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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 



คํานํา 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ
วิทยาเขตใช้แนวทางการประกันคุณภาพตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพสําหรับสํานักท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยได้นํา
ข้อมูลผลการดําเนินงานมาสังเคราะห์จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ข้ึน  
เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสํานัก อันจะเป็นหลักประกันต่อผู้รับบริการชุมชน และ
สังคม ถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษาต่อไป  

ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) ตามตัวบ่งชี้บังคับท่ี
กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก และมีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจําปีการศึกษา  2555 ครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารของ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการประจําสํานัก ท่ีขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนทําให้สํานัก มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
     สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/
การบริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบ่งชี้   
ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สํานักฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับ ดีมาก 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.55 4.58 4.70 4.72 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.50 - - 5.00 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.78 4.55 4.58 4.93 4.76   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5 
2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 5 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  5 ข้อ 5 
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
7 ข้อ 5 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 98.84 5 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
5 ข้อ 5 

• ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.15 4.15 
3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 4.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 4.00 

  

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจุดแข็ง 
และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงสํานักได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

• จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้พัฒนาไปแนวทางเดียวกันกับวิทยาเขต และ
มหาวิทยาลัย 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมสําหรับนิสิตให้เลือก

ทํากิจกรรมได้อย่างพอเพียง 

2. ให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการทุกกระบวนงาน 2. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ มีความ

กระตือรือร้นและความพร้อมในการ

ให้บริการท่ีเอ้ือส่งเสริมให้นิสิตหรือบุคลากร 

จัดกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็ว 
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3. มีการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ท่ีหลากหลาย 

3. หน่วยงานได้จัดให้มีบรรยากาศและ

วัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่น

การจัดกิจกรรมโสเหล่งานบุคคล กิจกรรม 

Morning Talk ของฝ่ายบริหาร 

4. มีการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และมุ่งม่ันพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ เกิดการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีพร้อม
เผยแพร่ไปสู่หน่วยงานภายนอก 

4. สํานักงานให้ความสําคัญกับการประกัน

คุณภาพ มีการให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพ

แก่บุคลากรในสํานักงานอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 

5. มีระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสําหรับ

งานประกันคุณภาพ เช่น ข้อมูลด้านประกัน

ครบทุก 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ การ

เผยแพร่ข้อมูลการวิจัย 

6. มีระบบการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพท่ีชัดเจนและ
เข้มแข็ง เช่น มีการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับ
บุคลากรทุกระดับ 

6. มีคู่มือการบริหารจัดการรวมบริการประสาน

ภารกิจ 

7. มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

• จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่ชัดเจนและยังไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

1. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น

แผนปฏิบัติราชการประจําปียังไม่ครอบคลุม

พันธกิจด้านการสนับสนุนงานวิจัยและงาน

บริการวิชาการ และความสําเร็จของ

แผนการปฏิบัติราชการไม่เชื่อมโยงถึง

ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 

 2. ผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ

ของฝ่ายบริหาร ยังขาดความน่าเชื่อถือ 

เนื่องจากจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจไม่

สามารถเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมดได้ 
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 3. การประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงการ

ให้บริการ ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่

สะท้อนผลของการปรับปรุงการให้บริการ 

 4. การประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน

โดยการประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผน

กลยุทธ์ยังไม่เพียงพอในการสะท้อนถึงภาวะ

ผู้นําของผู้บริหารและความสามารถในการ

บริหารงาน 

 5. แผนการพัฒนาบุคลากร ยังไม่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 6. ไม่มีระบบการติดตามการนําความรู้และ

ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 7. มีนโยบายด้านประกันคุณภาพ ยังขาดการ

เผยแพร่ไปสู่บุคลากร 

 8. กําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม คือ ความตรงต่อ

เวลา ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

• แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

 1. นอกเหนือจากการศึกษาเรียนรู้กระบวนการ

จัดทําแผน ในระยะเริ่มแรก ควรมีผู้ท่ีมี

ประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ

ความเหมาะสม ชัดเจน และความเชื่อมโยง

สอดคล้องกันของแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ

ราชการ  เพ่ือให้การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการสามารถนําไปสู่การบรรลุ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้ 

 2. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่

แผนปฏิบัติราชการประจําปี ควรให้บุคลากร

มีส่วนร่วม เช่น การประชุม 

 3. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการของ

ฝ่ายบริหาร ควรมีการสํารวจให้ครอบคลุมใน

ทุกกลุ่มผู้รับบริการ และมีจํานวนเพียงพอ

เป็นไปตามหลักสถิติ 

 4. ควรใช้กิจกรรมโสเหล่งานบุคคลหรือ 

Morning Talk เพ่ือคัดเลือกประเด็นความรู้

ท่ีเป็นจุดเด่นของบุคลากร โดยเฉพาะด้าน

การให้บริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี

สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือ

นํามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ 

 5. ควรเผยแพร่ประเด็นความรู้ท่ีมีการรวบรวม

และเก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ให้สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

 6. คณะกรรมการประจําสํานักงานควรกําหนด

ระบบและกลไกในการประเมินผลการ

บริหารงานของสํานักงานให้ครอบคลุม

ประเด็นสําคัญท่ีสะท้อนภาวะผู้นําและ

ความสามารถในการบริหารงาน 

 7. ควรนําข้อมูลแผนการพัฒนาตนเองของ

บุคลากร มาวิเคราะห์ความจําเป็นของการ

ทํางานของบุคลากร และบูรณาการกับ

แผนพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการโดย
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สํานักงาน 

 8. ควรมีระบบการติดตามการนําความรู้และ

ทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

 9. ควรมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

บุคลากร โดยนํามาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประชุมทุกครั้ง เพ่ือเป็นการให้ความรู้แบบ 

face to face ให้ทุกคนรับทราบ 

 10. ควรจัดทํากิจกรรม OCC QA on Tour 

อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสร้างความตระหนัก

ให้กับบุคลากร จนเกิดเป็นวิถีคุณภาพใน

องค์กร 

 11. ควรปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้าน

ประกันคุณภาพ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 12. ควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยด้าน

ประกันคุณภาพ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้

ประโยชน์ 

 13. ควรเผยแพร่นโยบายประกันคุณภาพผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรม OCC QA on 

Tour  การติดประกาศ เป็นต้น 

 14. ควรทบทวนตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสํานักงาน การ

รวมบริการประสานภารกิจ ท่ีนําไปสู่อัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 15. ควรมีการชี้แจงทําความเข้าใจและ
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ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการใช้

งานคู่มือรวมบริการประสานภารกิจ และมี

การประเมินและทบทวนข้ันตอนหรือ

กระบวนการทํางานร่วมกับผู้รับบริการอย่าง

สมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานัก 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

สํ า นั ก ง า น วิ ท ย า เ ข ต เ ฉ ลิ ม พร ะ เ กี ย ร ติ  จั ง ห วั ด ส ก ล นค ร เ ป็ น ห น่ ว ย ง าน ท่ี ไ ด้ จั ด ต้ั ง ข้ึ น  เ ม่ื อ วั น ท่ี  
8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดต้ังคณะ สํานัก และสํานักงาน 
วิทยาเขต ท่ีจังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยเดิมชื่อสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับคณะ สํานัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง 5 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้เป็นหน่วยงานรองรับการเตรียมการจัดต้ังวิทยาเขตต่อไปในอนาคต 

2. เพ่ือบริหารงานท่ัวไปของวิทยาเขต เช่น งานธุรการท่ัวไป งานคลัง (การเงิน บัญชี พัสดุ) งานสารบรรณ

วิทยาเขต งานบุคคล งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิต งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ งาน

ประชาสัมพันธ์ งานซ่อมบํารุงอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านวิชาการ การเรียนการสอนของคณะ สํานัก สถาบันต่าง ๆ 

ภายในวิทยาเขต เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกวิทยาเขตในเรื่องการบริการวิชาการ งานวิจัย การจัดอบรมสัมมนา 

5. เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลด้านการบริหารทุกด้านของวิทยาเขต 

 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทําหน้าท่ีประสานงานกลางในการดําเนินงานด้านการ
บริหารงานท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้รูปแบบการ
บริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงกําหนดให้ วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เป็นวันก่อต้ังสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

ความก้าวหน้า 
 ปี พ.ศ. 2543  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งต้ังผู้ อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นผู้รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยแบ่ง 
ส่วนราชการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดต้ังคณะ สํานัก และสํานักงานวิทยาเขต ท่ีจังหวัด
สกลนคร ประกาศ ณ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการท่ัวไป 
2. ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
3. ฝ่ายกิจการนิสิต 
4. ฝ่ายอาคารสถานท่ี ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 

 ปี พ.ศ. 2544  
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 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังหัวหน้าสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยการโอน
อัตรากําลังจากผู้ อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการแต่งต้ัง 
หัวหน้าฝ่าย ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงาน และเพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการวิทยาเขต 
2. ฝ่ายกิจการนิสิต 
3. ฝ่ายอาคารสถานท่ี ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตฯ ชุดแรก 

- จัดต้ังงานประกันคุณภาพของวิทยาเขต ภายในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและธุรการ
วิทยาเขต  

- กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมี
คุณภาพ 

- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของสํานัก ซ่ึงผลการประเมินเป็นภาพ 
ท่ีสะท้อนให้สํานักงานวิทยาเขตฯ ต้องปรับปรุงการดําเนินงานนั้น ๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 

 ปี พ.ศ. 2545   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งต้ังอดีตผู้อํานวยการกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แทนอัตรา
เดิมท่ีเกษียณอายุราชการ และมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานระดับฝ่ายเพ่ือความชัดเจน และมีการแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จากข้าราชการ พนักงานในสังกัด 

- ส่งอัตรากําลังอาจารย์ช่วยเหลือคืนคณะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจของอาจารย์เต็มเวลา 

- จัดสรรงบประมาณเงินรายได้แยกหน่วยงาน เพ่ือการเร่งรัดการใช้งบประมาณ 

- รับผิดชอบโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา 

- แต่งต้ังคณะทํางานร่วมประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตฯ เพ่ือการควบคุมประเมินคุณภาพจาก
หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างานธุรการของทุกฝ่าย และมีประชุมร่วมกันประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 

 ปี พ.ศ. 2546  
 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน
เพ่ือความคล่องตัว และลดปัญหาการซํ้าซ้อนของงาน ซ่ึงยังคงแบ่งส่วนการบริหารราชการภายในเป็น 3 ฝ่าย และมี
การดําเนินการดังต่อไปนี้ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 5 ส   

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

1. ฝ่ ายธุ รการและบริหาร ท่ัว 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. ฝ่ายอาคารสถานท่ี ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย  งานอาคารสถานท่ี  

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  
 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน เพ่ือเป็น
การปรับโครงสร้างอัตรากําลังคนภาครัฐให้มีขนาดกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี แผนแม่บท
การปฏิรูประบบราชการ จึงควบรวมฝ่ายท่ีมีความเก่ียวข้องตามภารกิจ และได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย 

1. ฝ่ายบริหารและธุรการท่ัวไป 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. ฝ่ายอาคารสถานท่ี ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ 

งานสวนภูมิสถาปัตย์และรักษาความสะอาด งานบริการยานพาหนะ งานซ่อมบํารุงอาคาร 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 
 มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
จากเดิม 6 ฝ่าย เปลี่ยนแปลงเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายคลัง ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกิจการนิสิต และ 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

 ปี พ.ศ. 2553 
 ฝ่ายอาคารสถานท่ี มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน จากเดิม 4 งาน เป็น 5 งาน 
ประกอบด้วย งานกายภาพ งานภูมิสถาปัตย์ งานบริการยานพาหนะ งานอาคารสถานท่ีและงานรักษาความ
ปลอดภัย ตามประกาศสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2553 
  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานภายใน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 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 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานรับ - ส่งเอกสาร การร่าง – โต้ตอบหนังสือ
ราชการ การแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสาร ระบบการสืบค้นเอกสาร ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร จัดทําประกาศ คําสั่ง
ท่ีไม่ใช่เรื่องเก่ียวกับบุคคลากร งานประชุมต่าง ๆ ของผู้บริหาร ประสานงานในเรื่องท่ีเก่ียวข้องระหว่างวิทยาเขตและ
หน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นศูนย์ข้อมูลสําหรับ 
นิสิตเก่า รวมท้ังการสร้าง และรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของวิทยาเขต รวบรวมและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน จัดทําคําของบประมาณ ควบคุม
กรอบอัตรากําลัง ตรวจสอบปรับแผนงบประมาณ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ดําเนินงานเก่ียวกับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังจัดการด้านท่ีพักอาศัยสําหรับนิสิต และ
บุคคลากร บริหารจัดการด้านการเงินทุกประเภทของวิทยาเขต จัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหาทรัพยากรให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและเง่ือนไขว่าด้วยงานพัสดุ และจัดทํารายงานทรัพย์สินของวิทยาเขต   บริหารการเบิกจ่าย  ตรวจสอบ  
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เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  จัดทํารายงานการใช้เงินและประมวลผลข้อมูลการใช้จ่ายเงิน ดําเนินการสรรหา
บุคลากรทุกประเภท  จัดทําเอกสารการคัดเลือก  สรุปเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  
ติดตามทําสัญญาผู้รับทุน  ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง  การเลื่อนค่าจ้างประจําปี  การลาทุกประเภทของบุคลากร  
การยืนยันยอดอัตรากําลัง  จัดโครงการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากร  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  การจัดทํา
รายงานการเดินทางไปราชการ  การรายงานตัวเพ่ือกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ  การลาฝึกอบรมดูงาน  จัดทํา
ฐานข้อมูลบุคลากร  พิจารณาวินัย  ตรวจร่างกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  รายงานข้อเท็จจริง  ดําเนินการเก่ียวกับข้อร้อง
ทุกข์ทุกกรณี  ออกหนังสือรับรอง  การขอพระราชทานน้ําอาบศพ  พระราชทานเพลิงศพ  รวบรวมวาระการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหาร  จัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร  จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ  ดูแลงานสวัสดิการ  กองทุนสวัสดิ
ภาพบุคลากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการประกันสังคม   

2. ฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 2 งาน ดังนี้ 

2.1 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.2 งานบริการนิสิต 

 ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิตในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน พัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลดี 
สมบูรณ์ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ เพ่ือเป็นฐานท่ีดีในการนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมภายหลังสําเร็จการศึกษา รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก กํากับดูแลการ
ดําเนินการขององค์กรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ควบคุมระเบียบกิจกรรม 
โดยเฉพาะจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานิสิตทางวินัยเพ่ือไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
จัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ดูแลความประพฤตินิสิตตามข้อบังคับ แนะแนวจัดหางาน ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ
นิสิตด้านทุนการศึกษา กองทุนนิสิตช่วยงาน กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และกองทุนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนนิสิต 

3. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 5 งาน ดังนี้ 

3.1 งานกายภาพ 

3.2 งานสวนและภูมิสถาปัตย์ 

3.3 งานบริการยานพาหนะ 

3.4 งานบริการอาคารสถานท่ี 

3.5 งานรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้บริการอาคารสถานท่ี 
สําหรับการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา การให้บริการด้านสาธารณูปโภค การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ จัดหาบริการยานพาหนะในการทํากิจกรรมของวิทยาเขต ให้บริการ 
รถสวัสดิการ เครื่องจักรกล จัดทําทะเบียนยานพาหนะและทําการประกันภัยรถยนต์ ให้บริการด้านภูมิสถาปัตย์ 
รักษาความปลอดภัยส่วนกลาง บํารุงรักษาบริเวณถนน รักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอย การเพาะชําไม้
ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น เพ่ือการจัดสวนหย่อมและภูมิทัศน์ท่ีดี ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย 
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บริเวณอาคาร อํานวยความสะดวกการผ่านเข้า – ออกบริเวณเขตประตูวิทยาเขต อํานวยความสะดวกด้านการ 
จัดจราจร และประสานงานด้านรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

 ปี พ.ศ. 2554 
 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 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. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในจากเดิม 5 งานเป็น 
6 งาน ดังนี้ 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานกายภาพ 
3.3 งานภูมิสถาปัตย์ 
3.4 งานบริการยานพาหนะ 
3.5 งานอาคารสถานท่ี 
3.6 งานรักษาความปลอดภัย 

 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 

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

 ในปี พ.ศ. 2551 นางธาริณี  ประนิช ได้รับคําสั่งเปลี่ยนแปลงตําแหน่งจากหัวหน้าสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท้ังนี้ต้ังแต่
วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 5355/2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 
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 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากนางธาริณี  ประนิช ได้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งต้ัง
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็น 
ผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามคําสั่งคําสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ท่ี 2941/2554 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2554 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 ปณิธาน 
 “สั่งสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์กรในแนวทางการบริหารนํา ประชาสัมพันธ์ตาม งบประมาณ
สนับสนุน บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
อย่างมีประสิทธิผล ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้มีท้ังคุณภาพและคุณธรรม  
สร้างจิตสํานึกร่วมในการพัฒนาองค์กร” 

 วิสัยทัศน์ 
สํานักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ  
 1.  สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นท่ีพึงพอใจของสังคม 
 2. สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการของวิทยาเขตให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 4.  เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาเขตฯ 
 5.  บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

คําขวัญ 
“ประสิทธิผลคือความพอใจ รวมน้ําใจ คือ ให้บริการ” 

 

1.3 เอกลักษณ์ของสํานัก 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกษตรศาสตร์ โดยก่อต้ังข้ึนในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็น 
วิทยาเขตสารสนเทศ และมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิทยาเขตซ่ึงนับเป็น “นวัตกรรม
การบริหารจัดการยุคใหม่” ท่ีเรียกว่า “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” ภายใต้สภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดในทุก ๆ ด้าน  การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ประสิทธิภาพของการบริหาร
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จัดการ โดยมีแนวคิดและหลักการสําคัญ คือ การท่ีองค์กรสามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรและคุณภาพของการบริการ  ซ่ึง “รวมบริการ”  หมายถึง การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการบริการท่ีมีคุณภาพใช้งบประมาณ/อัตรากําลังคนโดยรวมน้อยลงแต่มี
ศักยภาพมากข้ึน ใช้วัสดุครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากข้ึน และนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยในการติดตามและ
ประเมินผล  ตลอดจนช่วยในการบริหารจัดการ  สําหรับ“ประสานภารกิจ” หมายถึง การแยกหน่วยงานและหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่มีการประสานงานเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน หรืออาจกล่าว
ได้ว่า  เป็นการกําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ แต่มีการประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น ๆ 
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ 
 จากแนวคิดการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชํานาญการร่วมกันภายใต้นโยบาย “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” วิทยาเขตจึงกําหนดให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหนึ่งเดียว โดยให้บริการแบบรวม
ศูนย์ เพ่ือลดข้ันตอนและความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ต่อการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นั่นคือวิทยาเขตได้มอบหมายให้ส่วนกลาง คือ สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดูแลภาระงานท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนออกจากคณะวิชา โดย
มุ่งหวังให้คณะวิชามุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและด้านวิชาการ  และให้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานท่ัวไป รวมถึงการให้บริการท้ังแก่นิสิต บุคลากร ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป การบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” จึงเป็นเอกลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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1.4 แผนงานประจําปีของสํานัก 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

วิสัยทัศน์  :  สํานักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  1. การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ  : ร้อยละตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 
พัฒนานิสิตโดยการส่งเสริม สนับสนุน และให้คําปรึกษาในการทํากิจกรรม อํานวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์ ตดิตามผลการดําเนินงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ  

เพื่อถึงพร้อมกับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และส่งเสริมการมสีว่นร่วมระหว่างนิสิตเก่ากับมหาวิทยาลัย 
1 
  
  

โครงการเปิดโลกกิจกรรมนิสิต 

  

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 15,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.องค์กรกิจกรรมนิสิตจัดนิทรรศการ (25 องค์กร) เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

   

3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ    

2 
  
  
  
  

โครงการสัมมนาและอบรมผู้นํานิสติประจําปี
การศึกษา 2555-56 

  
  
  

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 70,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนปฏิทินกิจกรรมนําเสนอไดไ้ม่
น้อยกว่า 15 องค์กร 

   

3.ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจประโยชน์จากการวาง
แผนการดาํเนินกิจกรรมนิสิต ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.50 

   

4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในรูปแบบการดาํเนิน
โครงการ โดยวัดค่าคะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 

   

5.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านกิจกรรม
นิสิตเพิ่มขึ้นจาการทดสอบก่อนและหลังการอบรมไม่น้อยกว่า
ระดับคะแนน 3.50 
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ที่ กลยุทธ์/โครงการ ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 3 
  
  
  
  

 โครงการอบรมทักษะการคิด การพูด 

และการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็น 

สากล ครั้งที่ 3 

  
  
  
  

1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 20000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในการ
พูด ในระดับคะแนนน้อยกว่า 3.503 

   

3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในการ
คิด ในระดับคะแนนน้อยกว่า 3.50 

   

4.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ในระดับ 

คะแนนน้อยกว่า 3.50 

   

5.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 3.5 

   

4 
  
  
  
  

โครงการอบรมทักษะการคิด การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 4 

  
  
  
  

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 25,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในการ
พูด ในระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.50 

   

3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาทักษะในการ
คิด ในระดับคะแนนน้อยกว่า 3.50 

   

4.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประ 

โยชน์ในการพัฒนาทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ ในระดับ 

คะแนนน้อยกว่า 3.50 

   

5.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ 

ความพึงพอใจในการจัดโครงการระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
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ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5 
  

อบรมนิสติทุน มก.ฉกส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประจําปีการศึกษา 2555 

  

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

20,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบริการนิสติ 

2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมคี่าระดับคะแนนไมต่่ํา
กว่า 3.5 

   

3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รบัการพัฒนาตนเอง  โดยมีค่า
ระดับความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า  3.5 

   

6 
  
  
  

โครงการอบรม “เตรียมความพร้อม 

สําหรับการทํางาน” ประจําปีการศึกษา 2555 

  

1. นิสิตจํานวน  600  คน 32,000 บาท ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบริการนิสติ 

2. คณาจารย์และบุคลากรจํานวน  20  คน    

3.นิสิตได้รับข้อมลูอันเป็น 

ประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น 

   

4.นิสิตมีความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการตามวัตถุประสงค์ 

อยู่ในระดับคะแนนเฉลีย่ไม่น้อยกว่า ๓.๕ 

   

 พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการนิสิตโดยเน้นการ ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สนับสนุนทุนการศึกษาและให้คําปรึกษาด้านต่างๆ  ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต 

1 
  
  
  

โครงการแนะแนวและจัดหางานสาํหรับนิสติ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระ
เกียรต ิ

  
  

1. นิสิตทีจะจบการศึกษาในปี 2555 ประมาณ 500 คน 22,600 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบริการนิสติ 

2. บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบู๊ธ หรือยื่นเอกสารสมัคร
งานประมาณ 150 คน  

   

3. นิสิตได้รับข้อมลูอันเป็นประโยชน์จากกิจกรรมจัดหางานที่
จัดขึ้น 

   

2. นิสิตมคีวามพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการตาม
วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

   

2 โครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จาก จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

14,900 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบริการนิสติ 
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ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  
  
  

  
  

2. เกิดการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรปฐมพยาบาลเพื่อความ
คล่องตัวในการประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ป่วย 

   

ผู้เข้าร่วมโครงการจริงม ี

ความรู้และความสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคิดค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 

   

ผู้เข้าร่วมโครงการม ี                     

ความพึงพอใจในภาพรวมคิดค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 

   

3 
  

โครงการมหาวิทยาลยัสุขภาพดีถ้วนหน้าครั้งที่ 2  1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 46,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบริการนิสติ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการวัด
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

 

   

4 
  

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเพณีจตรุมิตร 

ครั้งที่ 13“หนองหญ้าไซเกมส”์ 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 100,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 คณะกรรมการ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการวัด
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 

   

