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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 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557) ตามตัวบ่งชี้บังคับท่ี
กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก และผลประเมินของคณะกรรมการ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจําปีการศึกษา  2556 ครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารของ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการประจําสํานัก ท่ีขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติจนทําให้สํานัก มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
      สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย และการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน  จํานวน 12 ตัวบ่งชี้   ในปีการศึกษา 2557 พบว่า 
สํานักสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 อยู่
ในระดับดีมาก  

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557 (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 และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.57 4.58 4.72 4.72 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 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 4.89 4.57 4.58 4.93 4.85   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ พบว่า มีตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 

4.51-5.00) จํานวน 11 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 1 ตัว

บ่งชี้  

 ผลการประเมินตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มีจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

• จุดแข็ง 1. มีแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผน
กลยุทธ์ของวิทยาเขตและของมหาวิทยาลัย 
และมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีครอบคลุมทุกภารกิจหลัก
ของสํานัก รวมถึงมีการทบทวนแผนกลยุทธ์
ให้มีความทันสมัยและสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ  

2. บุคลากรระดบัหัวหน้าฝา่ย หัวหน้างาน 
หัวหน้าหน่วย และผู้เก่ียวข้องในการ
ดําเนินการตามภารกิจของสํานักมสี่วนร่วม
ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสํานัก 

3. มีการตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผนไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีและแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 

4. มีการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการท่ีหลากหลาย 

5. ให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการในทุก
กระบวนงาน 

6. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

7. มีจุดบริการกลาง ได้แก่ ศูนย์บริการร่วม 
มก.ฉกส. (CSC  Service  Link) และ 
Student Service Center สําหรบันิสิต 
บุคลากรและบุคคลท่ัวไป เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิมรวดเร็วในการขอรบับริการ 

8. ผู้บริหารตระหนักและให้ความสําคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดและ
เผยแพรค่วามรู ้

9. สํานักมีการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมท่ี

1. มีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงท่ีทุ่มเท
ให้กับการบริหารงาน เป็นบุคลากรในท้องถ่ิน
มีเวลาและมีความรักและความผูกพันกับ
องค์กร 

2. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และปรัชญาการ
บริหารร่วมบริการประสานภารกิจเป็น
พ้ืนฐานท่ีเข้มแข็ง 

3. มีความพร้อมในการพัฒนาการให้บริการของ
ฝ่ายกิจการนิสิตท่ีจะให้เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ  “Student Service Center” 

4. ผู้บริหารมีภาวะผู้ นําและบริหารงานโดย
อาศัยหลักธรรมาภิบาล   

5. มีบุคลากรเป็นคนในท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ มี
ความรักและผูกพันในองค์กร 

6. มีรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีเป็น
ระบบสามารถผลักดันให้การใช้เงินเป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีหน่วยงานวาง
ไว้ 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประยุกต์ใช้สอดคล้องกับพันธกิจ และการ
พัฒนาของหน่วยงาน 

8. มีการ วิ เคราะห์สภาพปัญหา มีการวาง
แนวทางในการดําเนินงาน และเป้าหมายของ
การดําเนินงานท่ีชัดเจนของท้ัง 3 ฝ่าย 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
ชัดเจน และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสู่การ
เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ เกิดการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
แนวปฏิบัติท่ีดีพร้อมเผยแพร่ไปสู่หน่วยงาน
ภายนอก 

10. มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีแสดงถึงสมรรถนะ
ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน
อาชีพท่ีชัดเจน 

11. มีระบบการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ท่ีชัดเจนและเข้มแข็ง เช่น มีการให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพกับบุคลากรทุก
ระดับ 

12. มีการจัดทํารายงานการวิจัยด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

13. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพกับสํานักงานอธิการบดี 3 
มหาวิทยาลยั ได้แก่ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร สํานักงาน
วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

14. มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจนและ
ดําเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

15. มี Student Service Center ซ่ึงเป็นจุด
บริการกลางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ขอรับบริการแก่นิสิต  

• แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. ควรนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ่ือ

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผน เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง 

และทันต่อการใช้งาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น ลด

การใช้กระดาษ  ลดการใช้หมึกพิมพ์เอกสาร 

เป็นต้น 

2. ควรนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

1. ควรส่งเสริมมีการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้
มีขีดความสามารถท่ีเข้มแข็งเพ่ือเป็นกําลังใน
การบริหารวิทยาเขตในอนาคต 

2. ในการพัฒนาการบริหารของ Student 
Service Center ควรมีการสํารวจความ
ต้องการของนิสิตท่ีเก่ียวข้องกับงานกิจการนิสติ 
เพ่ือนําข้อมูลมาปรับการให้บริการท่ีตรงกับ
ความต้องการมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลสิทธิ
ต่างๆ แก่นิสิต บุคลากร  หรือผู้เก่ียวข้องทราบ 

4. ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิต่างๆ 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

3. ควรกําหนดให้ทุกกระบวนงานบรกิารมี

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการท่ีชัดเจน 

4. ควรเพ่ิมงานบริการภายในศูนย์บรกิารร่วม 

มก.ฉกส.ให้ครอบคลุมในทุกภารกิจของ

สํานัก 

5. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็น

รายบุคคล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะและ

ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามความรู้

ความสารถและตามความต้องการของ

หน่วยงาน 

6. การจัดกิจกรรมให้ความรูด้้านการประกัน

คุณภาพควรจัดอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

และการจัดกิจกรรมควรดําเนินการลงไปสู่

ระดับฝ่าย 

7. การดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับ

สํานักงานอธิการบดี 3 มหาวิทยาลัย ควร

กําหนดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ําเสมอ โดยอาจกําหนดให้มีกิจกรรม 4 

ครั้งต่อปีการศึกษา หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง 

เป็นต้น 

8. ควรนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

แก่ผู้เก่ียวข้องทราบ 
5. ควรมีการสํารวจการรับรู้ รับทราบข้อมูลด้าน

การจัดให้บริการของนิสิต/บุคลากร ว่าอยู่ใน
ระดับใด เพ่ือให้สามารถนํามากําหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาการรับรู้ข้อมูลการ
ให้บริการของนิสิต/บุคลากรในประเด็นตา่งๆ 
ร่วมกัน 

6. ควรยกระดับขีดความสามารถของผู้บริหาร
ระดับฝ่ายและระดับหัวหน้างานให้สามารถ
ดูแลรับผิดชอบงานได้มากข้ึนเพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของรองอธิการบดี และเพ่ือให้สามารดูแล
ภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตไดอ้ย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 

7. ควรนําผลการดําเนินงานทางการเงินในปีก่อน
หน้ามาใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ ใน
ปีงบประมาณถัดไป (การวิเคราะห์ทางการเงิน
ทําล่าช้า) 

8. ควรมีการเช่ือมโยง การนําผลการประกัน
คุณภาพภายในท่ีนํามาปรับปรุงการทํางานแล้ว
ส่งผลให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ีมีการพัฒนาข้ึน 

9. ควรให้เห็นกระบวนการของการดาํเนินงานท่ี
ชัดเจน และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
จากผู้ท่ีมสี่วนไดเ้สีย โดยประเมินตนเองและผู้ท่ี
เข้ามารับบริการ ด้วยรูปแบบอ่ืน ๆด้วย 
มากกว่าการประเมินจากความพึงพอใจเพียง 
อย่างเดียว 

• จุดท่ีควรพัฒนา 1. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่
สอดคล้องและยังไม่ครบถ้วนตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

1. บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตขาดความรู้

ความเข้าใจในการจัดการความรู้และทักษะ

เก่ียวกับการบรหิารภายใต้ปรัชญา การบริหาร

คุณภาพท่ัวท้ังองค์กร(Total Quality 

Management)  

