต่อ
ความต้องการของการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ สื่อสารขั้นตอนให้ชัดเจน 
4.3 งานบุคคล มีการพัฒนาชัดเจนมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมา แต่ควรน าข้อมูลสวัสดิการของบุคคลากร
เผยแพร่ เช่นเว็บไซด์ 
4.4 แนวคิดเรื่อง“รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นสิ่งที่ดี แต่การปฏิบัติควรวิเคราะห์ความต้องการ
ที่แตกต่างกันของหน่วยงาน เช่นงานฟาร์มต้องการความรวดเร็วในการเบิกอุปกรณ์ เป็นต้น 
4.5 เสนอให้พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแก้ไขปัญหาเอกสารหาย 
4.6 งานอาคาร มีล าดับคิวการให้บริการ แต่ไม่พร้อมให้บริการและไม่มีเครื่องมือพร้อม 
 

5. กลุ่มบุคลำกรสำยสนับสนุน(ผู้ให้บริกำร) 
5.1 บุคลากรพอใจกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(Morning Talk) เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา 
และวางแผนการด าเนินงานที่จัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5.2 งานกิจการนิสิต ขอความร่วมมือข้อมูลการจัดกิจกรรมจากคณะวิชาและสาขา เพ่ือประสานงาน
กิจกรรมนิสิต 
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5.3 งานบุคคล เห็นสมควรให้มีงบประมาณพัฒนาบุคลากร เช่นการศึกษาดูงานบ้าง 
5.4      งานบุคคลและการเงิน เสนอขอรับการสนับสนุนโปรแกรมซอฟแวร์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน 
5.5 ขั้นตอนเอกสารทุกอย่าง ต้องผ่านวิทยาเขตฯท าให้เกิดข้อจ ากัดและความคล่องตัวต่อการ
ปฏิบัติงาน 

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