 สนับสนุนทรัพยากรตา่ง ๆ ให้เพียงพอตามความต้องการด้านการวิจยั และการบริการวิชาการ ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต 

1 โครงการอาสาพัฒนาชุมชน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 3.50 20,000 ต.ค 54 – ก.ย.55  
2 โครงการพัฒนาพื้นที่สเีขียว ความพึงพอใจของพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 3.50 100,000 ต.ค 54 – ก.ย.55  
3 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม ้ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 45,000 ต.ค 54 – ก.ย.55  
4 โครงการ KU.CSC. Night Market 1.ความพึงพอใจของนิสิต และบุคลากรที่พักอาศัยภายในวิทยา

เขตฯ 3.50 

21,938.49 

 

ต.ค 54 – ก.ย.55 งานสิทธิ-ประโยชน์ 

2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการภายนอกวิทยาเขต 3.50 
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ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับสังคม และมีการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาต/ินานาชาต ิ
1 โครงการเข้าร่วมวันวิสาขบูชา 2556 1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 5,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2 
  

โครงการวันไหว้คร ูประจําปี 2555 

  

1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 15,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์
และสบืสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานไม่น้อยกว่า 3.5 

   

3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับ 

ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

นะดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 

   

3 

โครงการเข้าร่วมงานวันเข้าพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา ประจําปี 2555 

1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ 

3,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

4 

เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ80 พรรษา ประจําปี 2555 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

3,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

5 เข้าร่วมงานบุญข้าวประดับดิน 2555 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 5,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

6 เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช 2555 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 3,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

7 เข้าร่วมงานออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้งจังหวัด
สกลนคร ประจําปี 2555 

1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 20,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

8 

เข้าร่วมงานแห่พระประทีปพระราชทานจังหวัด
สกลนคร ประจําปี 2555 

1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 40,500 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

9 
  
  

โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 55 

  
  

1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 40,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์
และสบืสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานในระดับคะแนนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 

   

3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

นะดับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
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ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10 เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ85 พรรษา ประจําปี 2555 1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 

3,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 

11 เข้าร่วมงานครสิมาสต ์2012 1.ผู้เข้าร่วโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 10,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานวินัยและกิจกรรมนิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  :  2. การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ 
 

ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 

 
พัฒนากระบวนการบริหารและการบริการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจภายใต้ข้อมลูสารสนเทศ เน้นการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ทํางาน และสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

1.ผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4.70 15,000 ต.ค 54 – ก.ย.55  

2 โครงการประเมินคุณภาพภายในสาํนักงานวิทยาเขต
ประจําปีการศึกษา 2555 

1. ทุกฝ่ายมีผลการดําเนินที่บรรลเุป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ 10,000 ต.ค 54 – ก.ย.55  
2.ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.50    

1 กิจกรรมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาเขตเฉลมิพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  

1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 
2. เข้าใจระเบียบข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
มากกว่าร้อยละ 60 

   

3.  มีความรู้เกี่ยวกับการตดิต่อด้านการเงินและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ กับงานคลังและพัสดุ ร้อยละ 60 

   

4.  ได้รับทราบภารกิจ หน้าที่ของตนเองในบทบาทของ
พนักงาน ร้อยละ 60 

   

5. ได้เพิ่มพูนทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ร้อยละ 70    
2. สัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที่ 1/2555 ประจําปี 2555 
1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 5,000 บาท ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 
2. ระดับความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ มากกว่า 3.51 
 

   

3.  โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2555 1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 74,248  ต.ค 54 – ก.ย.55 หน่วยสวัสดิการ 
2. ระดับความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ มากกว่า 3.51 
ใน 4 ประเด็น 
 
 

3.85   
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ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 
4. โครงการสืบสานประเพณสีรงน้ําพระและรดน้ําขอพร

จากผู้ใหญ ่
1. จํานวนบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อย
ละ 80 

2,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก
ที่เข้าร่วมโครงการ จากการสัมภาษณ์แบบมสี่วนร่วม อยู่ใน
ระดับดี 3.50 จากระดับ 5  

   

3. สามารถบูรณาการ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระ
และรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่กับกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ประจําเดือนเมษายน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

4 สามารถดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดได้
อย่างครบถ้วน 

   

5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสร่วมรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสงกรานต์  

   

6. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวัน
ขึ้นปีใหม่ไทย 

   

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการทํางานตามสมรรถนะ และขีดความสามารถ พร้อมทั้งมีการสรา้งขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
1 โครงการ OCC QA on Tour 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 10,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 คณะทํางานประกันฯ 

2.ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51    
3.ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80    

2 โสเหล่งานบุคคลครั้งที่ 1/2555 1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (22 คน) - ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 
3. 
  

โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจําปี 2555 

1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  200,000 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 
3.50  

   

4 โครงการสัมมาทิฐิและการจัดการความรู้ เรื่อง ศูนย์
การเรยีนรู้ ห้องเรียนมีชีวิต 

1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(72 คน) 

29,000  ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 
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ที่  กลยุทธ์/โครงการ  ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการสัมมาทิฐิลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556 

1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (80 คน) 4,500 ต.ค 54 – ก.ย.55 งานบุคคล 
2. ได้รู้จัก มก.ฉกส. มากกว่า 70%    
3 ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 

   

6 โครงการสัมมาทิฐิและการจัดการความรู้  ศูนย์การ
เรียนรู้ ห้องเรียนมีชีวิต เรื่อง การเพาะเลี้ยงไสเ้ดือน 

1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
(62 คน) 
 

31,000  ต.ค 54 – ก.ย.55 บุคคล 

2 เกิดเครือข่ายการจัดการความรูด้้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือน    
3 เกิดแหล่งเรยีนรู้และแหล่งถ่ายทอดประสบการณ์การ
เพาะเลี้ยงไส้เดือน 

   

4 เกิดประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการเพาะเลีย้งไสเ้ดือนเพื่อนําปุ๋ยไสเ้ดือนมาใช้
สําหรับการเกษตร 

   

7 กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ จากการบอกเล่า จาก
เพื่อนสู่เพื่อน 

1 จํานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80(40 คน) 5,000 บาท ต.ค 54 – ก.ย.55  
บุคลากรสามารถนําผลจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานได้จริง 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสํานัก 

 1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสํานัก 

ลําดับ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   พฤษภาคม 2556 10,000 
2 โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มิถุนายน 2556 15,000 
3 โครงการ OCC QA On Tour ครั้งที่ 2 เมษายน 2556 15,000 
4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 5,000 
5 โครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ พ.ค. 2556 - 
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ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวพัชราภรณ์  ลันศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

งานธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

งานสิทธิประโยชน์

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของ

 การบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ซ่ึงกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นผู้
มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายตามท่ีได้กําหนดเป็นหน้าท่ี 
(Job Assignment) โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
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งานธุ

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

(รองศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล)

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต

นางสาวโอลักษณ์  เทียมภักด์ิ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

งานธุรการ

งานวินัยและกิจกรรมนิสิต

���บริการ�����

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและ

นายอนุชา  แสนสุภา

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

โครงสร้างการบริหารงานของสํานัก 

การบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ซ่ึงกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นผู้
มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายตามท่ีได้กําหนดเป็นหน้าท่ี (Job Description

โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

                                          21 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ

นายอนุชา  แสนสุภา

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

งานธุรการ

งานกายภาพ

งานภูมิสถาปัตย์

งานบริการยานพาหนะ

งานอาคารสถานท่ี

งานรักษาความปลอดภัย

การบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ซ่ึงกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา  

Job Description) และการมอบหมายงาน 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสํานัก 

 1.7.1 คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร กรรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ กรรมการ 
 ผู้แทนบุคลากร กรรมการ 
 เลขานุการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการและเลขานุการ 
 ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีวารการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี 
 โดยมีอํานาจและหน้าท่ี คือ พิจารณาพิจารณาวางนโยบายและแผนงาน วางระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

อ้างอิงตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 740/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 

1.7.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ กรรมการ 
 นายแสวง  บุญราศรี กรรมการ 
 นางสาวพัชราภรณ์ โอภาส กรรมการ 
 นางสาวนุชรินทร์ ควรครู กรรมการ 
 นายทศพล อัคพิน กรรมการ 
 นางทิตยา สุภาวงค์ กรรมการ 
 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวมโนรม มาลัยกรอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางกัลยา ดวงกุลสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายสุรเนตร พิลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวเกศินี พิลาภ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวทิพย์ทอง นาคะอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายอดิศร บุญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 
3. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4. ติดตามและประเมินผล และจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การ

ควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบ ฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ังกําหนด
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 อ้างอิงตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี  018/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 1.7.3 คณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะทํางาน  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ คณะทํางาน 
 นางสาวนุชรินทร์  ควรครู คณะทํางาน 
 นายแสวง  บุญราศรี คณะทํางาน 
 นายอภิศักด์ิ  อุ่มจันสา คณะทํางานและเลขานุการ 
 นางสาวมโนรม  มาลัยกรอง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางเกษแก้ว  ซ้ายขวา คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวเกศินี  พิลาภ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางวนิดา  พิลาชัย คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายวิไลศักด์ิ  วะภักด์ิเพชร คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายเรืองชัย  ราชชิต คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

2. กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บั ติ ในการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดทําและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพท้ังหมด 
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4. ประสานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 

5. จัดการและดําเนินการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ  
6. จัดให้ มีการประชุมทบทวนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือทบทวนประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
7. จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของ

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
อ้างอิงตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 181/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงาน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 

 1.7.4 คณะทํางานจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  คณะทํางาน 
 นางสาวนุชรินทร์ ควรครู คณะทํางาน 
 นายอภิศักด์ิ อุ่มจันสา คณะทํางาน 
 นางอรุณศรี นิภานันท์ คณะทํางาน 
 นางสาวมโนรม มาลัยกรอง คณะทํางาน 
 นายทศพล อัคพิน คณะทํางาน 
 นางจุลจิรา มีพรหม คณะทํางาน 
 นางสาวจามจุรี พิมพ์จันทร์ คณะทํางาน 
 นายแสวง บุญราศรี คณะทํางานและเลขานุการ 
 นางวนิดา พิลาชัย คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายศิวชาติ นาถาดทอง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2. ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ประเมินแผน และ

ปรับปรุงแผนการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง 

3. กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ 

4. ติดตาม ประเมินผล นําผลการประเมินไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
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5. รวบรวมรายงานผลการจัดการความรู้ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ตามกระบวนการจัดการความรู้ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  )ก .พ .ร  (. 7 ข้ันตอน 

กําหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการประจํา

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

6. ผลักดันสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ประจําปี 

 อ้างอิงตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 001/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 

 1.7.5 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  กรรมการ 
 หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
 หัวหน้างานวินัยและกิจกรรมนิสิต กรรมการ 
 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวทิพย์ทอง นาคะอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
  อ้างอิงตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 001/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ลงวันท่ี 14 มกราคม 2554  

 1.7.6 คณะทํางานการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร  คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  คณะทํางาน 
 นายอภิชาติ   กันยาทอง คณะทํางาน 
 นายเผด็จ ศรีชาติ คณะทํางาน 
 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ คณะทํางานและเลขานุการ 
 นายศิวชาติ นาถาดทอง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวรําเพย คําเกษ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายอดิศร บุญทอง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลการบริการ จําแนกประเภท วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์วิธีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ กําหนดรูปแบบการสํารวจ 
ตามผลการวิเคราะห์ รวมท้ังมีการทดสอบเครื่องมือ และรูปแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและ 
การบริการ 
  อ้างอิงตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 002/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการและการบริการ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2554 
 

1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2555 ที่สํานักภาคภูมิใจ 

ส่ง เสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการทํางานตามสมรรถนะ และ 
ขีดความสามารถ พร้อมท้ังมีการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร “โครงการ OCC QA On 
Tour ครั้งท่ี 2” เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีความ
ภาคภูมิใจ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีถ่ายทอดแผนงานและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต ให้ความรู้ในเรื่อง
การประกันคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเข้า
มามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพมากข้ึน โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โครงการดังกล่าวจัดท้ังหมด 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.06 ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมดของสํานัก ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเฉลี่ย 4.21  
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2555 

� ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

87,465,800.00 18,442,648.26 69,023,151.74 91,181,700.00 65,248,196.09 25,933,503.91 11,177,400.00 11,156,392.98 21,007.02 

งบประมาณ
เงินรายได ้

48,429,541.00 49,937,109.00 -1,507,568.00 62,693,104.89 50,774,004.82 11,919,100.07 95,060,468.54 68,296,955.05 26,763,513.49 

รวม (บาท) 135,895,341.00 68,379,757.26 67,515,583.74 153,874,804.80 116,022,200.90 37,852,603.98 106,237,868.50 79,453,348.03 26,784,520.51 

� ข้อมูลการเงินและงบประมาณของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 135,895,341.00 153,874,804.80 106,237,868.50 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 113,957.11 18,368,303.10 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 57,665,091.26 111,495,325.30 73,408,051.43 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 10,714,666.00 4,526,875.60 6,045,296.60 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 0.00 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย ์ 691,923.00 2,397,538.00 566,350.00 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 67,515,583.74 37,852,603.98 26,784,520.51 

สินทรัพย์ถาวร 10,714,666.00 4,526,875.60 6,045,296.60 

� รายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 
1. งบประมาณแผ่นดิน 11,177,400.00 1. งบบุคลากร 20,896,728.25 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 95,060,468.54 2. งบดําเนินงาน 30,398,352.79 

  3. งบลงทุน 6,045,296.60 

  4. งบอุดหนุน 5,471,667.49 

  5. งบอ่ืนๆ 16,641,302.90 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 106,237,868.54 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 79,453,348.03 

 1.9.2 จํานวนบุคลากร 
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� ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
1.  นักวิจัย - - - 
2.  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทาํวิจัย    
2.  บุคลากรสนบัสนนุอ่ืน 84.5 160.5 173 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 84.5  172 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - 1 1 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 84.5 160.5 173 

� ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานท่ีกําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หน่วยงาน วิชาชีพทัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งหมด 
ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน ชํานาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบตัิการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
 

<ตร ี ตร ี โท เอก <ตรี ตร ี โท <ตร ีตร ี โท ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก <ตร ี ตร ี โท เอก
1.ส่วนกลาง
สํานักงาน
วิทยาเขต 

0 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.ฝ่ายบริหาร 20 42 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 43 8  

3. ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2  

4. ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

73 11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 13 1  

รวม 93 64 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 68 11 1 

 
ลําดับ ระยะเวลาการ

ทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบัติ 
งาน 

ชํานาญ
งาน 

ชํานาญ
งานพิเศษ 

ปฏิบัติ 
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ 
การพิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยวชาญ 
พิเศษ 

 

1 9 เดือน ขึ้นไป 93 67 10 1 172 167 0 0 5 1 0 0 0 172 

2 6-9 เดือน 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 3 2 - - 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 

4 ลาศึกษาต่อ  0 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 รวมท้ังหมด 96 70 11 1 178 173 0 0 0 0 0 0 0 178 

6 ผลรวม 
(1)*1+(2)*0.5 

93 67 11 1 172 167 
0 0 5 0 0 0 0 172 
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• จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน จํานวนบุคลากรที่ 
เข้าร่วมพัฒนาตนเอง  

(ไม่นับซ้ํา) 

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง จําแนกตามประเภท 
ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ 

ฝ่ายบริหาร 70 70 20 - - 
ฝ่ายกิจการนสิิต 14 87 - - - 
ฝ่ายอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

87 14 2 - - 

รวม 171 171 22 - - 

 

� ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน 
ลักษณะความ

ร่วมมือ 
ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การทํางานจริง 

สัมมนาเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพของ
สํานักงานอธิการบดี 4 
มหาวิทยาลยั 

1) สํานักงานอธิการบดี
มหา วิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  
2) สํานักงานวิทยาเขต
สกลนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล
อี ส า น  วิ ท ย า เ ข ต
สกลนคร  
3) สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม 
4) สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  

เครือข่ายองค์กรการ
เรียนรูด้้านการ
ประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงาน 
และสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ 
ๆ และแนวปฏิบัติท่ี
ด้านการประกัน
คุณภาพ 

- - 8 
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1.9.3 งานวิจัย (ถ้ามี) 

� ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปัจจุบัน)  
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการท่ัวไป 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมใน
ด้านประกันคุณภาพของ
บุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

พ.ศ. 2555 - 
2556 

นางสาวพัชรา
ภรณ์  ลันศรี 

นายอภิศักด์ิ  อุ่ม
จันสา 

เงินรายได้
สํานักงานวิทยาเขต

ฯ 

5,000 - 5,000 

� ข้อมูลงานวิจัยท้ังหมด สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รายละเอียด ประจําปี 
2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจยั (ปีงบประมาณ พ.ศ.) - - 1 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตพิีมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบทความวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบทความวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุม
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอผลงาน
วิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือใน

ระดับชาต ิ - - - 
ระดับนานาชาต ิ - - - 
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รายละเอียด ประจําปี 
2553 2554 2555 

ฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ  
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จํานวนบุคลากรท่ีไดร้ับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 

 
1.9.4 งานบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

� ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1.      
2.      
3.      

รวม    
2. ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1. โครงการอาสาพัฒนา หัวหน้าฝ่ายอาคารฯ   1  
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ช่ือแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
ชุมชน 
2. โครงการ KU CSC 
Night Market 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร   1  

3.โครงการวันพัฒนาและ
ปลูกต้นไม้ 

หัวหน้าฝ่ายอาคารฯ   1  

4. โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการคิด การพูด 
และการพัฒนา
บุคลิกภาพ สู่ความเป็น
สากล รุ่นท่ี 3 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นิสิต 

  1  

5.โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการคิด การพูด 
และการพัฒนา
บุคลิกภาพ สู่ความเป็น
สากล รุ่นท่ี 4 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นิสิต 

  1  

6. โครงการตรวจสุขภาพ 
ประจําปี 2555 

หัวหน้างานบุคคล   1  

7.โครงการสัมมทิฐิและ
การจัดการความรู้ เรื่อง"
ศูนย์การเรียนรู้ 
ห้องเรียนมีชีวิต" 

หัวหน้างานบุคคล   1  

8.โครงการสัมมทิฐิและ
การจัดการความรู้ ศูนย์
การเรียนรู้ ห้องเรียนมี
ชีวิต เรื่อง"การเพาะเลี้ยง
ไส้เดือน" 

หัวหน้างานบุคคล   1  

รวม  8  
รวมท้ังส้ิน  8  
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� ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
จํานวนโครงการบริการวิชาการ 15 8 8 
จํานวนคนท่ีไดร้ับบริการ 4,415 3,640 1,485 

งบประมาณท่ีไดร้ับ (บาท) 373,000 285,000 55,000 
มูลค่า (บาท) 373,000 285,000 200,025 

� 1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

- - - 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

- - - 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอ่ืนๆ - - - 
จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอ่ืนๆ - - - 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

4.05 3.78 4.01 
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1.9.6 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK)   
2. โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภยั 
3. โครงการค่ายสร้างความเข้มแข็งยุวชนตําบลเชียงเครือ (บริการวิชาการ) 

2554 1. โครงการ OCC QA on Tour 
2. Express way 
3. โครงการสมัมนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลยั 

2555 1. โครงการ OCC QA on Tour ครั้งท่ี 2 
2. โครงการบัณฑิตยคุใหม่ทุกช้ันปี 
3. โครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสานประจําปี 2555 

 

1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลกัษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย 

 

อาคาร
ท่ี 

ชื่ออาคารและพ้ืนท่ี 

 
ปีท่ี 

พ้ืนท่ีใช้สอย ลักษณะอาคาร  
รูปภาพอาคาร 

 (ตร.ม.) ประหยดัพลังงาน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

 

1 
 
 

อาคารบริหาร 2540 5,262 ใช่ 

2 

อาคารเรียนรวม 2542 6,375 ไม่ใช่ 

3 
 
 

อาคารชุดพักอาศัย 2543 4,435  ไม่ใช่ 

4 
 
 

อาคารหอพักนิสิตชาย 2543 6,234   ไม่ใช่ 

5 
 
 

อาคารหอพักนิสิตหญิง 2543 6,234   ไม่ใช่ 
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อาคาร
ท่ี 

ชื่ออาคารและพ้ืนท่ี 

 
ปีท่ี 

พ้ืนท่ีใช้สอย ลักษณะอาคาร  
รูปภาพอาคาร 

 (ตร.ม.) ประหยดัพลังงาน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

 

6 
 
 

อาคารปฏิบัติการรวม 2543 2,759  ไม่ใช่ 

7 
 

อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2545 9,200 ไม่ใช่ 

 
8 
 
 

อาคารปฏิบัติการเครื่องกล
และ อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีอาหาร 

2545 1,300   ไม่ใช่ 

 
9 
 

อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2545 8,000 ไช่ 

10 
อาคารโรงอาหารกลาง 2546 1,820 ไม่ใช่ 

 
11 
 
 
 
 
 

อาคารโรงกรองน้ํา/หอ
วิทยาเขต 

2546 1,995 ไม่ใช่ 

 
12 
 

อาคารสนามกีฬา 2547 3,200 ไม่ใช่ 

 
13 
 

อาคารพิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้ นิธิปัญญา 

2548 3,200 ไม่ใช่ 

 

14 
 

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ 

2549 9,960 ใช่ 

 
15 
 
 

อาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม 2549 698 ไม่ใช่ 
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อาคาร
ท่ี 

ชื่ออาคารและพ้ืนท่ี 

 
ปีท่ี 

พ้ืนท่ีใช้สอย ลักษณะอาคาร  
รูปภาพอาคาร 

 (ตร.ม.) ประหยดัพลังงาน 
(ใช่/ไม่ใช่) 

 

16 
 
 

อาคารสถานพยาบาล 2548 1,188   ไม่ใช่ 

17 
 
 

อาคารชุดพักอาศัย หลังท่ี 
2 

2549 5,647 ไม่ใช่ 

18 
 
 

อาคารหอพักนิสิตหญิง  
หลังท่ี 2 

2553 7,760 ไม่ใช่ 

 
 

ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานัก 

พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 7,520,000   
2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ทุกอาคารรวมกัน 42,781 
3. พ้ืนท่ีท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการ
ปรับผิวหน้าด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต 
ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ 
  -  ลานคอนกรี (13,098.00) 
  - ลาดยางมะตอย (175,432.00) 

188,530.00 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเป็น Green Area 4,4801 
5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 7,333,490 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
ในรอบปีการศึกษา 2555 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม 
 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุ่งส่งเสริมให้นิสิตเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
พลเมืองดี สร้างศักยภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้แก่นิสิต และสร้างความเป็น
ผู้นําให้กับสังคม รวมท้ังสร้างโอกาสในการได้งานภายหลังการสําเร็จการศึกษา โดยในรอบปีท่ีผ่านมา สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

- โครงการสู่บัณฑิตยุคใหม่ทุกชั้นปี 
- โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจําปีการศึกษา 2555 
- โครงการปิดโลกกิจกรรมประจําปีการศึกษา 2555 
- โครงการฝึกอบรม CSC.KU Ambassador & PR JUNIOR 
- โครงการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต มก.ฉกส. ประจําปีการศึกษา 2555 
- โครงการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างได้ ครั้งท่ี 1 
- โครงการสัมมนาผู้นําองค์กรกิจกรรมนิสิตและอบรมผู้นํานิสิต   
- โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา มก.ฉกส. ประจําปีการศึกษา 2555 
- โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน” ประจําปีการศึกษา 2555 
- โครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิด การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นสากล รุ่นท่ี 3 
- โครงการแนะแนวและจัดหางานสําหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
- โครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิด การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นสากล รุ่นท่ี 4 
- โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2555 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 

 

ด้านสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจในด้านการสนับสนุนวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ีผ่านมาได้มีการจัดโครงการต่าง 
ๆ ท่ีสําคัญเกิดข้ึนดังต่อไปนี้ 