2. การสื่อสารและการสรา้งความเข้าใจในวิธีคิด 

วิธีการทํางาน และทัศนคตภิายใต ้ปรัชญา รวม

บริการประสานภารกิจ ยังไม่ชัดเจน 

3. การดําเนินงานในการพัฒนาของฝา่ยบริหาร
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
และฝา่ยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะยังขาด

กระบวนการท่ีชัดเจน 

4. กรรมการตรวจสอบภายในท่ีตั้งข้ึนยังไม่มีการ

ดําเนินการตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้ง 

5. งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ “เรื่อง

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการประกัน

คุณภาพ”   ยังไม่ถูกนําไปใช้ในการปรับปรุง

การทํางานหรือทําให้เอกลักษณ์ของสํานักงานมี

ประสิทธิภาพและยังไม่ปรากฏการเผยแพรสู่่

หน่วยงานอ่ืน 

• ข้อเสนอแนะ 1. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่
สอดคล้องและยังไม่ครบถ้วนตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

2. ควรมีการประกาศนโยบายด้านประกัน
คุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและ
เพียงพอท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ให้บริหารและจัดการองค์กรได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. ให้แผนพัฒนาบุคลากรเป็นยุทธศาสตรห์น่ึงของ
สํานักงานวิทยาเขต 

3. ควรมีระบบการทํางานเชิงรุก 
4. ควรมีการวิเคราะห์ทางเลือกในการสื่อสารท่ีทํา

ให้สามารถแปลงปรัชญาและแนวคิด    รวม
บริการประสานภารกิจ ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
บรรลผุล 

5. ควรนําเสนอผลงานของกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญให้ชัดเจนและครบถ้วน 

6. กรรมการตรวจสอบายในท่ีตั้งข้ึนควรมีการ
ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไประเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. หากกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาเขต
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบ 
วิทยาเขตควรจัดอบรมกรรมการให้มีขีด
ความสามารถเพียงพอ 

8. ควรมีการวิจยัเก่ียวกับกระบวนการในการ
บริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ
ท่ีควรแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• แนวปฏิบัติท่ีด ี 1. Student Service Center 1. มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลด
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

2. งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ 

3. โครงการ OCC  QA  On  Tour ครั้งท่ี 3 

4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 2555-

2558 

5. รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2556 

6. ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC  Service  

Link)  

ข้ันตอนการทํางานและมีการนําไปใช้โดย
หน่วยงานภายนอก 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานัก 

1.1 ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  

ช่ือหน่วยงาน   

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

สถานท่ีตั้ง       

59 หมู่ 1 ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

ประวัติความเป็นมา 

สํ านั กงานวิทยา เขต เฉลิ มพระ เ กียร ติ  จั งหวั ดสกลนคร เ ป็นหน่ วยงาน ท่ี ไ ด้ จั ด ต้ั ง ข้ึน  เ ม่ือวั 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   

 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 
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 ในปี พ.ศ. 2551 นางธาริณี  ประนิช ได้รับคําสั่งเปลี่ยนแปลงตําแหน่งจากหัวหน้าสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท้ังนี้ต้ังแต่
วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 5355/2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องจากนางธาริณี  ประนิช ได้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งต้ัง
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นรักษา
ราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ท่ี 2941/2554 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2554 
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 ปณิธาน 
 “สั่งสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์กรในแนวทางการบริหารนํา ประชาสัมพันธ์ตาม งบประมาณ
สนับสนุน บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
อย่างมีประสิทธิผล ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้มีท้ังคุณภาพและคุณธรรม  
สร้างจิตสํานึกร่วมในการพัฒนาองค์กร” 

 วิสัยทัศน์ 
สํานักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 

มีความเป็นเลิศด้านการบริหาร เป็นต้นแบบของการบริการ 

พันธกิจ  
 1. สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

2. สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารงานภาครัฐ 
4. ยกระดับระบบการบริการสู่การเป็นต้นแบบ  
 

  คําขวัญ 
 “ประสิทธิผลคือความพอใจ รวมน้ําใจ คือ ให้บริการ” 
 