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
- .โครงการสัมมทิฐิและการจัดการความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนมีชีวิต เรื่อง"การเพาะเลี้ยง

ไส้เดือน" 
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- โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 
- โครงการ KU.CSC. Night Market 
- โครงการสืบสานประเพณีสรงกรานและรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ 
- โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 2555 
- โครงการพิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555 
- กิจกรรมเข้าร่วมงานวันสําคัญและงานประเพณีกับจังหวัดสกลนคร 
 

 ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ 
   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรและระบบ
บริหารจัดการ โดยในรอบปีการศึกษา 2555 ท่ีผ่านมามีโครงการ กิจกรรมท่ีสําคัญเกิดข้ึนดังนี้ 

- โครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 2 
- กิจกรรมโสเหล่งานบุคคล 
- โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจําปี 2555 
- โครงการสัมมทิฐิและการจัดการความรู้ เรื่อง"ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนมีชีวิต" 
- โครงการสัมมาทิฐิลูกจ้างชั่วคราวรายวัน มก.ฉกส. ประจําปี 2556 
- โครงการสัมมนาประสานความคิด ภารกิจเดียวกัน 
- โครงการแบ่งปันประสบการณ์ ประสานการบอกเล่า จากเพ่ือสู่เพ่ือน 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลัก
ท้ังหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 2.1  
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ตารางท่ี 2.1    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.58 4.58 4.72 4.72 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.50 - - 5.00 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.78 4.58 4.58 4.93 4.76   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 
  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี
การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 
2.2 

ตารางท่ี 2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  
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2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       5.00 0.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 0 5.00 0.00   

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

� � 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

� � 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน 

� � 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

� � 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

� � 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

� � 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

� � 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนินงาน  
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1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 .ในวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยกิจกรรมดังกล่าวมี
บุคลากรของทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร
ระดับปฏิบัติการ ในกิจกรรมได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มีการนําผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนํามาเป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
ดังกล่าวด้วย (1.1-1-1) ปัจจุบันสํานักได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 (1.1–1-2) 
พร้อมกันนี้สํานักยังได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของสํานักและของมหาวิทยาลัย (1.1–1-3)  

 
2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 ไปสู่ทุกหน่วยงาน โดยเริ่มจากการนําแผนดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 1/2555 ในวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 (1.1-2-1) 
เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบและถ่ายทอดให้บุคลากรในฝ่ายต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ 
OCC QA on Tour (1.1-2-2) เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางและแผนการดําเนินงานของสํานัก รวมท้ังยังเผยแพร่
แผนยุทธศาสตร์ในเว็บไซต์ของสํานัก (http://occ.csc.ku.ac.th) เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถดาวโหลดเอกสาร
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน (1.1–2–3) 

 
3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ หรือ strategy 

map ซ่ึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ขององค์กรในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการในมุมมองของ Balanced Scorecard และเป็นการ
กระจายเป้าประสงค์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ในแผนท่ียุทธศาสตร์ดังกล่าวสํานักได้กําหนดเป็น 4 มุมมอง 
ได้แก่   มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุมมองด้านคุณภาพการ
ให้บริการ และมุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (1.1–3-1)  หลังจากนั้นได้นําเป้าประสงค์ในแผนท่ียุทธศาสตร์มา
กําหนดตัวบ่งชี้ของแผน กําหนดเป้าหมาย กําหนดเป็นกลยุทธ์ โครงการ และนําสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี ท่ี
ครอบคลุมทุกภารกิจและตอบสนองวิสัยทัศน์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (1.1–3-2)  
 

4. สํานักงานวิทยาเขตมีตัวบ่งชี้ของแผนยุทศาสตร์ (1.1-1-2) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (1.1-3-2) 
ท่ีผ่านการระดมสมองของบุคลากรของสํานัก และได้กําหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ท้ัง 2 แผน เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 

5. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ครบทุกภารกิจหลักของสํานัก ได้แก่ สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม  สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล และ พัฒนาระบบบริการสู่ความมีคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (1.1–
5-1) 
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6. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนปฏิบัติราชการประจําปีในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทุก 6 เดือน และได้มีการรายงานต่อผู้บริหารใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งท่ี 3/2555  
ในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 และครั้งท่ี 8/2555 ในวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (1.1–6-1) 
 

7. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2555 ซ่ึงมีท้ังหมด 24 ตัวบ่งชี้ และสํานักงานวิทยาเขตมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้  (1.1–7-1)  และผลการดําเนินงานดังกล่าวได้รายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 8/2555 ในวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
และประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป (1.1–7-2)  

 
8. ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เสนอแนะให้

เ พ่ิมเติมตัวบ่งชี้ทางด้านประกันคุณภาพ ด้านกพร. รวมถึงตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือง่ายในการติดตาม ท้ังนี้ฝ่ายบริหารจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจํางบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2559 (1.1-8-1) ตามข้อเสนอแนะในท่ีประชุม ท้ังนี้จะเผยแพร่และถ่ายทอดแผนดังกล่าวให้บุคลากร
รับทราบในโอกาสต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 
 ข้อ 

8  
ข้อ 

8 
 ข้อ 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

8  
ข้อ 

บรรลุ 8  
ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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1.1 8 
 ข้อ 

8  
ข้อ 

8 
 ข้อ 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

8  
ข้อ 

บรรลุ 8  
ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1 กิจกรรมประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 
1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตประจําปี 2555 – 2558 
1.1-1-3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์สํานักและมหาวิทยาลัย 
1.1.-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 1/2555 
1.1-2-2 โครงการ OCC QA on Tour 
1.1-2-3 เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขต 
1.1-3-1 แผนท่ียุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 
1.1-5-1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 3/2555 และ ครั้งท่ี 8/2555 
1.1-7-1 การประเมินตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์สํานักประจําปี 2555 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 8/ 2555 
1.1-8-1 ร่างแผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2556-2559  

 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 
ภารกิจหลัก ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 
 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

2555 2556 
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
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  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   4.70 4.72   

2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  4.00 4.15  
  

34,377.17 4.15 33,103.27 4.16 4.15 4.16   
  8,183 7,963.00 

2.2 ระดับความสําเร็จ
ของการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ  5  5  5  5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ  5  5  5  5 5.00 5.00   

 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการท้ังหมด 46 โครงการ มีโครงการท่ีมีประเมินความพึงพอใจ จํานวน 37 โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณ
ค่าเฉลี่ยกับ

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 1    
1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ฯ ปีการศึกษา 2555 4.36 1010 4,403.60 

2 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 3.88 661 2,564.68 

3 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 3.97 700 2,779.00 

4 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 3.95 577 2,279.15 

5 โครงการปิดโลกกิจกรรมนิสิต  ประจําปีการศึกษา 2555 4.12 200 824.00 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณ
ค่าเฉลี่ยกับ

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

6 โครงการเปิดโลกกิจกรรมนิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 4.14 500 2,070.00 

7 โครงการบริจาคโลหิต - 0 0.00 

8 โครงการฝึกอบรม CSC.KU Ambassador & PR JUNIOR 4.33 56 242.48 

9 โครงการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต มก.ฉกส. ประจําปีการศึกษา 2555 4.21 406 1,709.26 

10 โครงการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างได้ ครั้งท่ี 1 4.12 200 824.00 

11 โครงการสัมมนาผู้นําองค์กรกิจกรรมนิสิตและอบรมผู้นํานิสิต 4.31 62 267.22 

12 โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา มก.ฉกส. ประจําปีการศึกษา 2555 - 0 0.00 

13 โครงการอบรม “เตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน” ประจําปีการศึกษา 
2555 

3.86 403 1,555.58 

14 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิด การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่
ความเป็นสากล รุ่นท่ี 3 

4.11 72 295.92 

15 โครงการแนะแนวและจัดหางานสําหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

- 0 0.00 

16 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการคิด การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่
ความเป็นสากล รุ่นท่ี 4 

4.28 81 346.68 

17 โครงการอบรมนิสิตทุน มก.ฉกส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีการศึกษา 2555 

4.14 43 178.02 

18 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1 3.84 42 161.28 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 2    

19 โครงการกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งท่ี 13 "หนองหญ้าไซเกมส์" 3.51 150 526.50 

20 โครงการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 4.16 51 212.16 

21 โครงการผู้บริหารและคณาจารย์ มก.ฉกส. พบผู้ปกครองนิสิตใหม่  ประจําปี
การศึกษา 2555 

4.07 204 830.28 

22 โครงการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 - - - 

23 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวนิสิตมุสลิม ครั้งท่ี 2 4.80 41 196.80 

24 กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพนิสิตช้ันปีท่ี 1 ประจําปี 2555 - 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี 3    

25 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจําปี 2555 4.91 400 1,964.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กลยุทธ์ท่ี ๔    

26 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2555 - 0 0.00 

27 โครงการพิธีไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2555 4.25 400 1,700.00 

28 โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 2555 4.55 500 2,275.00 

29 โครงการสืบสานประเพณีสรงกรานและรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ - 0 0.00 

30 กิจกรรม LIVE IN KU ตอน เปิดป้องเอี้ยมสู่นนทรีอีสาน - 0 0.00 

31 กิจกรรมเข้าร่วมงานวันสําคัญและงานประเพณีกับจังหวัดสกลนคร    

 - กิจกรรมเข้าร่วมสัปดาห์วิสาขบูชาจังหวัดสกลนคร  ประจําปี 2555 - 0 0.00 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณ
ค่าเฉลี่ยกับ

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 - กิจกรรมเข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร 60พรรษา พ.ศ. 2555 

- 0 0.00 

 - กิจกรรมเข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 2555 

- 0 0.00 

 - กิจกรรมเข้าร่วมบุญข้าวประดับดิน จังหวัดสกลนคร  ประจําปี ๒๕๕๕ - 0 0.00 

 - กิจกรรมเข้าร่วมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5  วันปิยมหาราช ประจําปี 2555 

- 0 0.00 

 - กิจกรรมเข้าร่วมงานออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง ประจําปี 2555 - 0 0.00 

 - กิจกรรมเข้าร่วมงานแห่พระประทีปพระราชทาน ประจําปี 2555 - 0 0.00 

 - กิจกรรมเข้าร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ5 
ธันวามหาราช 2555 

- 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 1    

32 โครงการสัมมทิฐิวิทยาเขตฯ ประจําปี 2555 3.66 81 296.46 

33 โครงการสัมมทิฐิและการจัดการความรู้ เรื่อง"ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนมีชีวิต" 4.10 58 237.80 

34 โครงการสัมมทิฐิและการจัดการความรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนมีชีวิต เรื่อง"
การเพาะเล้ียงไส้เดือน" 

3.89 74 287.86 

35 โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพรเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 2/2555 4.08 200 816.00 

36 โครงการสัมมาทิฐิลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน มก.ฉกส. ประจําปี 2556 4.09 48 196.32 

37 โครงการสัมมนาประสานความคิด ภารกิจเดียวกัน 4.00 36 144.00 

38 โครงการแบ่งปันประสบการณ์ ประสานการบอกเล่า จากเพ่ือนสู่เพ่ือน 4.34 38 164.92 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 กลยุทธ์ท่ี 2    

39 โครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 2 4.21 138 580.98 

40 โครงการตรวจสุขภาพ ประจําปี 2555 4.52 106 479.12 

41 โครงการพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.53 36 163.08 

42 โครงการโสเหล่งานบุคคล ครั้งท่ี 1/2555 " เสวนาเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงานบุคคล" 

4.28 68 291.04 

43 โครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจําปี 2555 3.69 92 339.48 

ผลการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก   0.00 

44 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหาร สขส. 4.30 41 176.30 

45 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนิสิต สขส. 3.93 424 1,666.32 

46 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายอาคารสถานท่ี ฯ สขส. 4.04 76 307.04 

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีดําเนินการ   0.00 

 กิจกรรมตรวจรับเอกสารและสัมภาษณ์นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) 

- 0 0.00 

 รวม  8,275 34,377.17 
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ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 8,275 คน  มีผลรวมของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจคูณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ 4.15 คะแนน  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

       = 
7,963.00
33,103.27    

 คะแนนท่ีได้ =  4.16 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 คํานวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.1 3,949.18 ค่าเฉลี่ย 

4.21 
45,022.56 ค่าเฉลี่ย 

4.18 
34,377.17 ค่าเฉลี่ย 

4.15 
4.21 4.18 4.15 4.00 บรรล ุ 4.15 

938 10,773 8,275 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.1 3,949.18 ค่าเฉลี่ย 

4.21 
45,022.56 ค่าเฉลี่ย 

4.18 
33,103.27 ค่าเฉลี่ย 

4.16 
4.21 4.18 4.16 4.00 บรรล ุ 4.15 

938 10,773 7,963 

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการคํานวณระดับความพึงพอใจไม่ตรงกับคณะกรรมการ 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบองค์ประกอบท่ี 2 
2.1-1-2 สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2555 
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

� � 2.  มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

� � 3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 

� � 4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

� � 5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ในปีการศึกษา 2555 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการสํารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ(2.2-1-1) คือ 1) การสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา   
2) การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต และ 3) การสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตโดยมีสรุปรายการความต้องการดังนี้ 

 1.1 ความต้องการจากการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2555 

ลําดับ ประเด็นความต้องการ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ต้องการให้มีบริการ Student Service Center เพ่ือติดต่อ
สอบถามและอํานวยความสะดวกในการขอใช้บริการ 

2 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ิมเตมิสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการ 

3 ด้านการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความมีมนุษย์สัมพันธ์
ท่ีดีมากข้ึน 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ - ด้านธุรการ 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นจุดศูนย์กลางในการตดิต่อ
สอบถามข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
- ด้านวินัยและกิจกรรมนิสิต 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตสร้างแรงจูงใจ/ส่งเสริมให้
ได้รับรางวัลต่าง ๆ สําหรับนิสติ (เรียนดี ประพฤติดี 
กิจกรรมดีเด่น) เพ่ิมข้ึน 
-ด้านสวัสดิการและทุนการศึกษา 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ิมความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
-ด้านความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในหอพักของ
มหาวิทยาลยั 
ต้องการให้เพ่ิมระดับการรักษาความปลอดภัยในหอพัก  
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 1.2 ความต้องการจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต   

ลําดับ ประเด็นความต้องการ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ต้องการให้มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีไม่ซับซ้อน ชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

2 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อซักถามและให้
คําแนะนําอย่างชัดเจน 

3 ด้านการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสม 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่าง
เหมาะสม 

 1.3 ความต้องการจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
สํานักงานวิทยาเขต 

ลําดับ ประเด็นความต้องการ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด 

1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ต้องการข้ันตอนการให้บริการท่ีมคีวามชัดเจน รวดเร็ว 

2 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตร่มรื่น สวยงาม 
เป็นระเบียบ 

3 ด้านการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีแต่งกายดีและมีมารยาทในการ
ให้บริการ 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ต้องการไดร้ับข้อมูลและการให้บรกิารท่ีรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

 
 2. หลังจากท่ีได้สํารวจความต้องการของผู้รับบริการแล้ว สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้นําผลการสํารวจความต้องการจําเป็นมาวางแผนการดําเนินงานของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ (2.2-2-1)   โดยผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 7/2555 ใน
วันท่ี 7 กันยายน 2555 (2.2-2-2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 2.1 จากการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ของฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขต มี
แผนการดําเนินการ ดังนี้   
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ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1 ต้องการให้มีบริการ Student Service 

Center เพ่ือติดต่อสอบถามและอํานวย
ความสะดวกในการขอใช้บริการ  

พัฒนาคุณภาพดา้นกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการของจุด Student 
Service Center ให้มีความพร้อมและ
สะดวกในการใช้บริการ 

 ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00     

2 ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ิมเตมิสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการให้บริการ 

- จัดกิจกรรม 5 ส  ฝ่ายกิจการนิสติ เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ                           
- ปรับปรุงสถานท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสาร ให้มีความเหมาะสมมาก
ข้ึน                 
- เพ่ิมจุดบริการนํ้าดืม่ 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการให้บริการ     
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00         

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ
มีมนุษย์สมัพันธ์ท่ีดีมากข้ึน 

สร้างความเข้าใจในการประชุมฝ่ายกิจการ
นิสิต 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี ในด้านความมี
มนุษย์สัมพันธ์ มีคา่เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.80 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5.00 

4 - ด้านธุรการ 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นจุด
ศูนย์กลางในการตดิต่อสอบถามข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ 
 
- ด้านวินัยและกิจกรรมนิสิต 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตสร้าง
แรงจูงใจ/ส่งเสริมให้ไดร้ับรางวัลตา่ง ๆ 
สําหรับนิสิต (เรียนดี ประพฤติดี 
กิจกรรมดีเด่น) เพ่ิมข้ึน 
-ด้านสวัสดิการและทุนการศึกษา 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ิมความ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
 
 
 

  
พัฒนาจุด Student Service Center ให้
เป็นจุดศูนย์กลางในการให้ข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์สําหรับนิสิต 
 
- ประชุมกําหนดข้ันตอน/วิธีการและ 
กําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการ
ดําเนินการ 
 
 
 
- รับสมัครและให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมี
ความเดือดร้อนเพ่ิมเติมในภาคปลายปี
การศึกษา 2555 
-พัฒนาระบบการจ้างนิสิตช่วยงานแบบ 
Job office  

  
ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5     
ความพึงพอใจในการสร้าง
แรงจูงใจ/ส่งเสริมให้ไดร้ับรางวัล
ต่าง ๆ สําหรับนิสติ มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.80 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5.00 
ความพึงพอใจในการบริการ
ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.80 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5.00 
 

 

ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

4 - ด้านธุรการ     
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ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นจุด
ศูนย์กลางในการตดิต่อสอบถามข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ 
 
- ด้านวินัยและกิจกรรมนิสิต 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตสร้าง
แรงจูงใจ/ส่งเสริมให้ไดร้ับรางวัลตา่ง ๆ 
สําหรับนิสิต (เรียนดี ประพฤติดี 
กิจกรรมดีเด่น) เพ่ิมข้ึน 
-ด้านสวัสดิการและทุนการศึกษา 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ิมความ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
-ด้านความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตใน
หอพักของมหาวิทยาลัย 
ต้องการให้เพ่ิมระดับการรักษาความ
ปลอดภัยในหอพัก  

พัฒนาจุด Student Service Center ให้
เป็นจุดศูนย์กลางในการให้ข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์สําหรับนิสิต 
 
- ประชุมกําหนดข้ันตอน/วิธีการและ 
กําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการ
ดําเนินการ 
 
 
 
- รับสมัครและให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมี
ความเดือดร้อนเพ่ิมเติมในภาคปลายปี
การศึกษา 2555 
-พัฒนาระบบการจ้างนิสิตช่วยงานแบบ 
Job office  
-จัดทําระเบียบ/หลักเกณฑ์การรับสมัคร
นิสิตท่ีมีความสามารถพิเศษเพ่ือให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา 
 
 
ประสานกับงานท่ีพักอาศัยในการเพ่ิมการ
รักษาความปลอดภัยในหอพัก 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00     
ความพึงพอใจในการสร้าง
แรงจูงใจ/ส่งเสริมให้ไดร้ับรางวัล
ต่าง ๆ สําหรับนิสติ มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.80 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5.00 
 
ความพึงพอใจในการบริการ
ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.80 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5.00 
 
 
 
 
 
 
มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ในหอพักท่ีดีข้ึน 

 2.2 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต มีแผนการดําเนินการ 
ดังนี้   
   

ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1 ต้องการให้มีกระบวนการและข้ันตอนท่ี
ไม่ซับซ้อน ชัดเจน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

ประชุมหัวหน้างานเพ่ือปรับปรุงข้ันตอน
การให้บริการ 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนไม่น้อย
กว่า 3.75 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5.00 

2 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้คําแนะนําอย่างชัดเจน 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ประจําปี
การศึกษา 2555 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.75 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

ความพึงพอใจต่อฝ่ายบรหิาร ไม่
น้อยกว่า 3.75 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5.00 
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ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมติร อัธยาศัยดี วางตัว
เหมาะสม 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ประจําปี
การศึกษา 2555 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.75 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5/ 

ความพึงพอใจต่อฝ่ายบรหิาร ไม่
น้อยกว่า 3.75 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5 

4 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคได้อยา่งเหมาะสม 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร ประจําปี
การศึกษา 2555 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.75 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5/ 

ความพึงพอใจต่อฝ่ายบรหิาร ไม่
น้อยกว่า 3.75 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5 

 

 2.3 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต 
มีแผนการดําเนินการ ดังนี้   

ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1 ต้องการข้ันตอนการให้บริการท่ีมคีวาม
ชัดเจน รวดเร็ว 

ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้บริการและ
ลดข้ันตอนในการขอใช้บริการ 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ข้ันตอน มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนนจากคะแนนเตม็ 
5.00 

2 ต้องการให้ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตร่ม
รื่น สวยงามเป็นระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต และ
จัดสรรพ้ืนท่ีสวนหย่อม ตัดแต่งตันไม้
ภายในวิทยาเขตให้ร่มรื่น สวยงาม 

ความพึงพอใจในการบริการดา้น
การจัดภูมิทัศน์ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5.00 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีแต่งกายดีและมี
มารยาทในการให้บริการ 

จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการมี
จิตบริการให้บุคลากร 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

4 ต้องการไดร้ับข้อมูลและการให้บรกิารท่ี
รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง 

ประชาสมัพันธ์รูปแบบการให้บริการให้
ชัดเจน แนะนําผู้ใช้บริการเมื่อเกิดข้อสงสัย 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนนจากคะแนนเตม็ 
5.00 
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 (3 – 4) สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและมีผลการประเมินการดําเนินงาน(2.2-(3-4) -1) โดยได้นําเข้าแจ้ง
ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 2/2556 ในวันท่ี 19 มีนาคม 2556 (2.2-(3-4) -2)โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 (3 – 4).1 จากการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขต มี
การดําเนินงานและมีผลประเมินการดําเนินงาน ดังนี้  
ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1 ต้องการให้มีบริการ Student 
Service Center เพ่ือติดต่อ
สอบถามและอํานวยความ
สะดวกในการขอใช้บริการ 

พัฒนาคุณภาพดา้น
กระบวนการและข้ันตอน
การให้บริการของจุด 
Student Service Center 
ให้มีความพร้อมและสะดวก
ในการใช้บริการ 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5     

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.91 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 

2 ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิต
เพ่ิมเตมิสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการ 

- จัดกิจกรรม 5 ส  ฝ่าย
กิจการนิสติ เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ                           
- ปรับปรุงสถานท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร ให้มีความเหมาะสม
มากข้ึน                 
- เพ่ิมจุดบริการนํ้าดืม่ 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการให้บริการ     
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5         

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.00 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ด้วยความมมีนุษย์สมัพันธ์ท่ีดี
มากข้ึน 

สร้างความเข้าใจในการ
ประชุมฝา่ยกิจการนิสิต 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี ในด้านความมี
มนุษย์สัมพันธ์ มีคา่เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.80 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5  

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.93 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 

4 - ด้านธุรการ 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิต
เป็นจุดศูนย์กลางในการตดิต่อ
สอบถามข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ 
- ด้านวินัยและกิจกรรมนิสิต 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิต
สร้างแรงจูงใจ/ส่งเสริมให้
ได้รับรางวัลต่าง ๆ สําหรับ
นิสิต (เรยีนดี ประพฤติดี 
กิจกรรมดีเด่น) เพ่ิมข้ึน 

  
พัฒนาจุด Student 
Service Center ให้เป็นจุด
ศูนย์กลางในการให้ข้อมลูท่ี
เป็นประโยชน์สําหรับนิสติ 
 
- ประชุมกําหนดข้ันตอน/
วิธีการและ 
กําหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน
ในการดําเนินการ 
 

  
ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5     
 
ความพึงพอใจในการสร้าง
แรงจูงใจ/ส่งเสริมให้ไดร้ับ
รางวัลต่าง ๆ สําหรับนิสิต มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 