 เป้าหมาย 

สนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการรวมทั้งด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบบริการเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้หน่วยงานภายนอก 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวพัชราภรณ์  ลันศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

งานธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

งานสิทธิประโยชน์

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

 การบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเข
กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงสร้างการบริหารและการมอบหมายตามท่ีได้กําหนดเป็นหน้าท่ี 
(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

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

การบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

นักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 
โครงสร้างการบริหารและการมอบหมายตามท่ีได้กําหนดเป็นหน้าท่ี (Job Description

โดยมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

หวัดสกลนคร                9 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ

นายอนุชา  แสนสุภา

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

งานธุรการ

งานกายภาพ

งานภูมิสถาปัตย์

งานบริการยานพาหนะ

งานอาคารสถานท่ี

งานรักษาความปลอดภัย

การบริหารงานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึง

เป็นผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มี
Job Description) และการมอบหมายงาน 
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1.4 รายนามผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการชุดต่างๆ ของสํานัก 

 1.4.1 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 

1.4.2 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 

 1.4.3 คณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประธานคณะทํางาน  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต คณะทํางาน 
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ คณะทํางาน 
 นางสาวนุชรินทร์  ควรครู คณะทํางาน 
 นายแสวง  บุญราศรี คณะทํางาน 
 นายอภิศักด์ิ  อุ่มจันสา คณะทํางานและเลขานุการ 
 นางเกษแก้ว  ซ้ายขวา คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวเกศินี  พิลาภ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางวนิดา  พิลาชัย คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายวิไลศักด์ิ  วะภักด์ิเพชร คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายศิวชาติ  นาถาดทอง 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 

 1.4.4 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 

 1.4.5 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  

 1.4.6 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 
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 นายอดิศร บุญทอง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลการบริการ จําแนกประเภท วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์วิธีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ กําหนดรูปแบบการสํารวจ 
ตามผลการวิเคราะห์ รวมท้ังมีการทดสอบเครื่องมือ และรูปแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและ 
การบริการ 

  อ้างอิงตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 002/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการและการบริการ ลงวันท่ี 21 มกราคม 2554 

1.5 จํานวนบุคลากร 

• จํานวนบุคลากรท้ังหมด  
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข้าราชการ - - 2 - 2 

ลูกจ้างประจํา - - - - - 
พนักงานงบประมาณ - 28.5 10 - 38.5 

พนักงานข้าราชการ 3 11 - - 14 

พนักงานเงินรายได ้ 87 24 - - 111 

ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - 
รวม 90 63.5 12 - 165.5 

หมายเหตุ: จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

  � ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน    �  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน    �  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได ้

1.6 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

• รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 

แผ่นดิน : เงิน
รายได้ 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 13,218,225.85 72,268,650.96 85,486,876.81 100 15.46% : 
84.54% 

-  งบบุคลากร 9,474,000.00 15,997,249.44 25,471,249.44  37.19% : 62.81% 
-  งบดําเนินการ 3,744,225.85 27,715,697.88 31,459,923.73  11.90% : 88.10% 
-  งบลงทุน - 4,080,258.81 4,080,258.81  …….. : 100% 
-  งบอุดหนุน - 5,870,258.81 5,870,258.81  …….. : 100% 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 18,605,186.02 18,605,186.02  ……... : 100% 
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� ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 82,409,500 
-  งบประมาณเงินรายได ้ 78,198,310 

รวมท้ังหมด 160,607,810 

 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 

-  งบบุคลากร 10,366,600 18,859,310 29,225,910 
-  งบดําเนินการ 3,812,700 16,618,000 20,430,700 
-  งบลงทุน 57,000,000 12,460,000 69,460,000 
-  งบอุดหนุน 11,230,200 10,561,000 21,791,200 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 16,700,000 16,700,000 
-  งบสาํรองจ่าย - 3,000,000 3,000,000 

รวมทั้งหมด 82,409,500 78,198,310 160,607,810 

� อาคารและสถานท่ี  

อาคาร
ท่ี 

ชื่ออาคารและพ้ืนท่ี 

 
ปีท่ี 

พ้ืนท่ีใช้สอย ลักษณะอาคาร  
รูปภาพอาคาร 

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

 