 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.91 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 
 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.99 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 
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ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
-ด้านสวัสดิการและ
ทุนการศึกษา 
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนิสิต
เพ่ิมความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด้านความเป็นอยู่และการใช้ 
ชีวิตในหอพักของมหาวิทยาลัย 
ต้องการให้เพ่ิมระดับการรักษา
ความปลอดภัยในหอพัก 

 
 
- รับสมัครและให้ความ
ช่วยเหลือนิสติท่ีมีความ
เดือดร้อนเพ่ิมเตมิในภาค
ปลายปีการศึกษา 2555 
-พัฒนาระบบการจ้างนิสิต
ช่วยงานแบบ Job office  
-จัดทําระเบียบ/หลักเกณฑ์
การรับสมัครนิสิตท่ีมี
ความสามารถพิเศษเพ่ือให้
การสนับสนุนทุนการศึกษา 
 
ประสานกับงานท่ีพักอาศัย
ในการเพ่ิมการรักษาความ
ปลอดภัยในหอพัก 

 
 
ความพึงพอใจในการบริการ
ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.80 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5 
 
 
 
 
 
 
 
มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในหอพักท่ีดีข้ึน 

 
 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.95 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิสิตมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินมากข้ึน 

  
(3-4).2 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินงาน

และมีผลประเมินการดําเนินงาน ดังนี้  

ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1 ต้องการให้มีกระบวนการและ

ข้ันตอนท่ีไม่ซับซ้อน ชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือ
ปรับปรุงข้ันตอนการ
ให้บริการ 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนไม่
น้อยกว่า 3.75 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอน
4.16 คะแนน 

2 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตอบข้อซักถามและให้
คําแนะนําอย่างชัดเจน 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่าย
บริหาร ประจําปีการศึกษา 
2556 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.75 
ความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร
ไม่น้อยกว่า 3.75 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 4.18 
ความพึงพอใจของฝ่าย
บริหาร 4.28 คะแนน 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีบริการ
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
อัธยาศัยดี วางตัวเหมาะสม 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่าย
บริหาร ประจําปีการศึกษา 
2556 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.75 
ความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร
ไม่น้อยกว่า 3.75 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 4.18 
ความพึงพอใจของฝ่าย
บริหาร 4.28 คะแนน 

4 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
แก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่าง
เหมาะสม 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่าย
บริหาร ประจําปีการศึกษา 
2556 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 3.75 
ความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร
ไม่น้อยกว่า 3.75 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 4.15 
ความพึงพอใจของฝ่าย
บริหาร 4.28 คะแนน 
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(3-4).3 จากผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

สํานักงานวิทยาเขต  

ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1 ต้องการข้ันตอนการให้บริการ

ท่ีมีความชัดเจน รวดเร็ว 
ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอ
ใช้บริการและลดข้ันตอนใน
การขอใช้บริการ 

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการข้ันตอน มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและข้ันตอน
เฉลี่ย 3.97 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

2 ต้องการให้ภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาเขตร่มรื่น สวยงามเป็น
ระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาเขต และจัดสรรพ้ืนท่ี
สวนหย่อม ตดัแต่งตันไม้
ภายในวิทยาเขตให้ร่มรื่น 
สวยงาม 

ความพึงพอใจในการบริการ
ด้านการจัดภูมิทัศน์ มค่ีาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ความพึงพอใจด้านการจัด
ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต
ให้ร่มรื่น สวยงาม เฉลีย่ 
4.20 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีแต่งกายดี
และมมีารยาทในการให้บริการ 

จัดอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพและการมีจิต
บริการให้บุคลากร 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี 
มีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

ความพึงพอใจด้านการ
แต่งกายและมารยาทใน
การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีเฉลี่ย 4.11 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

4 ต้องการไดร้ับข้อมูลและการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ประชาสมัพันธ์รูปแบบการ
ให้บริการให้ชัดเจน แนะนํา
ผู้ใช้บริการเมื่อเกิดข้อสงสัย 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 คะแนนจาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ความพึงพอใจด้านการ
ได้รับข้อมลูการให้บริการ
ท่ีรวดเร็ว ครบถ้วน 
ถูกต้องเฉลี่ย 3.97 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

 
 

 5. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีถัดไป(2.2-5-1) และได้
นําเสนอพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2556 ในวันท่ี 26 เมษายน 2556 
(2.2-5-2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2556   

ด้านการประเมิน 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมี
ระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ด้านกระบวนการ
และขัน้ตอนการ

ข้ันตอนการยื่นคําร้อง
ต่าง ๆ 

1. กําหนดจุดยื่นคําร้องต่างๆ ของฝ่าย
กิจการนิสติ     ให้ชัดเจน 

ตลอดปีการศึกษา  1.ผลการประเมินความ
พึงพอใจในด้าน
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ด้านการประเมิน 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมี
ระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ให้บริการ 2. ติดป้ายข้ันตอนการขอยื่นคําร้อง
ต่างๆ ท่ีหน้าจุดให้บริการให้ชัดเจน 

 

กระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ 
ไม่น้อยกว่าระดับ
คะแนน   ๔.00 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

 

  

ด้านการประเมิน 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมี
ระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

จุดบริการนํ้าดื่ม  1. เพ่ิมจุดให้บริการนํ้าดื่ม 1 จุด โถง
ช้ันล่าง อาคารสถานพยาบาล ให้บริการ
นํ้าดื่มฟร ี

 

ตลอดปีการศึกษา  1.ผลการประเมินความ
พึงพอใจในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ไม่
น้อยกว่าระดับคะแนน   
๔.00 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

 
ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าท่ี 
 

เจ้าหน้าท่ีมีความตรง
ต่อเวลาในการ

ให้บริการ 

1.ประกาศเวลาการให้บริการแต่ละงาน
บริการของฝ่ายกิจการนิสิตให้ชัดเจน 
และกําหนดเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันของ
ฝ่ายกิจการนิสติ 
2.จัดกิจกรรมมอบรางวัล “บุคลากรตรง
เวลาดเีด่น” 
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 คนรู้
หลายงาน 1 งานรู้หลายคน เพ่ือให้
บุคลากรฝ่ายกิจการนิสติสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได ้

ตลอดปีการศึกษา 
2556 

 
 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา 

1.ผลการประเมินความ
พึงพอใจด้านความตรง
ต่อเวลาในการให้บริการ
ของบุคลากรฝ่ายกิจการ
นิสิต ไม่น้อยกว่าระดับ
คะแนน 4.00 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
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ด้านการประเมิน 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมี
ระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ด้านคุณภาพของ
การให้บริการ 

 

บริการยมือุปกรณ์เพ่ือ
การออกกําลังกาย
และการทํากิจกรรม 

1. เพ่ิมสถานท่ีหรือจุดให้บริการเบิก-ยืม
อุปกรณ์กีฬา 
2. จัดทําการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ระบบการเบิก-ยืมอุปกรณ์กีฬา ดังน้ี 
  2.1 วางรูปแบบการบันทึกข้อมลู และ
ตรวจสอบจํานวนอุปกรณ์กีฬา พรอ้ม
เลขวัสดุครภุัณฑ์ 
  2.2 ทําหนังสือขออนุมัติจัดทํา
โปรแกรมระบบการเบิก-ยืมอุปกรณ์กีฬา 
  2.3 จัดทําโปรแกรมระบบการเบิก-ยืม
อุปกรณ์กีฬา 
  2.4 ทําหนังสือรายงานความก้าวหน้า 
ครั้งท่ี ๑ 
  2.5 นําโปรมแกรมท่ีได้ไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจ (และนํากลับมา
ปรับปรุงแก้ไข) 
  2.6 นําโปรแกรมท่ีไดไ้ปทดลองใช้ 
(และนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 2.7 ได้โปรแกรมและเริม่ใช้งานจริง 
(ประมาณ เดือน มิ.ย. ๕๗) 

ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2556  
ตลอดปีการศึกษา 

2556 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.ผลการประเมินความ
พึงพอใจในด้านการ
ให้บริการยมือุปกรณ์
เพ่ือการออกกําลังกาย
และทํากิจกรรม ไม่น้อย
กว่าระดับคะแนน 4.00 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

 
 
 
 
 

 5.2 แผนการพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายบริหาร สํานักงาน
วิทยาเขต  

ด้านการประเมิน 
รายการปรับปรุง 

(รายการประเมินท่ีมีระดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

ด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ 

ระยะเวลาการให้บริการท่ี
รวดเร็ว 

จัดทําและทบทวนคู่มือการ
ให้บริการรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

ความพึงพอใจในเรื่อง
ระยะเวลาการให้บริการไม่
น้อยกว่า 4.20 

มิ.ย.56-พ.ค.57 

ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลาย 

เพ่ิมช่องทางในการให้บริการ 
เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดยี 

ความพึงพอใจในเรื่อง
ช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลายไม่น้อยกว่า 
4.25 

มิ.ย.56-พ.ค.57 

ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้คําแนะนํา

ประชุมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งาน 

ความพึงพอใจในเรื่อง
เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อ

มิ.ย.56-พ.ค.57 
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ด้านการประเมิน 
รายการปรับปรุง 

(รายการประเมินท่ีมีระดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

อย่างชัดเจน ซักถามและให้คําแนะนํา
อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 
4.25 

ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ 

ได้รับข้อมลูและการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว 

ประชุมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งาน 

ความพึงพอใจในเรื่อง
ได้รับข้อมลูและการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วไม่น้อย
กว่า 4.25 

มิ.ย.56-พ.ค.57 

 

 5.3 แผนการพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต   

ด้านการประเมิน 
รายการปรับปรุง 

(รายการประเมินท่ีมีระดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด) 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ห้วงเวลา
ดําเนินงาน 

ด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนการให้บริการ 

 ข้ันตอนการให้บริการมี
ความชัดเจน รวดเร็ว 

ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอ
ใช้บริการและลดข้ันตอนใน
การขอใช้บริการ 

ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านข้ันตอนฯ ไม่
น้อยกว่าค่าเฉลีย่ 4.00 

ตลอดปี
การศึกษา 2556 

ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ความพอใจในระบบ
สาธารณูปโภค 

วางแผนการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 4.00 

ตลอดปี
การศึกษา 2556 

ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

ความรวดเร็วและตรงต่อ
เวลาในการให้บริการ 

ปรับปรุงการมอบหมายและ
แบ่งทีมการให้บริการท่ี
ชัดเจนข้ึน และกําหนด
กรอบเวลาในการให้บริการ
งานแต่ละกรณีให้ชัดเจน 

ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 4.00 

ตลอดปี
การศึกษา 2556 

ด้านคุณภาพของการ
ให้บริการ 

ความสะดวกต่อการขอใช้
บริการ 

ประชาสมัพันธ์รูปแบบการ
ให้บริการให้ชัดเจน แนะนํา
ผู้ใช้บริการเมื่อเกิดข้อสงสัย 

ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านคุณภาพไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ย 4.00 

ตลอดปี
การศึกษา 2556 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
 2.2-1-1 สรุปผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการสํานักงานวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2555 
2.2-2-1 แผนการดํา เนินงานของการให้บริการ ท่ีสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ รับบริการ             

สํานักงานวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2555 

2.2-2-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 7/2555  
ในวันท่ี 7 กันยายน 2555 

2.2-(3-4)-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและผลการประเมินการให้บริการ  สํานักงานวิทยาเขต ประจําปี
การศึกษา 2555 

2.2-(3-4)-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 2/2556  
ในวันท่ี 19 มีนาคม 2556 

2.2-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ สํานักงานวิทยาเขต ปรับปรุงในปีการศึกษา 2556 
2.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 2/2556  

ในวันท่ี 26 เมษายน 2556 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

� � 2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

� � 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

� � 4.  การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

� � 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการบริหารจัดการให้

บุคลากรภายใต้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีส่วนร่วมในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
โดยสํานักงานวิทยาเขต ได้จัดทําประกาศการแต่งกายของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียง 
และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกําหนดเป็นประกาศ การแต่งกายและอัตลักษณ์ของบุคลากร ของ
สํานักงานวิทยาเขต (2.3-1-1) ส่วนในด้านการด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น สํานักงานวิทยาเขตได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (2.3-1-2) ข้ึน โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เช่น การกําหนดพ้ืนท่ีในการทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม 
โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และสํานักงานวิทยาเขตก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพในแต่
ละเดือน (2.3-1-3)  มีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี) การจัดงาน
วันข้ึนปีใหม่ พิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของสํานักงานวิทยาเขต  ซ่ึงทางสํานักงานวิทยาเขตเป็น
ผู้จัดทําโครงการและเตรียมสถานท่ี พิธีการ ต่างๆ  เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสืบทอดประเพณีอันดี
งาม เป็นวัฒนธรรมท่ีดีท่ีบุคลากรภายใต้สํานักงานวิทยาเขตร่วมกันกระทําทุกปี ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ภายใน
สํานักงานวิทยาเขต รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสร้าง
ความเข้าใจและการปลูกจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรของสํานักงานวิทยาเขต 
 

2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัย(2.3-2.1) ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรภายในสํานักงานวิทยาเขต รวมถึง นิสิต บุคลากร ท่ีอาศัยอยู่
ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้การดูแลควบคุมของฝ่าย
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และภายใต้สายการบังคับบัญชาซ่ึงอยู่ในสังกัด สํานักงานวิทยาเขต ได้จัดให้มี
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เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ซ่ึงมีหน่วยเคล่ือนท่ีตรวจพื้นท่ีโดยรอบ หน่วยประจําจุดรักษาการณ์ ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภายในพื้นท่ีของสํานักงานวิทยาเขต เช่น อาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล รวมถึงพื้นท่ีท้ังหมดของวิทยา
เขตตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดต้ังศูนย์รักษาความปลอดภัย (2.3-2-2) ในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเหตุท่ี
เกิดขึ้นภายในสํานักงานวิทยาเขต และภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ท้ังยังมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ (2.3-2-3) อีกท้ังมีป้อมยามรักษาการณ์
ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (2.3-2-4) ท่ีพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัย จัดจราจร  ช่วยระงับเหตุด่วน 
เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ท้ังนี้สํานักงานวิทยา
เขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีต้องดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรท่ีอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV (2.3-2-5) ภายในอาคารของ
สํานักงานวิทยาเขต และมีการติดต้ังระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาลและอาคารต่างๆ
ของวิทยาเขต รวมถึงระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (2.3-2-6) อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปตาม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้กําหนด
ไว้ 

ด้านการจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนํา ขยะท่ีสามารถก่อให้เกิด
รายได้ เช่นกระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ื่นๆ นำไปจำหน่ายสร ้างรายได้ (2.3-2-7) จัดให้มีถุงขยะ และเพ่ิมจํานวน 
ถังขยะตามจ ุดต ่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม จัดเก็บขยะภายในพื้นท่ีสํานักงานวิทยาเขตและภายในวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขตภายใต้ฝ่ายอาคารสถานท่ี และในความ
รับผิดชอบของงานภูมิสถาปัตย์ (2.3-2-8) ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นท่ีของสํานักงานวิทยาเขต และของวิทยา
เขตและภายในอาคารต่างๆ เพื่อนําไปคัดแยก รวบรวมไว้ในพื้นท่ีท่ีได้จัดสรรไว้ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาล
ตําบล เชียงเครือในการจัดรถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป 
(2.3-2-9) 

ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแล รักษา ภูมิทัศน์ภายใน
วิทยาเขต ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีหน้าท่ีในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย  ตัดหญ้า ปรับแต่ง 
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขต (2.3-2-10) อีกท้ังยังมีการดูแลเรื่องระบบระบายน้ําภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ 
เพ่ือไม่ให้อุดตัน (2.3-2-11) และสามารถระบายน้ําได้ในฤดูฝน เป็นการป้องกันน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 
 

3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและ ภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ มีหน้าท่ีในการวางแผน บํารุงรักษา 
อนุรักษ์ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ท้ังท่ีมีอยู่เดิมตามธรรมชาติและปลูกเพ่ิมเติม
อย่างมีระบบ มีการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจําทุกปี (2.3-3-1) มีการวางแผนปลูกต้นไม้ท่ีสอดคล้อง
กับแต่ละพ้ืนท่ี ถนนภายในวิทยาเขตปลูกต้นไม้ท่ีมีสีสันสวยงามตามฤดูกาล เช่น นนทรี  ทองกวาว เสลา อินทนิล มี
การปลูกไม้ป่าซ่ึงเป็นไม้ถ่ินเสริมตามสภาพป่าท่ีมีอยู่เดิม เช่น แดง ตะเคียน มะค่าโมง เต็ง รัง เป็นต้น อีกท้ังยังมี 
หว้า ตะขบ โพธิ์ ซ่ึงเป็นไม้เพ่ือนก เพ่ือให้ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติคืนมา  (2.3-3-2) ซ่ึงมีการปลูกอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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สํานักงานวิทยาเขตยังได้อนุรักษ์ผืนป่าเต็ง รังไว้ให้เกิดความสมบูรณ์ คงสภาพระบบนิเวศน์ไว้ประมาณ 1,000 ไร่มี
การบริหารจัดการท่ีดี (2.3-3-3) และสํานักงานวิทยาเขตยังมีแนวทางนโยบายการใช้ปุ๋ยท่ีเป็นปุ๋ยชีวภาพจากวัชพืชท่ี
ทางฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ ได้มาจากหญ้าท่ีตัดหรือวัชพืชต่างๆท่ีมีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมักรวมกัน (2.3-3-
4) จนย่อยสลายแล้วนําไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกท้ังยังมีการดูแล บํารุงรักษาร่องระบายน้ํา ท่ีทําเป็นร่อง
ดินเพ่ือให้เข้ากับธรรมชาติ ซ่ึงประหยัดงบประมาณสามารถระบายน้ําได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพในฤดูฝน อีกท้ังทาง
ฝ่ายอาคารสถานท่ี ภายใต้สํานักวิทยาเขตได้ขุดอ่างเก็บน้ําไว้กักน้ําในช่วงฤดูฝนเพ่ือใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีวิทยาเขตเป็นพ้ืนท่ีดินลูกรังสภาพดินไม่เหมาะกับการกักเก็บน้ําเนื่องจากระเหยและดูดซึมได้เร็ว (2.3-
3-5) อีกท้ังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุมใหญ่พื้นท่ีรอบอาคารบริหาร อาคาร
สถานพยาบาล อาคารสํานักงานฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รวมถึงอาคาร และพื้นท่ีโดยรวม ต่างๆภายใน
วิทยาเขต รวมถึงอาคารสํานักงาน เช่นอาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล อาคารฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ  หอพักต่างๆ 
เช่น หอพักนนทรี หอพักอินทนิล หอพักตาลฟ้า หอพักบุคลากร จะมีการตกแต่งพ้ืนท่ีให้สวยงาม เพ่ือความร่มรื่น 
สุนทรีย์ กับผู้อยู่อาศัยและผู้พบเห็น (2.3-3-6) 
 

4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแล รักษา จัดสรรพ้ืนท่ี 
(2.3-4-1) และอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนกลางท่ีทางมหาวิทยาลัย หรือคณะ สํานัก 
สถาบัน จัดกิจกรรมข้ึนโดยได้จัดสรรพ้ืนท่ีในการให้ทํากิจกรรมต่างๆ ข้ึนอย่างมากมาย เช่น อาคารถ่ินม่ันในพุทธ
ธรรม ใช้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร (2.3-4-2)   ลานเกษตรรวมใจใช้ในการทํากิจกรรมกลางแจ้ง  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (อาคาร14 หอประชุม) ใช้ในการจัดงานพิธีไหว้ครู  งานปีใหม่ (2.3-4-3)  อาคาร 9 (ห้องระพีสาคริก)  ใช้ใน
งานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาค ใช้ในงานประเพณีลอยกระทง (2.3-4-4) อาคาร 1 (ห้องศูนย์บริการ
ร่วม มก.ฉกส.) จัดสรรพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเชียงเครือ (2.3-
4-5)เป็นต้น ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีในการให้นิสิต บุคลากร ได้จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซ่ึงได้กระทําสืบทอดกันมาในทุกๆปี  
 

5. สํานักงานวิทยาเขตได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ความปลอดภัย ความ
สะอาด (2.3-5-1) ภายในวิทยาเขต เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสรุปเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องกับประกันคุณภาพ ดังนี้ (2.3-5-2) 

รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

นิสิต บุคลากร 
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 3.82 3.53 
2 
 

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง 
อย่างมีความสุนทรีย์ 

3.62 3.74 

3 ปรับแต่งรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.55 3.74 
4 
 

การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต / หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

3.62 3.61 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
หมาย 

เลขเอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

2-3-1-1 ประกาศสํานักงานวิทยาเขตฯ เร่ืองการแต่งกายและอัตลักษณ์ของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯ 
2-3-1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม /แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 
2-3-1-3 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน /ภาพทําบุญตักบาตรอาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม 
2-3-2-1 ตารางเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
2-3-2-2 ภาพศูนย์รักษาความปลอดภัย มก-ฉกส- 
2-3-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกลาปีใหม่ และสงกรานต์ 
2-3-2-4 เอกสารข้าราชการตํารวจมาประจําตู้ยามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ภาพป้อมยามเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
2-3-2-5 แบบขออนุมัติราคากลางกล้องวงจรปิดเฟส 3 และ 4 
2-3-2-6 แบขอจ้างเติมเคมีแห้งดับเพลิงภายในอาคาร  
2-3-2-7 ธนาคารขยะ 
2-3-2-8 รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
2-3-2-9 เอกสารขออนุมัติในหลักการค่าธรรมเนียมบริการขนขยะ /แบบแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
2-3-2-10 JD , JA บุคลากรงานภูมิสถาปัตย์ / ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานภูมิสถาปัตย์ 
2-3-2-11 โครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บน้ําทําดีเพื่อพ่อหลวง / ภาพการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรปฏิบัติงานขุดลอกร่อง

ระบายน้ํา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                                                                   64 

 

หมาย 
เลขเอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2-3-3-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจําปี 2555 
2-3-3-2 โครงการดอกไม้บานที่นนทรีอีสานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว มก-ฉกส- 2555 / ภาพพันธุ์ไม้ดอกต่างๆ 

ที่ปลูกภายในวิทยาเขต 
2-3-3-3 แผนที่แสดงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายในวิทยาเขต 
2-3-3-4 ภาพกองปุ๋ยหมัก วัชพืชและปุ๋ยคลุมโคนต้นไม้ 
2-3-3-5 แผนที่แสดงอ่างเก็บน้ําภายในวิทยาเขต 
2-3-3-6 คําสั่งโครงการกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายอาคารสถานที่ฯ / ภาพการตกแต่งพื้นที่ อาคาร ให้เกิดความสวยงาม  
2-3-4-1 คําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการกลุ่มอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มอาคาร 
2-3-4-2 กิจกรรมทําบุญตักบาตร / นั่งสมาธิ / สวดมนต์ / เวียนเทียนรอบอาคารถ่ินม่ัน /โครงการพิธีรอมฎอน 
2-3-4-3 โครงการพิธีไหว้ครู 2555 / โครงการจัดเลี้ยงปีใหม่ 2555 /โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 2555 
2-3-4-4 โครงการวันลอยกระทง 2555 / โครงการเกษตรแฟร์ คร้ังที่ 7 ประจําปี 2555 

2.3-4-5 พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. 
2-3-5-1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2-3-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 
การบริหารและการจัดการ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 
 

ตารางท่ี 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.60   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

5.00 5.00  7  7 7  5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5.00 4.00 6  6 5  5.00 4.00   

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 5.00 5.00 6  6  5 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5.00 4.00 7  7  6 5.00 4.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

90 95  171 98.84  171 98.84 5.00 5.00   

   173  173 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

� � 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

� � 3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

� � 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา 

� � 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

� � 7.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานภายในสํานัก ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 740/2554(3.1-1-1)โดยคณะกรรมการมีวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
กรรมการ  เลขานุการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้า
ฝ่ายและผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้(1) พิจารณาวางนโยบายและ
แผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  (2) วางระเบียบและข้อบังคับภายใน
หน่วยงานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  (3) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะกรรมการทุกคนได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับอํานาจและหน้าท่ีตามคําสั่งในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 4/2554 (3.1-1-2)  เพ่ือให้
คณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อสํานักก่อนจะปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให้การประชุมสํานักเป็นกลไก
หลักในวางแผน กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  คณะกรรมการจึงได้
กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ (3.1-1-3) 

คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาวางนโยบายและ
แผนงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
วิทยาเขต ปี 2555-2558 รวมถึงได้จัดทําประกาศ  ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีบังคับใช้ภายในสํานัก เช่น ประกาศการ
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานวิทยาเขต  ประกาศมาตรฐานระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็น
ต้น  ในส่วนของการส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร  ยานพาหนะ แรงงาน และอาคารสถานท่ี เช่น ห้องประชุม/
สัมมนา  ห้องพัก (โรงแรม) เป็นต้น 

คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า (3.1-1.4) โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (3.1-1-5) ท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2555 ในวันท่ี  7 
กันยายน พ.ศ. 2555 (3.1-1-6) นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินภาวะผู้นําของคณะกรรมการโดยบุคลากรของสํานัก
อีกด้วย (3.1-1-7) 
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2. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพและ
เป้าหมายของแต่ละภารกิจ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามท่ีระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2555-2558 (3.1-2-1) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยัง
บุคลากรทุกระดับเพ่ือทราบและมีความเข้าใจร่วมกันผ่านโครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (3.1-2-2) รวมถึงมีการแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์บนเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-3)  

 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการกํากับติดตามผลการนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ท่ีสํานักมอบหมายไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555(3.1-3-1) ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 3/2555 (3.1-3-2) และในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 8/2555(3.1-3-3)เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งข้ึนและได้มีการเผยแพร่และสื่อสารแผนและรายงานผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุก
ระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่างๆเช่น เว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
(3.1-2-3)   โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (3.1-2-2) เป็นต้น 
 
 4. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 3 ฝ่ายตามภารกิจหน่วยงาน (3.1-4-1)  มี
การแต่งต้ังหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมถึงรักษาราชการแทน เพ่ือให้อํานาจในการตัดสินใจแทน (3.1-4-2)  และมี
การจัดประชุมบุคลากรของสํานักเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน เช่น โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร(3.1-2-2) โครงการ OCC QA  On Tour ครั้งท่ี 2 (3.1-4-3) เป็นต้น 
 

5. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยได้จัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดโครงการ OCC QA  On Tour  ครั้งท่ี 2เป็น
โครงการท่ีให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพท่ีบุคลากรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 97.06 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดของสํานัก (3.1-4-3) นอกจากนี้ยังได้มี
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1-5-1) เช่น คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง  คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ  คู่มือการบริหาร
โครงการ เป็นต้น 

 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย ยึด

หลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานให้ไปสู่ทิศทางท่ีกําหนด ดังนี้ 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
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สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให้
บรรลุตัวบ่งชี้คุณภาพและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555  ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 3/2555 (3.1-3-2)และในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
ครั้งท่ี 8/2555(3.1-3-3) นอกจากนี้ยังได้มีติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2555ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกเดือน  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจอีกท้ังเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารโดย
ระบบท่ีนํามาใช้งาน (3.1-6-1) เช่น  ระบบ e-GP ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบ ERP เป็น
ต้น 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างสูงสุด จึงมีการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2555 (3.1-6-2) 
และมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปี 2555 (3.1-6-3) เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครตระหนักถึงบทบาทและการแสดงความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยให้การสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ อัตรากําลัง 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการดําเนินงาน ซ่ึงการดําเนินงานต่างๆ จะจัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตามภาระรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากนี้ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพและเป้าหมายรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
เป็นประจําครั้งท่ี 3/2555(3.1-3-2)และได้มีการรายงานผลการดําเนินงาน (การบรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย) ตามตัว
บ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งท่ี 8/2555 ในวันท่ี 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 

นอกจากนี้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังได้กําหนดให้มีการตรวจสอบการทํา
ความสะอาดโรงอาหารกลาง (อาคาร 10) ตามมาตรฐานสุขอนามัยและสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุขท่ีแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ (3.1-6-4) 

หลักความโปร่งใส (Transparency) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน การรายงาน

ค่าสาธารณูปโภค และผลการดําเนินงานของหน่วยงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกเดือน 
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นอกจากการรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักแล้วยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้บุคลากร
รับทราบโดยท่ัวกันผ่านการประชุมข้อหารือราชการ (Morning Brief) (3.1-6-5) และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-3)  เป็นต้น 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิด เสนอประเด็นปัญหาและร่วมคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานสิทธิประโยชน์ เช่น 
การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-6) ในส่วนของบุคลากร
นั้นได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและเป้าหมายของสํานัก โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม 
เช่นการจัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ปี 2554-2557 (3.1-6-7) นอกจากนี้ยังมีสายตรงผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (3.1-6-8) เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดหรือเสนอประเด็นปัญหาตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ   

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการกระจายอํานาจไปยังหัวหน้า

ฝ่าย/หัวหน้างาน ในการกํากับ ดูแล รับผิดชอบ  และตัดสินใจในการบริหารงานตามความเหมาะสม เพ่ือให้
กระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เช่น คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-9)  คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-10)  เป็นต้น 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินการตามหลักนิติธรรม ซ่ึงจะดําเนินการ

โดยคณะบุคคลท่ีแต่งต้ังข้ึนตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยท่ีระเบียบ ข้อบังคับได้กําหนดข้ันตอนในการสอบสวน
ตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรไว้อย่างชัดเจน (3.1-6-
11) 

หลักความเสมอภาค (Equity) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคท้ังในด้านการ

บริหารและการให้บริการในด้านการบริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
หน่วยงานเช่น โครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 2 (3.1-4-3) โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-2)เป็นต้น  

นอกจากนี้ในการรับบุคลากรเข้าทํางานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครยังได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในตําแหน่งต่างๆมีโอกาสสมัครและเข้ารับ
การคัดเลือกโดยเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกทางเพศถ่ินกําเนิดเชื้อชาติอายุความพิการสภาพทางกายสุขสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมและความเชื่อทางศาสนา(3.1-6-12) และเม่ือผ่านการคัดเลือกแล้วผู้มีความรู้
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ความสามารถท่ีได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานล้วนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตามความสามารถของตนอย่างเท่าเทียม
กัน (3.1-6-13) 

ในด้านการให้บริการยังให้ความสําคัญกับการสร้างความเสมอภาคด้านการได้รับบริการของบุคลากรนิสิต
และบุคคลภายนอกเช่นการให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) (3.1-6-13) การได้รับ
บริการด้านอาหารในช่วงเย็นและช่วงคํ่า KU.CSC. Night Market (3.1-6-14) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ใช้
บริการรถโดยสารสวัสดิการโดยไม่คิดค่าโดยสาร(3.1-6-15) เป็นต้น 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทา

มติมาใช้การตัดสินใจทางการบริหารซ่ึงเป็นการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารโดยมีธรรมาภิ
บาลตัวอย่างสําคัญท่ีแสดงการยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติคือกระบวนการตัดสินใจในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานัก เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2555 ในวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2555 (3.1-1-6) ใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครครั้งท่ี 7/2555 ในวันท่ี 
17 กันยายน พ.ศ. 2555 (3.1-6-16) ล้วนยึดถือประเพณีปฏิบัติท่ีดีงามในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบในเรื่องต่างๆแนวทางปฏิบัติและการแก้ปัญหาโดยอาศัยฉันทามติของท่ีประชุมท่ีมีการยอมรับในหลักเหตุผล
ท่ีมีการประสานความคิดเห็นท่ีแตกต่างเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดโดยมิต้องใช้การลงมติด้วย
การลงคะแนนเพ่ือใช้เสียงข้างมากของท่ีประชุมเป็นข้อยุติ 

 
7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการ

สํานักงานวิทยาเขต (3.1-1-5) และได้ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2555 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 8/2555 (3.1-3-
3)และมีการนําผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ(3.1-7-1) 

  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ท่ี 740/2554 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

- ท่ี 1038/2554 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ครั้งท่ี 4/2554วันจันทร์ท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2554 

3.1-1-3 ปฏิทินการประชุมประจําปี 2555 และ ประจําปี 2556 
3.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งท่ี 7/2555  วันศุกร์ท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2555 
3.1-1-5 รายงานผลการประเมินภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักงาน วิทยาเขตเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2555 
3.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558 )สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-2-2 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
3.1-2-3 เว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

http://occ.csc.ku.ac.th/ 
3.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2555 
3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งท่ี 3/2555 วันศุกร์ท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 
3.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งท่ี 8/2555 วันอังคารท่ี  30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
3.1-4-1 ประกาศสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-4-2 

 
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 2771/2554  
2. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 007/2554 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 008/2554 
4. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 009/2554 
5. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 010/2554 
6. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 021/2553 
7. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 022/2553 

3.1-4-3 สรุปผลการดําเนินโครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 2 
3.1-5-1  1. คู่มือการบริหารโครงการ 

2. คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง   
3. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การปฏิบัติงานธุรการ 

3.1-6-1 1. ระบบ e-GP 
 2. ระบบทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 
 3. ระบบ ERP 

3.1-6-2 สรุปผลการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา2555 
3.1-6-3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2555 
3.1-6-4 รายงานการตรวจสอบความสะอาดโรงอาหารกลาง (อาคาร 10) 
3.1-6-5 บันทึกช่วยจําประชุมข้อหารือราชการ (Morning Brief)  

- ครั้งท่ี 7/2555 วันพุธท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
- ครั้งท่ี 8/2555 วันพุธท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
- ครั้งท่ี 9/2555 วันพุธท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2555 

3.1-6-6 บันทึกช่วยจําการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายใน มก.ฉกส. วันศุกร์ท่ี 26 เมษายน  
พ.ศ. 2556 

3.1-6-7 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2555-2558 

3.1-6-8 สายตรงผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-6-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 181/2554 

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-6-10 คําสั่งแต่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 001/2555  

เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
3.1-6-11 คําสั่งแต่งต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ท่ี 985/2556  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
- ท่ี 1323/2556 เรื่องแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-6-12 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  
3.1-6-13 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ)สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556-2558 
3.1-6-14 คู่มือการให้บริการศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 
3.1-6-15 สรุปผลการดําเนินโครงการ KU.CSC. Night Market  
3.1-6-16 - ผังเส้นทางเดินรถรางสวัสดิการภายใน มก.ฉกส. 

- ผังเส้นทางการเดินรถสวัสดิการ 
3.1-6-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครครั้งท่ี 7/2555 วันจันทร์ท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2555 
3.1-7-1 ร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559 )สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

� � 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

� � 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

� � 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

� � 5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการดําเนินการด้านการจัดการความรู้มาอย่าง

ต่อเนื่อง จนกระท่ังปีการศึกษา 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานใหม่ จึงได้ขออนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการจัดการความรู้ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.2-1-1) และได้มีการประชุมเพ่ือ
กําหนดหัวข้อการจัดการความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย เม่ือวันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555 (3.2.1-2) เพ่ือจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยมีแผนการจัดการความรู้ จํานวน 1 แผน (3.2.1-3) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ โดยเป็นองค์ความรู้เรื่อง ความรู้ในกระบวนการ
บริหารโครงการ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารโครงการของบุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เก่ียวกับกระบวนการบริหารโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการ การเบิกจ่ายเงิน
โครงการ การสรุปโครงการ การวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการ   

2. ตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แผนท่ี 1  องค์ความรู้ท่ี
จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์  องค์ความรู้เรื่อง ความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ นั้น  
ได้มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน คือบุคลากรสํานักงานวิทยา 
เขตฯ ท่ีเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ ซ่ึงสํานักงานวิทยาเขตได้ประชุมคณะทํางานฯเม่ือ
คราวประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 1 ก.พ. 55 (3.2-2-1)  เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา รายละเอียด และ
ข้ันตอนในการบริหารโครงการ ท่ีสามารถระบุระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงกลุ่ม
บุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเข้าร่วมกําหนดข้ันตอนดังกล่าว ซ่ึงกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายนี้ ได้บรรจุไว้อย่างชัดเจนตาม
แผนการจัดการความรู้  (3.2-2-2) 

 
3. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรม โสเหล่งานบุคคล เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด

ความรู้ จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ โดยสํานักงานวิทยาเขตฯ ได้เชิญนางสาวพัชราภรณ์  ลันศรี ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 7 ผู้ชํานาญการระดับ 7 ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโครงการ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์การบริหารโครงการ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและบุคลากรท่ีสนใจ (3.2-3-1)  

    สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้ขออนุมัติใช้ห้องยางนาเพ่ือใช้สําหรับจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ภายในสํานักงานวิทยาเขตฯ เช่น กิจกรรม โสเหล่งานบุคคล กิจกรรม Morning Talk  
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น  (3.2-3.2)  

4. คณะทํางานการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารโครงการ โดยมอบหมายเลขานุการ
คณะทํางาน ฯ รวบรวมข้ันตอนและเนื้อหาท่ีได้จากการประชุม สัมมนา มาดําเนินการทําเป็นเอกสารความรู้ เช่น 
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คู่มือการบริหารโครงการ (3.2-4-1) เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย โดยได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร คู่มือการบริหารโครงการ และเว็บไซต์ของ ศูนย์บริการร่วม 
มก.ฉกส. (http://cslink.csc.ku.ac.th/)  (3.2-4-2) ซ่ึงถือได้ว่าสํานักงานวิทยาเขตสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. จากการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ เรื่อง ความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ สํานักงานวิทยา
เขตฯ ได้ดําเนินการสรุปแผนการดําเนินการจัดการความรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ (3.2-5-1) ของสํานักงานวิทยาเขตฯ เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตฯ พิจารณา (3.2-5-
2)  

    สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้นํารูปแบบการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ ตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการ 
พร้อมท้ังการสรุปโครงการตามแบบฟอร์มการสรุปโครงการ ซ่ึงมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 5 ระดับ  
ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน คือ  

1. สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

2. ผลการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

3. ผลการดําเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วัดโครงการทุกตัวชี้วัด 

4. ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติมี 

5. การจัดทํารายงานสรุปโครงการเสนอท่ีประชุมสํานัก 

โดยแปลค่าเป็นร้อยละ 
1. มากกว่าร้อยละ 80      หมายถึง   สําเร็จอยู่ในระดับ  A ดีมาก (ควรดําเนินการจัดในปีต่อไป) 
2. ร้อยละ 60 – 80         หมายถึง   สําเร็จอยู่ในระดับ B ปานกลาง (ควรพิจารณา) 
3. น้อยกว่าร้อยละ 60      หมายถึง   สําเร็จอยู่ในระดับ C  ทบทวน  

เพ่ือประกอบการรายงายสรุปผลการดําเนินโครงการ และเสนอพิจารณาการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
(3.2-5-3) 

ในการประมวลผลการจัดการความรูสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณา
จัดทําคู่มือการบริหารโครงการ ซ่ึงรวบรวมข้ันตอน เทคนิค วิธีการ ระยะเวลา และผังกระบวนงานต่าง ๆ เก่ียวกับ
การบริหารโครงการ (3.2-5-4) เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดทําคู่มือสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
โครงการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงปัจจุบันสํานักงานวิทยาเขตได้
เผยแพร่ให้บุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯ ใช้แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการ และแบบฟอร์มการสรุปโครงการ ให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน (3.2-5-5) (3.2-5-6) (3.2-5-7) 

คณะทํางานการจัดการความรู้ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีมติให้ฝ่าย
เลขานุการคณะทํางาน ดําเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารโครงการและแบบฟอร์มการเขียนโครงการพร้อม
ท้ังแบบฟอร์มการสรุปโครงการ ไปยังหน่วยงาน (คณะ/สํานัก) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการนําแบบฟอร์ม
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ (3.2-5-8)  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  เนื่องจากยังขาดการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้จากปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

รายการหลักฐาน 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานและคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คําสั่งท่ี 001/2555 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 
3.2-1-2 
3.2-1.3 

รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 1 ก.พ. 55 
แผนการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตประจําปี พ.ศ. 2555 

3.2-2-1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2555 วันพุธท่ี 1 ก.พ. 55 
3.2-2-2 สรุปผลการสัมมนาเพ่ือการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารโครงการ (26 เม.ย. 55) 
3.2-3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการโสเหล่งานบุคคล ครั้งท่ี 1/2555  
3.2-3-2 รายชื่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโสเหล่งานบุคคล และ รูปภาพการจัดกิจกรรม โสเหล่งานบุคคล  

ครั้งท่ี 1/2555 /กิจกรรม Morning Talk 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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3.2-4-1 คู่มือการบริหารโครงการ 
3.2-4-2 หน้าเว็ปไซต์ (http://cslink.csc.ku.ac.th/ 
3.2-5-1 สรุปผลการดําเนินการจัดการความรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดการความรู้ ประจําปี 

2555 
3.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2556 
3.2-5-3 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ /ตัวอย่างการสรุปโครงการ 
3.2-5-4 คู่มือการบริหารโครงการ 
3.2-5-5 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ /ตัวอย่างโครงการ 
3.2-5-6 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ /ตัวอย่างการสรุปโครงการ 
3.2-5-7 สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจําปีการศึกษา 2555 (รายการเอกสารท่ี 2.1-1-2) 
3.2-5-8 บันทึกข้อความนําส่งคู่มือการบริหารโครงการ 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

� � 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

� � 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

� � 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

� � 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

� � 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 
 1. สํานักงานวิทยาเขตมีการแต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อํานวยการสํานักเป็นประธาน 
มีหัวหน้าฝ่ายเป็นคณะทํางาน และมีหัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพเป็นเลขานุการ (3.3-1-1) โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าท่ีในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการ
วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ติดตามและประเมินผล และ
จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบ ฯ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ังกําหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 2. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนความเสี่ยง สขส. ประจําปี
งบประมาณ 2556 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (3.3–2-1) และได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน (3.3–2-2) ได้แก่  
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือ โครงการการบริหารโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการจัดโครงการ/กิจกรรมของสํานักงานวิทยาเขต  
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)  คือ โครงการ
การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรม สําหรับนิสิต และบุคลากร มก.ฉกส.  วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตและ
บุคลากร มีพ้ืนท่ีสําหรับการทํากิจกรรม และปรึกษาหารือ อย่างพอเพียง และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ต่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
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 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  คือ โครงการโรงผลิตน้ําด่ืมนนทรีอีสานจากการข้ึนค่าแรงวันละ 300 
บาท วัตถุประสงค์เพ่ือปรับตัวให้สามารถดําเนินกิจการภายใต้นโยบายค่าแรงวันละ 300 บาทและมีผลการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
 
 3. สํานักงานวิทยาเขต มีการประเมินความเสี่ยง (3.3-2-1) ท่ีจะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานของสํานัก  โดยมีข้ันตอนคือ  

- กําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบจากความเสี่ยง  ระดับของความเสี่ยง 
 - ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
 - วิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง   
 - จัดลําดับความเสี่ยง  
 4. สํานักงานวิทยาเขตนําความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงมากในข้อ 3 มาจัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี 3 โครงการ คือ โครงการการบริหาร
โครงการ  โครงการการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรม สําหรับนิสิต และบุคลากร มก.ฉกส และ 
โครงการโรงผลิตน้ําด่ืมนนทรีอีสานจากการข้ึนค่าแรงวันละ 300 บาท โดยแผนบริหารความเสี่ยงจะบอกถึงการ
จัดการความ และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน (3.3-4-1) หลังจากได้แผนบริหารความเสี่ยงแล้ว
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินการตามแผน (3.3-4-2) 
 
 5. สํานักงานวิทยาเขตมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน (3.3-5-1) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2556 ในวันท่ี 
3 เมษายน พ.ศ. 2556 (3.3-5-2)  
 
 6. ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักมีมติเห็นชอบตามผลการดําเนินงาน และให้มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานปัจจุบัน ท้ังนี้
ขอให้แจ้งผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงไปยังสํานักตรวจสอบภายใน
ต่อไป ท้ังนี้สํานักงานวิทยาเขตจึงได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
(3.3-6-1) และแจ้งผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงไปยังสํานักตรวจสอบภายในให้รับทราบ 
(3.3-6-2)  

  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
 3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานวิทยาเขต 
3.3-2-1 ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําแผนความเสี่ยง สขส. ประจําปีงบประมาณ 

2556 
3.3– 2-2 เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
3.3-4-2 และ 3.3-5-1 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งท่ี 3/2556 
3.3-6-1 แผนการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 
3.3-6-2 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งผลการดําเนินงานและขอปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 

1 ข้อ  2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

� � 2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

� � 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

� � 4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 

� � 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

� � 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

� � 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้ดําเนินการจัดการสํารวจแผนพัฒนาตนเอง (3.4-1-1) โดยได้สรุปข้อมูลเพ่ือ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2552 (3.4-1-2) และจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร สํานักงานวิทยาเขตฯ ประจําปี 2553 – 2555 (3.4-1-3) โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร ประจําปี 2555 (3.4-1-4) ซ่ึงตามแผนดังกล่าวได้มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยนําผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนฯ (3.4-
1-5) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตฯ พิจารณาเม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 12/2555 (3.4-1-6)  
  คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ได้มีมติให้งานบุคคล ฝ่ายบริหาร วิเคราะห์แผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แก้ไขแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของสํานักงานฯ ซ่ึง ฝ่ายบริหารได้จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย เพ่ือวิเคราะห์
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เม่ือวันท่ี 22  มีนาคม พ.ศ. 2556 (3.4-1-7) โดยสรุปเป็นแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556 – 2558  (3.4-1-8) 
 
 2.  สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยมี
การสรุปผลการดําเนินโครงการและการรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ (3.4-2-1) เสนอท่ีประชุมพิจารณา เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 12/2555 (3.4-2-2) 
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3. สํานักงานวิทยาเขตฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากรดีเด่น และหน่วยงาน
คุณภาพดีเด่น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและหน่วยงานมีการสร้างผลงานคุณภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ 
(3.4-3-1 / 3.4-3-2) มีการจัดโครงการ OCC QA OnTour ครั้งท่ี 2 (3.4-3-3) เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ การพัฒนาหน่วยงาน การร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี โดยผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน 
และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพ่ือให้
บุคลากรได้สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเกิดทัศนคติท่ีดี อาทิเช่น สายตรงผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ซ่ึง
เปิดใช้ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขต ฯ (3.4-3-4) อนึ่งสํานักงานวิทยาเขตฯ สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วม
โครงการตรวจสุขภาพประจําปี (3.4-3-5)  ซ่ึงเป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข 
 
 4. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 26  มกราคม 2555 (3.4-4-1) โดยท่ีประชุมมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทําหน้าท่ี
พิจารณากลั่นกรองและเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานของตนเองท่ีมีความเหมาะสมเข้าร่วม และให้ธุรการฝ่าย 
เป็นผู้สําเนาต้นเรื่องท่ีได้รับอนุมัติให้งานบุคคล ฝ่ายบริหาร รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต และกําหนดให้บุคลากรท่ีได้รับการอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน มีการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ (3.4-4-2) และเม่ือรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทราบ เช่น การจัดกิจกรรม
แบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการบอกเล่า จากเพ่ือนสู่เพ่ือน เป็นต้น (3.4-4-3) อนึ่งในรอบปีท่ีผ่านมา สํานักงานวิทยา
เขตได้ดําเนินการติดตามการศึกษา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานของบุคลากร โดยให้มีการรายงานผลการศึกษาให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจํา (3.4-4-4) 
 