1 
 
 

อาคารบริหาร 2540 5,262 ใช่ 

3 
 
 

อาคารชุดพักอาศัย 2543 4,435  ไม่ใช่ 

16 
 
 

อาคารสถานพยาบาล 2548 1,188   ไม่ใช่ 

- 

สํานักงานฝ่ายอาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะ 

2543 186.5 ไม่ใช่  
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� ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานัก 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  5,487,676.00 

2. พ้ืนท่ีช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  50,946.00 

3. พ้ืนท่ีท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  24,740.25 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเป็น Green Area เช่น .................................  4,141.00 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 5,416,131.00 
• รถของสํานกั  
1. รถยนต์ทุกประเภท 27 
2. รถจักรยานยนต ์ 10 
3. รถจักรยาน 2,500 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยท่ีเกษตรศาสตร์ โดยก่อต้ังข้ึนในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เป็น 
วิทยาเขตสารสนเทศ และมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวิทยาเขตซ่ึงนับเป็น “นวัตกรรม
การบริหารจัดการยุคใหม่” ท่ีเรียกว่า “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” ภายใต้สภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดในทุก ๆ ด้าน  การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ประสิทธิภาพของการบริหาร
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
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สกลนคร มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานท่ัวไป รวมถึงการให้บริการท้ังแก่นิสิต บุคลากร ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป การบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” จึงเป็นเอกลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ผลงานเด่นในรอบปี 2557 คือ ผลงาน Student Service Center Cash Management และการ
เบิกจ่ายผ่านช่องทาง Express Way ซ่ึงท้ัง 3 ผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 4 มหาวิทยาลัย ใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของสํานัก... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีการทบทวนภารกิจ และความเช่ือมโยงของ
ภารกิจต่างๆ ในภาพรวมของวิทยาเขต ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในท่ีประชุมผู้บริหาร
ระดับหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปผู้รบัผิดชอบต่อภารกิจ 
แนวทางในการประสานภารกิจ และความต้องการ
ของหน่วยงานท่ีรับบริการ ในขอบเขตข้อจํากัดท่ี
สํานักงานสามารถสนองตอบได้ และกําหนดตัวช้ีวัดท่ี
สามารถวัดคุณภาพของการให้บรกิาร และ
ความสําเร็จของการประสานภารกิจ 

สํานักงานวิทยาเขตได้จดัโครงการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานภายใต้การ

บริหารงานแบบรวมบริการประสานภารกิจ เมื่อ
วันท่ี 24 ต.ค. 2556 

ฝ่ายบรหิาร 

2. ควรพิจารณาทบทวน องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานแยกจากคณะ
กรรมการบริหารสาํนักงาน ให้รวมผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานอ่ืนภายในวิทยาเขต ผู้แทน
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทําหน้าท่ีในระดับ
นโยบาย ตดิตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงาน 

เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการดังกลา่ว 

ฝ่ายบรหิาร 

3. การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ควรพิจารณาท้ังข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินและจากการประเมินตนเอง 
และควรมีระบบกลไกในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนพัฒนา  ตดิตาม ประเมินผล 
และมสีรุปรายงานท่ีสามารถแสดงถึงผลการปรับปรุงท่ี
เป็นรูปธรรม 

สํานักได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง
เข้าท่ีประชุมหัวหน้างาน 

ฝ่ายบรหิาร 

4. ควรแยกผลการประเมินโครงการพัฒนานิสิต  ใน
ประเด็นความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ใน

สํานักได้นําผลการประเมินความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการมาจัดทําผลประเมินในการ

ฝ่ายกิจการนิสติ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนท่ีเป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ออกเป็นผลการพัฒนานิสิต ซ่ึงอาจจัดเป็นการวัด
ความสําเร็จของการพัฒนานิสิตได ้