 5. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้พิจารณาให้บุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ ซ่ึงกองการเจ้าหน้าท่ี (บางเขน) (3.4-5-1) เป็นผู้ดําเนินการประจําทุกปี นอกจากนั้นสํานักงานวิทยาเขตยังได้
ดําเนินกิจกรรมการนิเทศบุคลากรใหม่ (3.4-5-2) เพ่ือให้ข้อมูลด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ การบริการ
ของสํานักงานวิทยาเขตฯ ข้ันตอนและวิธีการต่าง ๆ  การแนะนําบุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่ให้ได้รู้จักเพ่ือน
ร่วมงานรวมไปถึงผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
จรรยาบรรณบุคลากร โดยการติดประกาศบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน (3.4-5-3) และเป็น
หลักเกณฑ์ในการประเมินรางวัลคุณภาพ (3.4-5-4) ของโครงการรางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน ประจําปี 2555 อีก
ด้วย  
 
 6. สํานักงานวิทยาเขตฯ โดยฝ่ายบริหาร ได้ดําเนินการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์กรและ
ระบบบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
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ทักษะการทํางานตามสายงานท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐาน ซ่ึงมีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ คือ (3.4-6-1) 

1.  ร้อยละของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะ  ร้อยละ 60 
2.  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 80 
3.  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  ค่าเฉลี่ย 4.00 
4.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากร  จํานวน 2 โครงการ  
โดยนําผลการประเมินดังกล่าวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต พิจารณา และมีมติ 

ให้ปรับปรุง แก้ไข แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ โดยมอบงานบุคคล จัดทําโครงการ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานวิทยาเขต เพ่ือนําผลการประเมินนั้นมาปรับปรุง
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่อไป (3.4-6-2) 

 
 7. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 
ไปปรับปรุง แก้ไขโดยการจัดทําเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รวมไปถึงการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต เพ่ือนํามาวิเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต ซ่ึงได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556 -2558  (3.4-7-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                                                                   84 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 1 ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจนในการนําไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

รายการหลักฐาน 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.4-1-1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง 
3.4-1-2 แบบสรุปแผนพัฒนาตนเอง แยกตามชื่อตําแหน่ง 
3.4-1-3 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2553 - 2555 
3.4-1-4 แผนปฏิบัติราชการ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ปี 2555 
3.4-1-5 

 
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
วิชาการ 

3.4-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 12/2555 
3.4-1-7 หนังสือเชิญประชุมระดมสมองเพ่ือกําหนดแนวทางการจัดทําเส้นทางสายอาชีพ (CAEER 

PATH) และแผนพัฒนาบุคลากร 
3.4-1-8 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556 - 2558 
3.4-2-1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน

วิชาการ 
3.4-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 12/2555 
3.4-3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน  ประจําปี 2555 
3.4-3-2 ผลงานคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตท่ีได้รับรางวัล 
3.4-3-3 สรุปผลการจัดโครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 2 
3.4-3-4 เว็บไซต์ สายตรง ผอ. สขส. 
3.4-3-5 สรุปผลการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2555 
3.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 1/2555 
3.4-4-2 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน  
3.4-4-3 สรุปกิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการบอกเล่า จากเพ่ือน สู่เพ่ือน 
3.4-4-4 รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ของบุคลากร สํานักงานวิทยาเขต 
3.4-5-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้บุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศ 
3.4-5-2 สรุปผลการดําเนินโครงการนิเทศบุคลากรใหม่ 
3.4-5-3 รูปภาพ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณบุคลากร  
3.4-5-4 คู่มือการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานคุณภาพดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2555 
3.4-6-1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
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เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร 
วิชาการ 

3.4-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 12/2555 
3.4-7-1 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556 - 2558 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 85 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 
 .จํานวนบุคลากรรวมลาศึกษาต่อสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีปฏิบัติงานจริง
จํานวน 173 คน (ข้อมูลบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555)  
 จํานวนบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถท้ังในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 171 คน ดังนั้นร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศเท่ากับ ร้อยละ 98.84 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 75 ร้อยละ
88.76 

 

151.5 ร้อยละ
94.39 

 

173 ร้อย
ละ 

98.84 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ
85 

บรรลุ 95 

85 160.5 171 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน เป้าหมาย 
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บ่งชี้ท่ี 2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 เป้าหมาย 2556 

3.5 75 ร้อยละ
88.76 

 

151.5 ร้อยละ
94.39 

 

173 ร้อย
ละ 

98.84 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ
85 

บรรลุ 95 

85 160.5 171 

 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 
การเงินและงบประมาณ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5 

 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ  7  7 7  7 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

� � 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

� � 3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 

� � 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

� � 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

� � 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

� � 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานักงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2555-2558 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานัก โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยรองอธิการบดีวิทยาเขต รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในท่ีประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานท้ัง 3 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายบริหารและฝ่ายอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ เป็นผู้เข้าร่วม (4.1-1-1) และปัจจุบันสํานักงาน
วิทยาเขตใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2555-2558 โดยในแผนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ี
ใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามภารกิจของ
สํานักงานวิทยาเขต (4.1-1-2) 

 
2. สํานักงานวิทยาเขตได้กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินไว้ในแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ซ่ึงประกอบด้วย แนวทางการจัดหาเงิน แนวทางการจัดสรรเงิน แนวทางการใช้จ่ายเงิน และแนวทางการ
ประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับรายรับท่ีได้รับและจัดหาได้ ป้องกันปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินและเป็นการวางแผนการจัดหารายได้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด (4.1-2-1)  
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3. สํานักงานวิทยาเขตกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปีท่ีตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละปี ซ่ึง
ก่อนนําเสนองบประมาณประจําปีต่อวิทยาเขต (4.1-3-1) คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตได้มีการวิเคราะห์
ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 9/2554 เรื่องการใช้
จ่ายเงินในด้านต่างๆเพ่ือการจัดสรรงบประมาณประจําปีอย่างเหมาะสม  (4.1-3-2) 
 

4. สํานักงานวิทยาเขตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินเป็นประจําทุกครั้ง เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต (4.1-4-1) รายงานการเงินรายไตรมาส,รายงานงบการเงิน (งบทดลอง) 
ประจําเดือน เสนอต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-4-2) 

 
5. สํานักงานวิทยาเขตได้นําข้อมูลทางการเงินใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เช่น นํารายงานค่า

สาธารณูปโภคท่ีจัดทําโดยฝ่ายอาคารสถานท่ีมาวิเคราะห์เพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวโน้มของหมวดรายจ่ายนี้ซ่ึง
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า อาคารท่ีมีค่าไฟฟ้าสูงท่ีสุด 3 อันดับแรกเป็นกลุ่มอาคารการ
เรียนการสอนและกลุ่มอาคารหอพัก เดือนท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
และช่วงปิดภาคเรียนภาคต้น (4.1-5-1) นอกจากนี้ ยังได้มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินโดยการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือให้ผู้บริหารของวิทยาเขตและผู้บริหารหน่วยงานได้นําข้อมูลไป
ใช้ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนงาน
ประจําปี (4.1-5-2) 

 
6. สํานักงานวิทยาเขตมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit committee) ได้แก่ นายกุลนาถ 

ภูธรโคตร ประธานกรรมการ, นางสาวิณี แสงสุริยันต์ กรรมการ, นายวุฒิ บุญกระจ่าง กรรมการ, นางสาวปทุมวดี 
ศรีปทุมวงศ์ กรรมการ และนางสาวกรรณิการ์ มณฑา กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทําหน้าท่ีตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินรายได้ กฎระเบียบด้านการเงินบัญชีและงบประมาณของทุกหน่วยงานในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (4.1-6-2) และกรรมการตรวจสอบภายนอก ได้แก่ นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย ผู้สอบบัญชีอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4140 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาค
พิเศษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการ (4.1-6-1) เป็นต้น 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงได้ติดตามตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยา

เขตอย่างสมํ่าเสมอ (4.1-7-1) และมีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิน เช่น ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตวิเคราะห์

การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค โดยฝ่ายอาคารสถานท่ีได้เสนอมาตรการประหยัดพลังงาน มก.ฉกส. ซ่ึงผู้อํานวยการ

สํานักงานวิทยาเขตให้เพ่ิมเติมมาตรการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ  การรณรงค์ให้ปิดเครื่องปรับอากาศในฤดูหนาว, 

การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน, โรงจอดรถอาคารบริหารให้ปิดไฟในเวลากลางคืน (4.1-7-2) หรือการ
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นํารายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ปี 2555 มาใช้เพ่ือวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในปี 2556 (4.1-7-3) 

หรือการขอกู้เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมเติมในงบก่อสร้างสระว่ายน้ํา (4.1-7-4) เป็นต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1          

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
4.1-1-1 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมระดมความคิด เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 

2555-2558 
4.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2555-2558 
4.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2555-2558 
4.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร  ครั้งท่ี 9/2554  
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
สกลนคร ทุกครั้ง 

4.1-4-2 รายงานการเงินรายไตรมาส,รายงานงบการเงิน (งบทดลอง) ประจําเดือน 
4.1-5-1 รายงานการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า มก.ฉกส.  
4.1-5-2 รายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การดําเนินงานท่ี

สอดคล้องกับแผนงานประจําปี 
4.1-6-1 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.1-6-2 คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครทุกครั้ง 
4.1-7-2 มาตรการการประหยัดพลังงาน 
4.1-7-3 การจัดสรรงบประมาณในปี 2556 
4.1-7-4 เอกสารการขอกู้เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมเติมในงบก่อสร้างสระว่ายน้ํา 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  9   9 9    5.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

� � 3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

� � 4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานัก
ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

� � 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

� � 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

� � 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

� � 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

� � 9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดย
ใช้ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานักท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดําเนินการตาม 6 องค์ประกอบ มีกลไกลในการ
ขับเคลื่อนโดยการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขต (5.1-1-1) โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
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วิทยาเขตเป็นประธาน มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเป็นคณะทํางาน คณะทํางานดังกล่าวมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ  จัดทําและจัด
เอกสารระบบประกันคุณภาพท้ังหมด ประสานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ  จัดการและดําเนินการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ จัดให้มีการประชุมทบทวนงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือทบทวนประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ให้แก่บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขต   
 
 2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการกําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ โดย
ได้นํานโยบายด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาเป็นนโยบายประกันคุณภาพของสํานักในท่ีประชุม
คณะทํางานประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 6/2554 ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (5.1-2-1) 
สํานักงานวิทยาเขตมีนโยบายประกันคุณภาพ คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมตัวชี้วัดและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลหน่วยงาน พัฒนามาตรฐานบริหารจัดการ และ ผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 

 3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ คือ ร้อยละของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตรงต่อ
เวลา  ซ่ึงตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart 
University) ท่ีกําหนดไว้ คือ สํานึกดี (Integrity) มุ่งม่ัน(Determination) สร้างสรรค์(Knowledge) สามัคคี 
(Unity) เป็นการสะท้อนถึงการมีความสํานึกดีในการตระหนักถึงความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและ
มุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

ร้อยละของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตรงต่อเวลา เป็นเกณฑ์การประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงความสํานึกดี 
ต่อองค์กรในการไม่เอาเปรียบองค์กรในเรื่องของเวลาการปฏิบัติงาน แสดงความมุ่งม่ันในการบริการท่ีตรงต่อเวลา 
ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เกิดจิตสํานึกท่ีดีต่อองค์กรในการรักษาระเบียบวินัย และความตรงต่อเวลา (5.1-3-
1)  
 
 4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานด้านคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน 
ประกอบด้วย  มีการการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน ในท่ีประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขต 
(5.1-4-1) และมีการประเมินคุณภาพภายใน มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (5.1-4-2) เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ในครั้งท่ี 4/2556 (5.1-4-3 ) และจัดส่งให้กับสํานักประกันคุณภาพตามเวลาท่ีกําหนด 
และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) (5.1-4-4)  
 
 5. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําผลการประเมินคุณภาพเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 6/2555 ในวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (5.1-5-1) รวมท้ังนําข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
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ประเมินคุณภาพ (สปค.01)  (5.1-5-2) ซ่ึงส่งผลให้มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายทุก
ตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ (5.1-5-3) 
 
 6. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้จัดทําระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพของ
สํานัก (5.1-6-1) โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นการแสดงข้อมูลและหลักฐานการประกันคุณภาพของสํานักครบ
ทุกองค์ประกอบ และทุกฝ่ายสามารถนําข้อมูลในระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป  
 
 7. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ โดยเริ่มต้ังแต่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายในการเป็นคณะทํางานประกันคุณภาพของสํานัก 
(5.1-7-1) จัดโครงการ OCC QA on Tour ครั้งท่ี 2 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในด้านประกันคุณภาพของบุคลากรท้ัง
ระดับสํานักงาน และระดับคนงาน (5.1-7-2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
เช่น มีการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปี 2555  (5.1-7-1) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ (5.1-7-2) มีสายตรงผู้อํานวยการทางเว็บไซต์สํานัก (5.1-7-3) 
 

     8. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเป็น
เจ้าภาพในการจัดสัมมนาดังกล่าว ในวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยกิจกรรมมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานระดับสํานักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
สํานักงานวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (5.1-8-1) 

 
 9. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ โดยได้จัดทํา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมด้านประกันคุณภาพของบุคลากร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (5.1-9-1) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ
สร้างสมการพยากรณ์ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และได้
เผยแพร่ผลการศึกษาในเว็บไซต์ของสํานัก (5.1-9-2)  
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-1 และ     

5.1-7-1 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

5.1-2-1  รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 6/2554 
5.1-3-1 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
5.1-4-1 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตครั้งท่ี 1/2556  
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
5.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักครั้งท่ี 4/2555 

5.1-4-4 และ 5.1-5-
2 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 6/2555 
5.1-5-3 ผลการประเมินตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2555 
5.1-6-1 ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
5.1-7-1 รายงานการสํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2555 
5.1-7-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
5.1-7-3 เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขต 
5.1-8-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 4 

1 ข้อ  2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-1 และ     

5.1-7-1 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 
มหาวิทยาลัย 

5.1-9-1 รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมด้านประกันคุณภาพของบุคลากร
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

5.1-9-2 เว็บไซต์ของสํานัก  
 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ร้อยละของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตรงต่อเวลา 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 90 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

  สํานักงานวิทยาเขตฯ เป็นหน่วยงานท่ีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ ภายใต้
นโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจ คือภารกิจด้านการบริหารและบริการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เรื่อง  แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ซ่ึงมีมติกําหนดให้การมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตฯ มาสายได้ไม่เกิน 30 
ครั้ง หากเกินจํานวนดังกล่าว เห็นควรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ันพิจารณาการมาสายประกอบการพิจารณา
ความ ดีคว ามชอบประจํ า ปี  ซ่ึ งประกาศ ดั งกล่ า ว มี คว ามสอดคล้ อง  คุณสมบั ติต าม อัตลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart University) ท่ีกําหนดไว้ คือ สํานึกดี (Integrity) มุ่งม่ัน
(Determination) สร้างสรรค์(Knowledge) สามัคคี (Unity) เป็นการสะท้อนถึงการมีความสํานึกดีในการตระหนัก
ถึงความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและมุ่งม่ันในการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

ร้อยละของจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตรงต่อเวลา เป็นเกณฑ์การประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
สํานึกดี ต่อองค์กรในการไม่เอาเปรียบองค์กรในเรื่องของเวลาการปฏิบัติงาน แสดงความมุ่งม่ันในการบริการท่ีตรง
ต่อเวลา ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เกิดจิตสํานึกท่ีดีต่อองค์กรในการรักษาระเบียบวินัย และความตรงต่อเวลา  

 ผลการดําเนินงาน 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการเก็บข้อมูลการ
สรุปวันลาของบุคลากร จํานวน 175  คน  มีบุคลากรท่ีมาสายเกิน 30 ครั้ง จํานวน 12 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา จํานวน 163 คน  
  

           = 
175
163   x 100   

 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  =  93.14 

รอบระยะเวลา    รอบปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.3 - ร้อยละ 
93.14 

- 5 คะแนน ร้อยละ 90 บรรลุ 100 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.3 - ร้อยละ 
93.14 

- 5 คะแนน ร้อยละ 90 บรรลุ 100 

 
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.3-1 แบบสรุปจํานวนวันลาของบุคลากร สํานักงานวิทยาเขตฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 60 - 69 

 
ร้อยละ 70-79 

 
ร้อยละ 80-89 

 
ร้อยละ  90 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย …. ผลประเมินได้คุณภาพระดับ….รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5  5  5    5.00 5.00   

 
 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

� � 2.  มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

Process) ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

� � 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

� � 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

� � 5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้มีอํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการทบทวนกระบวนการหลักในการดําเนินงาน

ตามภารกิจของแต่ละฝ่าย รวมถึงกระบวนการหลักซ่ึงรองรับการให้บริการในภาพรวมของวิทยาเขต เช่น 
กระบวนการด้านงานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานบริการกิจการนิสิต งานบริการสวัสดิการภายใน งานบริการ
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ีโดยมีการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานเป็นคู่มือการบริหารจัดการ “รวม
บริการประสานภารกิจ ฉบับปรับปรุง” (6.1-1-1) 

 
2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินความต้องการและความคาดหวังใน

การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน โดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้รับบริการและผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการให้บริการท่ีต้องการให้มีการปรับปรุง เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการทํางานและจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานในลําดับต่อไป (6.1-2-1) 
 

3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นําผลจากการประเมินความต้องการและความ
คาดหวังในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานมาทบทวน/ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนงานท่ีสําคัญ 
ได้แก่ กระบวนงาน : การจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมท้ังมีการกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-1) 
 

4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําคู่มือการบริหารจัดการมาปรับปรุง ผลท่ีได้
จากการปรับปรุงข้ันตอนครั้งนี้ สํานักงานวิทยาเขตจึงได้ปรับปรุงคู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเนื้อหาประกอบด้วย
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างวิธีต่างๆและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง และได้เผยแพร่คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างผ่านเวบไซต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้ใช้คู่มือท้ังวิทยาเขต (6.1-4-1) 
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5. หลังจากปรับปรุงคู่มือการจัดซ้ือจัดจ้างได้ระยะหนึ่ง สํานักงานวิทยาเขตได้ทําการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการการจัดซ้ือ/จ้าง พร้อมท้ังนําผลการประเมินเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไป (6.1-5-1)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1          

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 คู่มือรวมบริการ ประสานภารกิจ ฉบับปรับปรุง 
6.1-2-1 สรุปผลการประเมินความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 
6.1-3-1 กระบวนงานตามมาตรการรักษาระยะเวลาการให้บริการ 
6.1-4-1 คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.1-5-1 บันทึกข้อความรายงานผลการใช้คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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บทท่ี 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่า  มี
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี
กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 0.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 0.00 4.55 0.00 4.70 0.00 ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 0.00 5.00 0.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก - 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 0.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก -- 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 0.00 ดีมาก - 
 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 0.00 5.00 0.00 4.55 0.00 4.93 0.00   

ระดับคุณภาพ ดีมาก - ดีมาก - ดีมาก - ดีมาก -  
 
 

 

 

  เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานัก... ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน/บริหารจัดการ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจน โดยมีหน่วยงานย่อยระดับฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของวิทยาเขต จัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่
ของนิสิตในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน พัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลดี สมบูรณ์ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ เพ่ือเป็นฐานท่ีดีในการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมภายหลังสําเร็จการศึกษารวมท้ัง
ส่งเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวก กํากับดูแลการดําเนินการขององค์กรนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ควบคุมระเบียบกิจกรรมโดยเฉพาะจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนา
นิสิตทางวินัยเพ่ือไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จัดโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ดูแลความประพฤตินิสิตตามข้อบังคับ 
แนะแนวจัดหางานให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตด้านทุนการศึกษา กองทุนนิสิตช่วยงาน กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา และกองทุนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนนิสิต มีการให้บริการยานพาหนะเพ่ือช่วยในการทัศนศึกษา มีโรงผลิตน้ํา
ด่ืมนนทรีอีสานเพ่ือเป็นแหล่งในการศึกษาดูงาน  
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2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่าสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้การ
ดําเนินงานสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ในด้านการบริการข้อมูลพ้ืนฐาน อํานวยความสะดวกด้านทรัพยากรต่าง ๆ 
บุคลากร อาคาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการทํางานวิจัย 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมในจํานวนท่ีไม่
มากนัก เนื่องจาก ภารกิจหลักของสํานักงานวิทยาเขต ฯ มุ่งเน้นสนับสนุนการให้บริการ และ สนับสนุนพันธกิจหลัก
ของวิทยาเขต ถึงแม้ว่าสํานักงานวิทยาเขต ฯ จะมีโครงการบริการวิชาการน้อย แต่เม่ือวัดผลความพึงพอใจแล้ว
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการมาก 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องรวมท้ังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดโครงการในภาพรวมของวิทยาเขต เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นิสิต บุคลากรและชุมชน มีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
กิจกรรมปลูกฝังสํานึกรักษ์ท้องถ่ินและกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. 
สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการนําปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ ของสํานักมาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท้ังนี้เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างแผนกับปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของสํานัก และมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ท่ีมี
ทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน ซ่ึงเป็นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้พัฒนาไป
แนวทางเดียวกันกับวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
        - 
 ข้อเสนอแนะ 
       - 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการท่ีหลากหลาย 
2. ให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการทุกกระบวนงาน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีพร้อมเผยแพร่ไปสู่หน่วยงาน
ภายนอก 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 

 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ควรมีการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน รวมถึงการ

ดําเนินการด้าน career path ท่ีแสดงถึงการพัฒนาในรายบุคคลท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าตามสายงาน 
เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 
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1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานงานย่อย 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพท่ีชัดเจนและเข้มแข็ง เช่น มีการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพกับบุคลากรทุกระดับ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประกาศนโยบายด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. โครงการ OCC QA on Tour ครั้งท่ี 2 
2. งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึงความสําเร็จของการดําเนินงาน 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน
ระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุด
แข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริหาร 1.เป็นหน่วยงานหลักใน

ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร

ดําเนินงานเชิงนโยบาย

ของสํานักและวิทยาเขต

ชัดเจน 

2.บุคลากรมีความเข้าใจ

และชัดเจนในบทบาท

ห น้ า ท่ี  แ ล ะ ส า ม า ร ถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจได้

อย่างเหมาะสม 

3.มีการพัฒนาปรับปรุง 

และ เ พ่ิมช่ อ งทางการ

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

4.มีการดําเนินงานตาม

แนวทาง PDCA 

 1.ระบบฐานข้อมูล
ยั ง ข า ด ค ว า ม
เชื่อมโยง 

1. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลท่ี

เชื่อมโยงเพ่ือรองรับการวางแผน

และการตัดสินใจของผู้บริหารได้

ทันเวลา 

ฝ่ายกิจการ
นิสิต  

1. มีแผนพัฒนานิสิต ท่ี

สอดคล้อง ทันต่อความ

ต้องการของสังคม  

2. บุคลากรมีศักยภาพท่ี

 - 1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มี

ค ว า ม พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ต่ อ ก า ร

พัฒนาการให้บริการนิสิต ในการ

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุด
แข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

หลากหลายซ่ึงสามารถ

นํามาใช้ประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

ประชาคมอาเซียน 

2 .  ควรสร้ างความชัด เจนใน

ช่ องทางการประชาสั ม พันธ์ 

เ พ่ื อ ให้ ผู้ รั บบ ริ ก า ร ส าม า ร ถ

ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง 

ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

-  1 . ข า ด ก า ร ส ร้ า ง

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น

ก ร ะ บ ว น ก า ร

ประเมินตนเองตาม

ตัวบ่งชี้ 

1.ควรสร้างความเข้าใจในการ

ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                                                                   
107 

 

บทท่ี 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ตามรอบปีการศึกษา 2554 เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 นั้น สํานักงานวิทยาเขต ฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  (สปค.
02) ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 13 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 12 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการประกันคุณภาพให้เกิดประโยชน์เชิงลึก ซ่ึงอยู่ระหว่างการ

ดําเนินงาน. 

  รายละเอียดดังนี้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร      

1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตัิราชการ
ประจําป ีขาดความชัดเจน และไม่ครบถว้นตาม
ภารกิจ 3 ฝ่ายของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร และไม่พบความเชื่อมโยง
ของแต่ละภารกิจ 

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจาํปี ให้ครบถว้นทั้ง 3 ภารกิจ 
และมีความเชื่อมโยงระหวา่งภารกจิภายใน
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานวิทยาเขตมี
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีแต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์และ
เชื่อมโยงกันทั้ง 3 
ภารกิจ 

จัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปี 
ให้ครบถ้วนทั้ง 3 
ภารกิจ และมี
ความเชื่อมโยง
ระหว่างภารกิจ
ภายในของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการ
และทบทวนแผน
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีแผนที่
ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงกันทั้ง 
3 ภารกจิ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบหลักฐานการรวบรวมขอ้มูลความ
คาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลความคาดหวงั 
และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

สํานักงานวิทยาเขตมี
การสํารวจและ
รวบรวมข้อมูลความ
คาดหวัง และความ

สํารวจและ
รวบรวมข้อมูล
ความคาดหวัง และ
ความต้องการของ

กิจกรรมสํารวจ
ความคาดหวัง
และความ
ต้องการของ

 - ต.ค.55-พ.ค.
56 

ทุกฝ่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ แต่ไม่ครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ใช้บริการครบทุก
กลุ่มผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการ 

3. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ผลของการ
ดําเนินงาน “รวมบริการ ประสานภารกจิ” ของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนคร 

3. ควรมีการวิเคราะห์ผลของการดําเนินงาน 
“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนคร 

สํานักงานวิทยาเขตยัง
ไม่มีการวิเคราะห์ผล
ของการดําเนินงาน 
“รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” ของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

วิเคราะห์ผลของ
การดําเนินงาน 
“รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” 
ของสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

กําหนดกลยุทธ์
และตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จ
ของการรวม
บริการประสาน
ภารกิจ 

มีราย
ความสําเร็จ
ของการรวม
บริการ
ประสาน
ภารกิจ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

4. ไม่พบหลักฐานการประเมินการดําเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามภารกิจของ
สํานักงานวิทยาเขต 

4. ควรมีการประเมินการดําเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบทั้ง 3 
ภารกิจ ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานวิทยาเขตมี
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีแต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์และ
เชื่อมโยงกันทั้ง 3 
ภารกิจ 

จัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปี 
ให้ครบถ้วนทั้ง 3 
ภารกิจ และมี
ความเชื่อมโยง
ระหว่างภารกิจ
ภายในของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการ
และทบทวนแผน
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีแผนที่
ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงกันทั้ง 
3 ภารกจิ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

5. ขาดการประชาสัมพันธภ์ารกิจของหน่วยงาน 5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้
ในงานบริการ เป็นการสร้างความเข้าใจ
กระบวนการบริการ ลดขั้นตอนการบริการ 
และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น เปน็การ

สํานักงานวิทยาเขตยัง
ไม่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ เพื่อ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ในงาน
บริการ ให้มีความ

การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีความ
เหมาะสม 
และปรับปรุง
ข้อมูลอยา่ง

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ประชาสัมพันธห์น่วยงานทางหนึ่ง นํามาใช้ในงานบริการ  เหมาะสม และ

ปรับปรุงข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

ต่อเนื่อง 

 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่
หน่วยงานคิดวา่เป็นจุดเด่นให้มากขึ้น เช่น 
Express way 

สํานักงานวิทยาเขตมี
การประชาสัมพันธ์ 
Express way ผ่าน
เว็บไซต์ และเคาท์เต
อร์บริการ แต่ยังไม่
เป็นที่รู้จักอยา่ง
แพร่หลาย 

เร่งประชาสัมพันธ์
ภารกิจที่หน่วยงาน
คิดว่าเป็นจุดเด่นให้
มากขึ้น เช่น 
Express way 

ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของสํานัก
ในช่องทางต่าง ๆ 

ผู้รับบริการ
รับรู้การ
ให้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

 7. ควรมีการพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง (Knowledge management) 
ภายในแต่ละฝ่ายภารกจิ และระหว่างภารกิจ
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร 

สํานักงานวิทยาเขตมี
กิจกรรมการพบปะ
และเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
(Knowledge 
management) 
ภายในแต่ละฝ่ายน้อย 

จัดกิจกรรมการ
พบปะและเปลี่ยน
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
(Knowledge 
management) 
ภายในแต่ละฝ่าย
ภารกิจ และ
ระหว่างภารกิจของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

กิจกรรมพบปะ
และเปลี่ยน
เรียนรู้ของสํานัก 

จํานวน
กิจกรรมที่ทํา
ร่วมกัน
ระหว่าง 3 
ฝ่าย 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

 8. ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น การประสานภารกิจกิจกรรม
นิสิตการประสานภารกิจทางด้านการเงิน 

สํานักงานวิทยาเขตมี
กิจกรรมประสาน
ภารกิจของสํานัก แต่
ยังไม่ครอบคลุมทุก

ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่ประสาน
ความคิดภารกจิ
ของหน่วยงานครับ

กิจกรรมประสาน
ความคิดภารกจิ
หน่วยงาน 

มีกิจกรรม
ประสาน
ความคิดทุก
ภารกิจ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ภารกิจ ทุกภารกจิ 

 9. ควรแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับภารกจิของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนครที่สนับสนุนประสิทธิผลพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานวิทยาเขตยัง
ไม่มีความชัดเจนใน
การเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนประสิทธิผล
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

จัดทําแผนให้มี
ความชัดเจนในการ
เป็นหน่วยงาน
สนับสนุน
ประสิทธิผลพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการ
และทบทวนแผน
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีแผนที่แสดง
ความชัดเจน
ในการเป็น
หน่วยงาน
สนับสนุน
ประสิทธิผล
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน      
1. ไม่พบหลักฐานการกําหนดกลยุทธ์ที่คลอบคลุม
ทุกภารกจิของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดสกลนครและมีการบ่งชี้ถึง
เอกลักษณ์ “รวมบริการ ประสานภารกจิ” 

1. ควรกําหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 ฝ่ายและแผนที่เน้น
รวมบริการประสานภารกิจที่ชัดเจน 

สํานักงานวิทยาเขตมี
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีแต่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์และ
เชื่อมโยงกันทั้ง 3 
ภารกิจ 

จัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปี 
ให้ครบถ้วนทั้ง 3 
ภารกิจ และมี
ความเชื่อมโยง
ระหว่างภารกิจ
ภายในของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการ
และทบทวนแผน
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีแผนที่
ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงกันทั้ง 
3 ภารกจิ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธก์ับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีที่ครบทุกภารกจิของหน่วยงาน 

2. ควรจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบัแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปีให้ครบทุกภารกจิของ
หน่วยงาน 

สํานักงานวิทยาเขตมี
การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธก์ับ
แผนปฏิบัติราชการ

จัดทํารายงานผล
การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธก์ับ
แผนปฏิบัติราชการ

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการ

และทบทวนแผน
ของสํานักงาน

มีรายงานผล
การวิเคราะห์

ความ
สอดคล้อง

ระหว่างแผน

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555                                                                   112 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ประจําป ีแต่ยังไม่
ชัดเจนและครบทุก
ภารกิจหน่วยงาน 

ประจําปีให้ครบทุก
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

วิทยาเขต กลยุทธก์ับ
แผนปฏิบัติ
ราชการ

ประจําปีให้
ครบทุกภารกิจ
ของหน่วยงาน 

3. ไม่พบเอกสารปฏิทินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกจิ 

3. ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจเพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานตามแผน 

สํานักงานวิทยาเขตไม่
มีปฏิทินการ
ดําเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานครบทุก
พันธกิจ 

จัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติงาน
ครบทุกพันธกจิเพื่อ
ใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินงาน และ
สร้างความเชื่อมั่น
ในการดําเนินงาน
ตามแผน 

จัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ครบทุกพันธกจิ 

มีปฏิทินการ
ดําเนินงาน

ตาม
แผนปฏิบัติ
งานครบทุก

พันธกิจ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก      
1. ผลของการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นการ
ดําเนินงานแบบแยกส่วน 

1. ควรมีการแสดงผลการดําเนินงานของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนครเป็นภาพรวม โดยอาจให้เป็นฝ่ายที่มี
กระบวนการทํางานที่ดีเป็นเจ้าภาพในการ
สรุปผลการดําเนินงานและมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ผลของการดําเนินงาน
ของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครเป็น
การดําเนินงานแบบ
แยกส่วน 

แสดงผลการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร
เป็นภาพรวม ให้
เป็นฝ่ายที่มี
กระบวนการ
ทํางานที่ดีเป็น
เจ้าภาพในการ

ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน
สํานักงานวิทยา
เขต 

มีการรายงาน
ผลการ

ดําเนินงานใน
ภาพรวม 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สรุปผลการ
ดําเนินงานและมี
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

2. ไม่พบการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของสํานักงาน
วิทยาเขตทั้ง 3 ฝ่ายที่สอดคล้องกับประเด็นที่
กําหนด 

สํานักงานวิทยาเขตมี
การประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ 
แต่ยังไม่ครบทั้ง 3 
ฝ่าย 

ประเมินความพึง
พอใจในการ
ให้บริการตาม
ภารกิจหลักของ
สํานักงานวิทยาเขต
ทั้ง 3 ฝ่ายที่
สอดคล้องกับ
ประเด็นที่กําหนด 

กิจกรรมประเมิน
ความพึงพอใจ 

มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจครบ
ทุกภารกจิ
หลักของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ทุกฝ่าย 

3. ไม่พบการประชาสัมพันธภ์ารกิจของสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเพิ่ม
มากขึ้น 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
สํานักงานฯ ที่หลากหลาย  เช่น ผ่านทาง 
website ของหน่วยงาน หรือฝ่าย และควร 
up date ข้อมูลอยา่งสม่ําเสมอ หรือมี
เอกสารประชาสัมพันธ์กจิกรรมให้บุคลากรใน
องค์กรได้ทราบ 

สํานักงานวิทยาเขตยัง
ไม่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ในงานบริการ  

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ในงาน
บริการ ให้มีความ
เหมาะสม และ
ปรับปรุงข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีความ
เหมาะสม 
และปรับปรุง
ข้อมูลอยา่ง
ต่อเนื่อง 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ      
ไม่พบหลักฐานแสดงการพัฒนาบุคลากรและ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้า
ในการทํางานและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร และควรนําระบบสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและ

สํานักงานวิทยาเขตยัง
ไม่มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่ทันสมัย  

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ
โดยนํามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลการ

การพัฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
บุคลากร 

มีฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
และปรับปรุง
ข้อมูลอยู่เสมอ 

- เมษา 56 ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี พัฒนาบุคลากร 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ      
1. ไม่พบเอกสารการวิเคราะห์ความพอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

3. ควรมีการวิเคราะห์ความพอเพยีงของ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

สํานักงานวิทยาเขตไม่
มีการวิเคราะห์ความ
พอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การดําเนินการ 

วิเคราะห์ความ
พอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การดําเนินการ 

จัดทํารายงาน
การวิเคราะห์
ความพอเพยีง
ของงบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ดําเนินการ 

มีรายงานการ
วิเคราะห์ความ
พอเพียงของ
งบประมาณที่
ใช้ในการ
ดําเนินการ 

- มี.ค.56 ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน      
1. ไม่พบการพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม
หรือจัดทําวจิัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ 

1. ควรพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม 
หรือจัดทําการวิจยัสถาบันด้านการประกัน
คุณภาพ 

สํานักงานวิทยาเขตไม่
มีรายงานวิจยัวจิัย
สถาบันด้านประกัน
คุณภาพ 

จัดทํารายงานการ
วิจัยสถาบันด้าน
ประกันคุณภาพ 

จัดทํารายงาน
การวิจยัสถาบัน
ด้านประกัน
คุณภาพ 

มีรายงานวิจยั
สถาบันด้าน

ประกัน
คุณภาพ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

 2. ควรเพิ่มอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจหลักของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนครและมีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานวิทยาเขตมี
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่มี
ความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยจํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ 

เพิ่มอัตลักษณ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจหลักของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร
และมีความ
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

เพิ่มตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์เพิ่มเติมที่
สะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจหลักของ
สํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
สกลนครและมี
ความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์อย่าง

น้อย 2 ตัวบ่งชี้ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
กิจการ
นิสิต 

 3. ควรพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการ
รายงานผลการประกันคุณภาพให้เกิด

สํานักงานวิทยาเขตมี
ระบบสารสนเทศด้าน

พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศใน

มีระบบ
รายงานผล

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะหต์นเอง 4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

7. 
งบประมาณ 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 
ประโยชน์เชิงลึก สามารถแสดงรายละเอียด
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพอยา่ง
ชัดเจน 

ประกันคุณภาพ แต่
ยังไม่สามารนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงลึกได้ 

รายงานผลการ
ประกันคุณภาพให้
เกิดประโยชน์เชิง
ลึก 

การรายงานผล
การประกัน
คุณภาพให้เกิด
ประโยชน์เชิงลึก 

ด้านประกัน
คุณภาพในเชิง

ลึก 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน      
1. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ 

1. ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้ทุกๆการ
ดําเนินงานของหน่วยงานหรือสถาบัน
สอดคล้องกัน 

สํานักงานวิทยาเขตไม่
มีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหวา่ง
กระบวนการ
ดําเนินงานของ 
สํานัก 

วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหวา่ง
กระบวนการ
ดําเนินงานของ 
สํานัก 

การวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง
ระหว่าง
กระบวนการ
ต่างๆ 

มีรายงานการ
วิเคราะห์ความ

เชื่อมโยง
ระหว่าง

กระบวนการ
ต่างๆ 

- ต.ค.55-พ.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบข้อมูลความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2. ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนขอ้กําหนด
ที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก 
จากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

สํานักงานวิทยาเขตมี
การการรวบรวมข้อมูล
ความคาดหวังและ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ แต่การ
นําเสนอไม่มีความ
ชัดเจน 

นําเสนอข้อมูล
ความคาดหวังและ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการให้มี
ความชัดเจนเพื่อ
ทบทวนข้อกําหนด
ที่สําคัญของ
กระบวนการ
ดําเนินงานหลัก 

การสํารวจความ
คาดหวังและ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

มีข้อมูลการ
สํารวจความ
คาดหวังและ
ความต้องการ
ของ
ผู้รับบริการ 

- ธ.ค.55-ม.ค.
56 

ฝ่าย
บริหาร 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

ภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร        
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตัิราชการ
ประจําป ีขาดความชัดเจน และไม่ครบถว้นตาม
ภารกิจ 3 ฝ่ายของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร และไม่พบความเชื่อมโยง
ของแต่ละภารกิจ 

1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจาํปี ให้ครบถว้นทั้ง 3 ภารกิจ 
และมีความเชื่อมโยงระหวา่งภารกจิภายใน
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร 

จัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปี ให้
ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ 
และมีความเชื่อมโยง
ระหว่างภารกิจภายใน
ของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการและ
ทบทวนแผนของ
สํานักงานวิทยาเขต 

มีแผนที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงกัน
ทั้ง 3 ภารกจิ 

โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การบูรณาการ
และทบทวน

แผนของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

50 - ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบหลักฐานการรวบรวมขอ้มูลความ
คาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลความคาดหวงั 
และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

สํารวจและรวบรวม
ข้อมูลความคาดหวัง 
และความต้องการ
ของผู้ใช้บริการครบ
ทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ 

กิจกรรมสํารวจ
ความคาดหวังและ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 จัดกิจกรรม
สํารวจความ
คาดหวังและ
ความต้องการ

ของ
ผู้ใช้บริการ 

100 - ทุกฝ่าย 

3. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ผลของการ 3. ควรมีการวิเคราะห์ผลของการดําเนินงาน วิเคราะห์ผลของการ กําหนดกลยุทธแ์ละ มีราย มีการกําหนด 50 - ฝ่าย
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

ดําเนินงาน “รวมบริการ ประสานภารกจิ” ของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนคร 

“รวมบริการ ประสานภารกิจ” ของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนคร 

ดําเนินงาน “รวม
บริการ ประสาน
ภารกิจ” ของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของ
การรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

ความสําเร็จของ
การรวมบริการ
ประสานภารกิจ 

กลยุทธแ์ละตัว
บ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จ
ของการรวม

บริการ
ประสาน
ภารกิจ 

บริหาร 

4. ไม่พบหลักฐานการประเมินการดําเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามภารกิจของ
สํานักงานวิทยาเขต 

4. ควรมีการประเมินการดําเนินงานเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครบทั้ง 3 
ภารกิจ ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปี ให้
ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ 
และมีความเชื่อมโยง
ระหว่างภารกิจภายใน
ของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการและ
ทบทวนแผนของ
สํานักงานวิทยาเขต 

มีแผนที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงกัน
ทั้ง 3 ภารกจิ 

จัดโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การบูรณาการ
และทบทวน

แผนของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

50 - ฝ่าย
บริหาร 

5. ขาดการประชาสัมพันธภ์ารกิจของหน่วยงาน 5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้
ในงานบริการ เป็นการสร้างความเข้าใจ
กระบวนการบริการ ลดขั้นตอนการบริการ 
และเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น เปน็การ
ประชาสัมพันธห์น่วยงานทางหนึ่ง 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ในงานบริการ 
ให้มีความเหมาะสม 
และปรับปรุงข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีความเหมาะสม 
และปรับปรุง
ข้อมูลอยา่ง
ต่อเนื่อง 

มีการพัฒนา
และปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่
หน่วยงานคิดวา่เป็นจุดเด่นให้มากขึ้น เช่น 

เร่งประชาสัมพันธ์
ภารกิจที่หน่วยงานคิด

ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของสํานัก

ผู้รับบริการรับรู้
การให้บริการ

ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของ

100 - ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

Express way ว่าเป็นจุดเด่นให้มาก
ขึ้น เช่น Express 
way 

ในช่องทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
50 

สํานักใน
ช่องทางต่าง ๆ 

 7. ควรมีการพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง (Knowledge management) 
ภายในแต่ละฝ่ายภารกจิ และระหว่างภารกิจ
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร 

จัดกิจกรรมการพบปะ
และเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
(Knowledge 
management) 
ภายในแต่ละฝ่าย
ภารกิจ และระหวา่ง
ภารกิจของสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

กิจกรรมพบปะและ
เปลี่ยนเรียนรู้ของ
สํานัก 

จํานวนกิจกรรม
ที่ทําร่วมกัน
ระหว่าง 3 ฝ่าย 

จัดโครงการ 
OCC QA on 

Tour 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

 8. ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น การประสานภารกิจกิจกรรม
นิสิตการประสานภารกิจทางด้านการเงิน 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่
ประสานความคิด
ภารกิจของหน่วยงาน
ครับทุกภารกิจ 

กิจกรรมประสาน
ความคิดภารกจิ
หน่วยงาน 

มีกิจกรรม
ประสาน
ความคิดทุก
ภารกิจ 

กิจกรรม
ประสาน
ความคิด
ภารกิจ

หน่วยงาน 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

 9. ควรแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับภารกจิของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนครที่สนับสนุนประสิทธิผลพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย 

จัดทําแผนให้มีความ
ชัดเจนในการเป็น
หน่วยงานสนับสนุน
ประสิทธิผลพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการและ
ทบทวนแผนของ
สํานักงานวิทยาเขต 

มีแผนที่แสดง
ความชัดเจนใน
การเป็น
หน่วยงาน
สนับสนุน

จัดโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การบูรณาการ
และทบทวน

50 - ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

ประสิทธิผลพันธ
กิจของ
มหาวิทยาลัย 

แผนของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน        
1. ไม่พบหลักฐานการกําหนดกลยุทธ์ที่คลอบคลุม
ทุกภารกจิของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดสกลนครและมีการบ่งชี้ถึง
เอกลักษณ์ “รวมบริการ ประสานภารกจิ” 

1. ควรกําหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 ฝ่ายและแผนที่เน้น
รวมบริการประสานภารกิจที่ชัดเจน 

จัดทําแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏบิัติ
ราชการประจาํปี ให้
ครบถ้วนทั้ง 3 ภารกิจ 
และมีความเชื่อมโยง
ระหว่างภารกิจภายใน
ของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
การบูรณาการและ
ทบทวนแผนของ
สํานักงานวิทยาเขต 

มีแผนที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงกัน
ทั้ง 3 ภารกจิ 

จัดโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การบูรณาการ
และทบทวน

แผนของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

50 - ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธก์ับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีที่ครบทุกภารกจิของหน่วยงาน 

2. ควรจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กบัแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปีให้ครบทุกภารกจิของ
หน่วยงาน 

จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่าง
แผนกลยุทธก์ับ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีให้ครบทุก
ภารกิจของหน่วยงาน 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

การบูรณาการและ
ทบทวนแผนของ

สํานักงานวิทยาเขต 

มีรายงานผลการ
วิเคราะห์ความ

สอดคล้อง
ระหว่างแผนกล

ยุทธ์กบั
แผนปฏิบัติ

ราชการประจาํปี
ให้ครบทุก
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

จัดโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

การบูรณาการ
และทบทวน

แผนของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

100 - ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

3. ไม่พบเอกสารปฏิทินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกจิ 

3. ควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจเพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ดําเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานตามแผน 

จัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานครบทุก
พันธกิจเพือ่ใช้เป็น
แนวทางดําเนินงาน 
และสร้างความเชื่อมั่น
ในการดําเนินงานตาม
แผน 

จัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ครบทุกพันธกจิ 

มีปฏิทินการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน
ครบทุกพันธกจิ 

จัดทําปฏิทิน
การดําเนินงาน

ตาม
แผนปฏิบัติ
งานครบทุก

พันธกิจ 

 - ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก         
1. ผลของการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นการ
ดําเนินงานแบบแยกส่วน 

1. ควรมีการแสดงผลการดําเนินงานของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนครเป็นภาพรวม โดยอาจให้เป็นฝ่ายที่มี
กระบวนการทํางานที่ดีเป็นเจ้าภาพในการ
สรุปผลการดําเนินงานและมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

แสดงผลการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครเป็น
ภาพรวม ให้เป็นฝ่าย
ที่มีกระบวนการ
ทํางานที่ดีเป็น
เจ้าภาพในการสรุปผล
การดําเนินงานและมี
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 

ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การรายงานผลการ
ดําเนินงาน
สํานักงานวิทยาเขต 

มีการรายงานผล
การดําเนินงาน

ในภาพรวม 

จัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การ
รายงานผล

การดําเนินงาน
สํานักงาน
วิทยาเขต 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามภารกิจของสํานักงานวิทยาเขต

2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของสํานักงาน

ประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ

กิจกรรมประเมิน
ความพึงพอใจ 

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

ประเมินความ
พึงพอใจ 

100 - ทุกฝ่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตทั้ง 3 ฝ่ายที่สอดคล้องกับประเด็นที่
กําหนด 

ตามภารกจิหลักของ
สํานักงานวิทยาเขต
ทั้ง 3 ฝ่ายที่สอดคล้อง
กับประเด็นที่กําหนด 

ครบทุกภารกิจ
หลักของ

สํานักงานวิทยา
เขต 

3. ไม่พบการประชาสัมพันธภ์ารกิจของสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเพิ่ม
มากขึ้น 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
สํานักงานฯ ที่หลากหลาย  เช่น ผ่านทาง 
website ของหน่วยงาน หรือฝ่าย และควร 
up date ข้อมูลอยา่งสม่ําเสมอ หรือมี
เอกสารประชาสัมพันธ์กจิกรรมให้บุคลากรใน
องค์กรได้ทราบ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
นํามาใช้ในงานบริการ 
ให้มีความเหมาะสม 
และปรับปรุงข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ของสํานักงาน
วิทยาเขต 

มีความเหมาะสม 
และปรับปรุง
ข้อมูลอยา่ง
ต่อเนื่อง 

พัฒนาและ
ปรับปรุง

เว็บไซต์ของ
สํานักงาน
วิทยาเขต 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ         
ไม่พบหลักฐานแสดงการพัฒนาบุคลากรและ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้า
ในการทํางานและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร และควรนําระบบสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพโดย
นํามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร 

การพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากร 

มีฐานข้อมูล
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
และปรับปรุง
ข้อมูลอยู่เสมอ 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
บุคลากร 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ         

1. ไม่พบเอกสารการวิเคราะห์ความพอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

3. ควรมีการวิเคราะห์ความพอเพยีงของ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

วิเคราะห์ความ
พอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การดําเนินการ 

จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ความ
พอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การดําเนินการ 

มีรายงานการ
วิเคราะห์ความ
พอเพียงของ
งบประมาณที่ใช้
ในการ

จัดทํารายงาน
การวิเคราะห์
ความพอเพยีง

ของ
งบประมาณที่

50 - ฝ่าย
บริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

ดําเนินการ ใช้ในการ
ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน        
1. ไม่พบการพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม
หรือจัดทําวจิัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ 

1. ควรพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม 
หรือจัดทําการวิจยัสถาบันด้านการประกัน
คุณภาพ 

จัดทํารายงานการวจิัย
สถาบันด้านประกัน
คุณภาพ 

จัดทํารายงานการ
วิจัยสถาบันด้าน
ประกันคุณภาพ 

มีรายงานวิจยั
สถาบันด้าน

ประกันคุณภาพ 

รายงานวิจยั
สถาบัน เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วน
ร่วมในด้าน

ประกัน
คุณภาพของ

บุคลากร สขส. 