วัดความสําเร็จของการพัฒนานิสิต 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1. นอกเหนือจากการศึกษาเรียนรู้กระบวนการจัดทํา
แผน ในระยะเริม่แรก ควรมีผู้ท่ีมปีระสบการณ์ให้
ความช่วยเหลือตรวจสอบความเหมาะสม ชัดเจน และ
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันของแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัตริาชการ  เพ่ือให้การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการสามารถนําไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรไ์ด ้

สํานักงานวิทยาเขตจัดโครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตรส์ํานัก 
วันท่ี 7 มีนาคม 2557 โดยมี น.ส.พัชราภรณ์  

ลันศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ เป็นวิทยากร 

ฝ่ายบรหิาร 

2. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ควรให้บุคลากรมสี่วนร่วม เช่น การประชุม 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์สํานัก วันท่ี 7 มีนาคม 2557และ 

วันท่ี 19 เมษายน 2557 มีบุคลากรจากทุกฝ่าย
เข้าร่วมโครงการ เพ่ือร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และโครงการ 

ฝ่ายบรหิาร 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

1. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการของฝ่าย
บริหาร ควรมีการสํารวจให้ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการ และมีจํานวนเพียงพอเป็นไปตามหลัก
สถิต ิ

ฝ่ายบรหิารปรับปรุงแบบสํารวจความต้องการ 
ให้มีกลุ่มตัวอย่างท่ีเพียงพอตามหลักสถิต ิ

ฝ่ายบรหิาร 

2.    

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

1. ควรนําข้อมูลแผนการพัฒนาตนเองของบุคลากร มา
วิเคราะห์ความจําเป็นของการทํางานของบุคลากร 
และบูรณาการกับแผนพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการ
โดยสํานักงาน 

มีการนําผลการสํารวจ Training Need มาทํา
บทวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายบรหิาร 

2. ควรมีระบบการติดตามการนําความรู้และทักษะท่ีได้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิาน 

มีหนังสือติดตามผลการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา 
และจัดให้มีเวทีถ่ายทอดความรู้เพ่ือนําไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบรหิาร 

3. ควรมีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากร โดย
นํามาเป็นส่วนหน่ึงของการประชุมทุกครั้ง เพ่ือเป็น
การให้ความรู้แบบ face to face ให้ทุกคนรับทราบ 

บรรจุเป็นหลักสูตรในการปฐมนิเทศบุคลากร 
และสอดแทรกในการสัมมาทิฐิบุคลากร

ประจําเดือน รวมท้ังใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน 

ฝ่ายบรหิาร 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

-   
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ควรทบทวนตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของสํานักงาน การรวมบริการประสาน
ภารกิจ ท่ีนําไปสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

คณะทํางานประกันคุณภาพสาํนักได้ประชุม
ทบทวนตัวบ่งช้ี ในคราวประชุมครัง้ท่ี 1/2557 

โดยกําหนดเป็นตัวบ่งช้ี ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ 

ฝ่ายบรหิาร 

2. ควรเผยแพร่นโยบายประกันคุณภาพผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น กิจกรรม OCC QA on Tour  การติด
ประกาศ เป็นต้น 

สํานักได้จัดโครงการ OCC QA on Tour ครั้งท่ี 
3 ในวันท่ี 21 เมษายน 2557 โดยมีการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์ และนโยบายประกันคุณภาพด้วย 
รวมถึงประกาศในเว็บไซต์สํานัก และแจ้งเวียน

ให้บุคลากรรับทราบ 

ฝ่ายบรหิาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน 

1. ควรมีระบบการทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการดําเนินงานหลักสําคัญจากความ
คาดหวังและความต้องการของผูร้บับริการ 

นําข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการมาทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

ฝ่ายบรหิาร 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
ในรอบปีการศึกษา 2556 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 2556 
- โครงการปิดโลกกิจกรรมประจําปีการศึกษา 2556 
- โครงการพัฒนาทักษะการพูดการพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งท่ี 5 และ ครั้งท่ี 6 
- โครงการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิตและอบรมผู้นํานิสิต ประจําปี 2556-2557 
- โครงการอบรมนิสิตทุน 
- โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน 
- โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนา มก.ฉกส 
- โครงการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556 
- โครงการศูนย์ภาษา มก.ฉกส. 
- ฯลฯ 