 - ฝ่าย
บริหาร 

 2. ควรเพิ่มอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจหลักของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนครและมีความ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เพิ่มอัตลักษณ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจหลักของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครและมี
ความสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

เพิ่มตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์เพิ่มเติมที่
สะท้อนให้เห็นถึง
ภารกิจหลักของ
สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร
และมีความ
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

มีตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์อย่างน้อย 

2 ตัวบ่งชี้ 

เพิ่มตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์เพิ่มเติม
ที่สะท้อนให้

เห็นถึงภารกิจ
หลักของ
สํานักงาน

วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ 

จังหวัด
สกลนคร 

50 - ฝ่าย
กิจการ
นิสิต 

 3. ควรพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการ พัฒนาระบบ พัฒนาระบบ มีระบบรายงาน อยู่ระหว่าง 0 - ฝ่าย
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชีว้ัด
ความสําเร็จ 

6.ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จของ

โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอ

บ 

รายงานผลการประกันคุณภาพให้เกิด
ประโยชน์เชิงลึก สามารถแสดงรายละเอียด
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพอยา่ง
ชัดเจน 

สารสนเทศในการ
รายงานผลการ
ประกันคุณภาพให้
เกิดประโยชน์เชิงลึก 

สารสนเทศในการ
รายงานผลการ
ประกันคุณภาพให้
เกิดประโยชน์เชิง
ลึก 

ผลด้านประกัน
คุณภาพในเชิง

ลึก 

การดําเนินงาน
ในเชิงลึก 

บริหาร 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน        
1. ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ 

1. ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการดําเนินงานเพื่อให้ทุกๆการ
ดําเนินงานของหน่วยงานหรือสถาบัน
สอดคล้องกัน 

สํานักงานวิทยาเขตไม่
มีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหวา่ง
กระบวนการ
ดําเนินงานของ 
สํานัก 

วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหวา่ง
กระบวนการ
ดําเนินงานของ 
สํานัก 

การวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง
ระหว่าง
กระบวนการ
ต่างๆ 

มีการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง
ระหว่าง
กระบวนการ
ดําเนินงาน
ของสํานัก 

100 - ฝ่าย
บริหาร 

2. ไม่พบข้อมูลความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2. ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวนขอ้กําหนด
ที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก 
จากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

สํานักงานวิทยาเขตมี
การการรวบรวมข้อมูล
ความคาดหวังและ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ แต่การ
นําเสนอไม่มีความ
ชัดเจน 

นําเสนอข้อมูล
ความคาดหวังและ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการให้มี
ความชัดเจนเพื่อ
ทบทวนข้อกําหนด
ที่สําคัญของ
กระบวนการ
ดําเนินงานหลัก 

การสํารวจความ
คาดหวังและ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

มีการสํารวจ
คาดหวังและ
ความต้องการ
ของ
ผู้รับบริการ 

100 - ฝ่าย
บริหาร 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันท่ี  9-10 
กรกฎาคม 2556 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (รองศาสตราจารย์สุคนธ์ชื่น ศรีงาม) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา วงษ์สวัสด์ิ) 

                                                    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

กรรมการ ...................................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร สุทธิบาก) 

                                                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

กรรมการ ........................................................................ (นางปิยะนุช เรืองโพน) 

                                                                          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................  (นางศิริพร  แสนศรี) 

                                                                          คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางขวัญชนก หาญมนตรี) 

                                                                       คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ประจําปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัว
บ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.93 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
�������ก�	�
��� �����ก�������������� 

����������� ก��	 �ก� !�!��" � � 
#�$ ��� ก���ก� #�$ ��� ก���ก� #�$ ��� ก���ก� #�$ ��� ก���ก� 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.58 4.58 4.72 4.72 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.50 - - 5.00 4.60 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.78 4.58 4.58 4.93 4.76 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารระดับฝ่าย ระดับงาน มีความใฝ่รู้และนําความรู้ท่ีแสวงหามาได้ มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนในการ

ทํางานและในโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีให้บริการมีจิตให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในปัจจุบันยังไม่สะท้อนถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายรวมบริการประสาน

ภารกิจ 
2. การประเมินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานิสิตในลักษณะความพึงพอใจการให้บริการเฉลี่ยจาก 4 

ประเด็น ยังไม่สะท้อนถึงผลของการพัฒนานิสิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนภารกิจ และความเชื่อมโยงของภารกิจต่างๆ ในภาพรวมของวิทยาเขต ท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในท่ีประชุมผู้บริหารระดับหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุป
ผู้รับผิดชอบต่อภารกิจ แนวทางในการประสานภารกิจ และความต้องการของหน่วยงานท่ีรับบริการ 
ในขอบเขตข้อจํากัดท่ีสํานักงานสามารถสนองตอบได้ และกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดคุณภาพของ
การให้บริการ และความสําเร็จของการประสานภารกิจ 

2. ควรแยกผลการประเมินโครงการพัฒนานิสิต  ในประเด็นความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ใน
ส่วนท่ีเป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ออกเป็นผลการพัฒนานิสิต ซ่ึงอาจจัดเป็นการ
วัดความสําเร็จของการพัฒนานิสิตได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ควรพิจารณาทบทวน องค์ประกอบของคณะกรรมการประจํ าสํานักงานแยกจากคณะ

กรรมการบริหารสํานักงาน ให้รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานอ่ืนภายในวิทยาเขต 
ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทําหน้าท่ีในระดับนโยบาย ติดตามประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 

2. การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ควรพิจารณาท้ัง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินและจากการประเมินตนเอง และควรมีระบบกลไกในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนพัฒนา  ติดตาม ประเมินผล และมีสรุปรายงานท่ี
สามารถแสดงถึงผลการปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 - 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

1. โครงการ OCC QA On Tour ซ่ึงเป็นโครงการสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร 
ปีละครั้ง มีการใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับบุคลากร  มีการ
ดําเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง และมีแผนในการดําเนินการทุกปี 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต ในส่วนของการพัฒนานิสิต
ตามคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต นอก
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 13 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 5 กิจกรรม อยู่
ระหว่างดําเนินการ 7 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการประกันคุณภาพให้เกิดประโยชน์เชิงลึก 
มีข้อสังเกตว่าแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้ดําเนินการบางแผนไม่ได้แก้ไขจุดท่ีควรพัฒนา 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถดําเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/
สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 1 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา คือ 

ครั้งท่ี 1 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันท่ี 5 
กรกฎาคม พ.ศ.2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.93 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผล
การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.85 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
 วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2556 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ประจําปี

การศึกษา 2555 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ 
และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ตามผล
การดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐาน
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เพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม 
และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.93 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.76 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
�������ก�	�
��� �����ก�������������� 

����������� ก��	 �ก� !�!��" � � 
#�$ ��� ก���ก� #�$ ��� ก���ก� #�$ ��� ก���ก� #�$ ��� ก���ก� 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.58 4.58 4.72 4.72 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.50 - - 5.00 4.60 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.78 4.58 4.58 4.93 4.76 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี
การศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

    ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.93 4.76   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบง่ชี ้     5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8   8   5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.72 4.72   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 4.15 34,377.17 4.15 33,103.27 4.16 4.15 4.16   

      8,275.00 7,963.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5.00 5 5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5.00 5.00 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.60   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5 5.00 4.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

    ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90.00 95.00 171.00 98.84 171.00 98.84 5.00 5.00   

  173.00 173.00 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปียังไม่ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการ และความสําเร็จของแผนการปฏิบัติราชการไม่เชื่อมโยงถึง
ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. นอกเหนือจากการศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดทําแผน ในระยะเริ่มแรก ควรมีผู้ท่ีมีประสบการณ์ให้

ความช่วยเหลือตรวจสอบความเหมาะสม ชัดเจน และความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสามารถนําไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้   

2. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม เช่น การ
ประชุม 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

  
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร องค์ประกอบท่ี 
2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.72 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.72 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีโครงการหรือกิจกรรมสําหรับนิสิตให้เลือกทํากิจกรรมได้อย่างพอเพียง 
2. ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ มีความกระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการท่ีเอ้ือส่งเสริม

ให้นิสิตหรือบุคลากร จัดกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็ว  
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมของนิสิต ระหว่างส่วนกลางและคณะ เพ่ือจัดทําเป็นภาพรวมท้ังวิทยาเขต 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการของฝ่ายบริหาร ยังขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากจํานวน
ผู้ตอบแบบสํารวจไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมดได้ 

2. การประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่สะท้อนผลของการ
ปรับปรุงการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการของฝ่ายบริหาร ควรมีการสํารวจให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม

ผู้รับบริการ และมีจํานวนเพียงพอเป็นไปตามหลักสถิติ 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 

ข้อสังเกต 
1. ภายในอาคารต่างๆ ในวิทยาเขตระบุมีการติดต้ังระบบถังดับเพลิงภายในอาคารต่างๆ แต่ไม่พบ

หลักฐานของแผนในการซักซ้อมระบบความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร องค์ประกอบท่ี 
3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. หน่วยงานได้จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เช่นการจัดกิจกรรมโสเหล่

งานบุคคล กิจกรรม Morning Talk ของฝ่ายบริหาร 
  แนวทางเสริม 

1. ควรใช้กิจกรรมโสเหล่งานบุคคลหรือ Morning Talk เพ่ือคัดเลือกประเด็นความรู้ท่ีเป็นจุดเด่นของ
บุคลากร โดยเฉพาะด้านการให้บริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
เพ่ือนํามาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ 

2. ควรเผยแพร่ประเด็นความรู้ ท่ีมีการรวบรวมและเก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ให้สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานโดยการประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ยังไม่

เพียงพอในการสะท้อนถึงภาวะผู้นําของผู้บริหารและความสามารถในการบริหารงาน 
2. แผนการพัฒนาบุคลากร ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3. ไม่มีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการประจําสํานักงานควรกําหนดระบบและกลไกในการประเมินผลการบริหารงานของ

สํานักงานให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญท่ีสะท้อนภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหารงาน 
2. ควรนําข้อมูลแผนการพัฒนาตนเองของบุคลากร มาวิเคราะห์ความจําเป็นของการทํางานของบุคลากร 

และบูรณาการกับแผนพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการโดยสํานักงาน 
3. ควรมีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
4. ควรมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร โดยนํามาเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทุกครั้ง เพ่ือเป็น

การให้ความรู้แบบ face to face ให้ทุกคนรับทราบ 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 
ข้อสังเกต - 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร องค์ประกอบท่ี 
4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร องค์ประกอบท่ี 
5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. สํานักงานให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ มีการให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพแก่บุคลากรใน
สํานักงานอย่างต่อเนื่อง 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ เช่น ข้อมูลด้านประกันครบทุก 6 
องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ การเผยแพร่ข้อมูลการวิจัย  

 
 
  แนวทางเสริม 
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1. ควรจัดทํากิจกรรม OCC QA on Tour อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร จน
เกิดเป็นวิถีคุณภาพในองค์กร 

2. ควรปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3. ควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลวิจัยด้านประกันคุณภาพ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีนโยบายด้านประกันคุณภาพ ยังขาดการเผยแพร่ไปสู่บุคลากร 
2. กําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม คือ ความตรงต่อเวลา ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเผยแพร่นโยบายประกันคุณภาพผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรม OCC QA on Tour  การติด

ประกาศ เป็นต้น 
2. ควรทบทวนตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือสอดคล้องกับเอกลักษณ์

ของสํานักงาน การรวมบริการประสานภารกิจ ท่ีนําไปสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. กิจกรรม OCC QA on Tour  
ข้อสังเกต 

- 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร องค์ประกอบท่ี 
6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

1. มีคู่มือการบริหารจัดการรวมบริการประสานภารกิจ 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการชี้แจงทําความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการใช้งานคู่มือรวมบริการ
ประสานภารกิจ และมีการประเมินและทบทวนข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานร่วมกับผู้รับบริการ
อย่างสมํ่าเสมอ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 
  ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรมีระบบการทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักสําคัญจากความคาดหวัง

และความต้องการของผู้รับบริการ 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 

ข้อสังเกต 
1. เนื่องจากการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานหลักของหน่วยงาน คือ สํานักงานวิทยา

เขต แต่ผู้ท่ีได้รับการสํารวจความคิดเห็นต่อการปรับปรุงส่วนใหญ่มาจากสํานักงานวิทยาเขต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

 
 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

หน่วย ผลการดําเนินงาน 
ปี 2555 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.15 4.16 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 ข้อ 5 ข้อ 
9 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 171 171 

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 176 176 
11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 172 172 
12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 1 1 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
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ภาคผนวกท่ี 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มผู้บริหาร 
1. แนวคิดในการรวมบริการ ประสานภารกิจ 

• มีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ท่ัวทุกอาคาร  

• ได้รับงบประมาณ งบลงทุน เพ่ือสร้างอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการการวิจัย รวมท้ังหมด 5 อาคาร 

• นโยบายให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 เข้าพักภายในหอพักมหาวิทยาลัย 
2. ระบบและกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนภายในวิทยาเขต 

• ดําเนินการผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ และนําผลการประชุมแต่ละคณะกรรมการเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการวิทยาเขต 

• โครงการบริการ ประสานภารกิจเดียวกัน ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่ายของสํานักงานวิทยา
เขต และ ระหว่างภายในหน่วยงานอ่ืนนอกสํานักงานวิทยาเขต เช่น งานคลัง โสเหล่งานบุคคล 
เป็นต้น 

• ฝ่ายกิจการนิสิต ใช้โครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมเดียวกัน มีผู้แทนแต่ละคณะ สํานัก มาเป็นตัวแทน
ร่วมกัน 

3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสํานัก ให้เป็นไปตาม career path ท่ีดีข้ึนหรือการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

• มีการส่งเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน 

• มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

• มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้บุคลากรทุกปี 
4. แนวทางในการจัดทํา การจัดการองค์ความรู้ 

• มีการระดมจากแต่ละฝ่าย เพ่ือกําหนดองค์ความรู้ของสํานักงาน 
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการรวมบริการ ประสานภารกิจ 
กลุ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก 
1. การทํางานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

• การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

• มีการถ่ายทอดไปสู่ฝ่าย และตัวบุคคล 
2. การกระจายความรู้ตัวบ่งชี้ ไปสู่รายบุคคล 

• มีการมอบหมายงาน ในแต่ละงานท่ีเป็นความรับผิดชอบของรายบุคคล 

• ปีการศึกษาต่อไป จะใช้ระบบพ้ีเลี้ยงในเรื่องประกันคุณภาพ 
 
 

3. การติดตามความก้าวหน้าของงาน 
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• มีการถ่ายทอดความรู้ประกันคุณภาพ 

• มีการถ่ายทอดปัญหาอุปสรรค ในการทํางาน ให้แต่ละฝาย 
4. การจัดการความรู้มีหลักเกณฑ์ในการเลือกองค์ความรู้ 

• จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้ ในสํานักงาน  
5. การจัดทําแผนกลยุทธ์ เพ่ือถ่ายทอดไปสู่บุคลากรภายในสํานัก 

• พิจารณาทบทวน ข้อมูลมาจากผลการทํางาน ผู้รับบริการ มีการติดตามทุกเดือน ทุก 6 เดือน  
6. แผนพัฒนาปรับปรุง 

• คณะกรรมการ วิเคราะห์ จากข้อเสนอแนะ เพ่ือกําหนดโครงการ การปรับปรุงต่อไป 
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

กลุ่มบุคลากรของสํานัก 
1. ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพ 

• ความรู้ท่ีได้มาจากโครงการ QA On Tour  

• เป็นการทํางาน วางแผน และสรุปผล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงงาน  

• ยังขาดการประเมินความพึงพอใจ ข้ันตอนการทํางาน 
2.  สวัสดิการ 

• ต้องการสวัสดิการ สําหรับพนักงานเงินรายได้ ท่ีครอบคลุม บิดา มารดา บุตร คู่สมรส 

• ค่าห้องพักรายเดือน ควรลดค่าห้องพักลดลง เพ่ือให้เป็นสวัสดิการของพนักงาน 
3. รวบบริการ ประสานภารกิจ 

• ข้อดี ลดภาระงาน 

• ควรแบ่งแยกภาระงานในเรื่องรวมบริการ ประสานภารกิจ และควรบริหารจัดการให้เหมาะสม 
4. ความต้องการให้หน่วยงาน ช่วยเหลือสํานักงานวิทยาเขต 

• ต้องการให้คณะ ช่วยติดตามนิสิตในแต่ละคณะ 

• ต้องการให้คณะ/สํานัก/สถาบัน ทบทวนและทําความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนในแต่ละการ
ดําเนินงานของสํานักงาน 

5. การพัฒนาบุคลากร 

• ต้องการศึกษาต่อ 

• ต้องการอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เฉพาะเรื่องท่ีต้องการความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• โปรแกรมท่ีเก่ียวกับงานคลัง กรณีมีปัญหา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เนื่องจากต้องแจ้งไป
ท่ีส่วนกลาง เพ่ือให้ดําเนินการแก้ไขให้ ซ่ึงในบางครั้งล่าช้า 

• ระบบ E-GP ไม่สะดวกต่อเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ทําให้จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ
กับการชําระเงินสด 
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• ยังขาดการเสริมความรู้ เปิดโลกทัศน์ในแต่ละงาน 
กลุ่มอาจารย์และบุคลากร 
1. การรับบริการจากหน่วยงาน 

• ชื่นชมความมุ่งม่ันของบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต 

• บทบาทในการประสานภารกิจ เช่น การจัดกิจกรรมของนิสิต เป็นต้น ว่า กิจกรรมใดควรเป็น
ส่วนกลาง หรือ ส่วนคณะ 

• คณะกรรมการมีจํานวนหลายชุดท่ีเก่ียวข้องกับนิสิต ซ่ึงมันซํ้าซ้อน และบางคณะกรรมการยังไม่
เข้าใจบทบาทในการดําเนินงานควรมีคณะกรรมการท่ีกําหนดนโยบายด้านกิจการนิสิตอย่างชัดเจน 

• อาคาร 14 ใช้ท้ังงานกิจกรรมและการเรียนการสอน ทําให้บางครั้งมีการใช้ในงานกิจกรรมทําให้
ต้องงดการเรียนการสอน โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ทราบ 

• การจัดพ้ืนท่ีในด้านกีฬา ควรวางแผนเป็นภาพรวมท้ังหมด เพ่ือใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้อย่าง
เหมาะสม 

• การขอใช้สถานท่ี ในการจัดสถานท่ี เพ่ือจัดทําโครงการต่างๆ มีความเหมาะสม ให้ความร่วมมือดี
มาก 

• การเบิกจ่ายงบประมาณ การเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนําอย่างดีให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใส 

• การปรับเปลี่ยนของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละงาน ส่งผลกระทบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ทําให้ส่งผล
งานล่าช้า ควรมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน 

• งานบุคคล ข้ันตอนการทํางานไม่ชัดเจน คู่มือการทํางานไม่มีการระบุเวลาหรือข้ันตอนท่ีชัดเจน 

• การติดต่อขอห้องประชุม สามารถติดต่อได้ท่ี csc link ได้ทันที บริการดี รวดเร็ว 

• รถรับส่ง หรือ รถท่ีขอใช้บริการ ยังมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอ  

• การเปิดปิดไฟ แสงสว่างภายในอาคาร ไม่มีรปภ. มาบริการให้ 

• การทําความสะอาดในแต่ละอาคาร ควรมีการบริหารจัดการท่ีดีมากข้ึน 

• การรักษาความปลอดภัย ควรมีการแลกบัตรของบุคคลภายนอก ก่อนเข้าในแต่ละอาคาร 

• การรับส่งเอกสาร มีการบริการท่ีดีข้ึน 

• ระบบโทรศัพท์ ภายในวิทยาเขต ยังไม่สามารถใช้งานได้ดี ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเบอร์ตรง 

• การรักษาความปลอดภัย เช่นเรื่อง อัคคีภัย ควรมีการซักซ้อมทุกปี เป็นต้น  

• ต้องการให้เพ่ิม รปภ. ในช่วงกลางคืน ในแต่ละอาคารเรียน 

• ต้องการท่ีจอดรถจักรยาน จักรยานยนตร์ เพ่ิมมากข้ึน 

• ควรให้สํานักงานวิทยาเขต ทํางานในเชิงรุก เพ่ือรองรับกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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• ไม่มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ มีแต่การให้ประเมินความพึงพอใจของภารกิจของ
สํานักงาน 

• ขอให้มีคู่มือการให้บริการท่ีชัดเจน และถูกต้อง 
กลุ่มนิสิตปัจจุบัน 
1. ความเข้าใจเรื่องประกันคุณภาพ 

• ยังเข้าใจไม่ท่องแท้  
2.  การรับบริการจากหน่วยงาน 

• ยังไม่ทราบข้ันตอนการขออนุมัติโครงการกิจกรรมต่างๆ  

• การเดินทาง ไปยังภายในตัวเมืองจังหวัด ไม่สะดวกในการเดินทาง 

• สถานท่ีจอดรถ สําหรับนิสิต ในแต่ละอาคารเรียน ไม่เพียงพอ 

• โต๊ะนั่ง ท่ีหอพักไม่เพียงพอ 

• ห้องพักของมหาวิทยาลัย ในแต่ละห้องพัก มีจํานวนนิสิตต่อห้องเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีนิสิตเพ่ิม
มากข้ึน แต่เกิดจากความสมัครใจของนิสิตเป็นส่วนใหญ่ 

• การป่ันจักรยานของนิสิตปี 1 ท่ีพักหอเครือข่าย ยังไม่มีทางสําหรับจักรยาน  

• ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ต่อจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้นิสติ
บางคนไม่สามารถทําปฏิบัติการได้อย่างท่ัวถึง 

• ห้องพยาบาล ควรเปิดตลอดเวลา  

• ต้องการหอพักภายในมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน 

• การเดินรถ ของรถราง มหาวิทยาลัย ไม่ตรงเวลา และไม่เดินรถตามตารางเวลาท่ีประกาศไว้ 

• ไม่มีแม่บ้านประจําอาคาร 12 เป็นอาคารสําหรับทํากิจกรรมของนิสิต  
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ภาคผนวกท่ี 3  
ภาพกิจกรรม 
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