 

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

- โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการวิจัยและบริการวิชาการ 
- โครงการไหว้ครูเชิดชูคณาจารย์ ประจําปี 2556 
- โครงการทัวร์ธรรมะเพ่ือจิตใจท่ีสดใส ครั้งท่ี 1 
- โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 2556 
- โครงการเข้าร่วมงานประเพณี 
- โครงการพิธีสรงน้ําพระ และรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ 
- โครงการพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชท่ีดีและพลังแผ่นดิน 
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 ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ 
   สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจด้านการพัฒนาองค์กรและระบบ
บริหารจัดการ โดยในรอบปีการศึกษา 2556 ท่ีผ่านมามีโครงการ กิจกรรมท่ีสําคัญเกิดข้ึนดังนี้ 

- โครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 3 
- กิจกรรมโสเหล่งานบุคคล 
- โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556 
- โครงการรางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน 
- โครงการประสานความคิด ภารกิจเดียวกัน 
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานัก 
- โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
- โครงการสัมมาทิฐิและปฐมนิเทศบุคลากร 
- โครงการเส้นทางสานฝันสู่ตําแหน่งชํานาญการ 

 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลัก
ท้ังหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 
ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2.1  
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 ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (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 - ดีมาก - 

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

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิาร
และจัดการ  

5.00 - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 - 5.00 - 4.58 - 4.93 -   
ระดับคุณภาพ           

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานัก..... ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน
รายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 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 2556) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       5.00 5.00   

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ท่ีให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-
2555) 

� � 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

� � 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

� � 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

� � 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

� � 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

� � 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

� � 8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนินงาน  
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 .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 – 2559 (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 9 มกราคม พ.ศ. 2555 (1.1-2-1) 
เพ่ือให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบและถ่ายทอดให้บุคลากรในฝ่ายต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ 
OCC QA on Tour ครั้งท่ี 2 (1.1-2-2) เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางและแผนการดําเนินงานของสํานัก รวมท้ังยัง
เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ในเว็บไซต์ของสํานัก (http://occ.csc.ku.ac.th) เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถดาว
โหลดเอกสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานและการปฏิบัติงาน (1.1–2–3) 

 
3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ หรือ strategy 

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

4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ใน
แผนยุทธศาสตร์ 2555 - 2559 (1.1-1-2) และตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 (1.1-3-2) ท่ีผ่านการระดมสมองของบุคลากรของสํานัก และได้กําหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ท้ัง 
2 แผน เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 

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

6. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักทุก 6 เดือน และได้มีการรายงานต่อผู้บริหารใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งท่ี 3/2556  
ในวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 และครั้งท่ี 7/2556 ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (1.1–6-1) 
 

7. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2556 ซ่ึงมีท้ังหมด 24 ตัวบ่งชี้ และสํานักงานวิทยาเขตมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้  (1.1–7-1)  และผลการดําเนินงานดังกล่าวได้รายงานผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2556 ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานของสํานัก ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
(1.1–7-2)  

 

8. ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เสนอแนะให้
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระยะ 10 ปี (2556 – 
2565) ดังนั้นสํานักงานวิทยาเขตจึงได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักเพ่ือปรับปรุงแผนดังกล่าวให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 (1.1-8-1) ผลท่ีได้รับจาก
โครงการดังกล่าวทําให้สํานักได้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (2557-2560) (1.1-8-2) และได้นําแผนดังกล่าวเข้าท่ี
ประชุมสํานักในครั้งท่ี 6/2557 ในวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (1.1-8-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 5 5 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่าง 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 5 5 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

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

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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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1.1-8-1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานัก 
1.1-8-2 แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2557-2560 
1.1-8-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 6/2557 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 
ภารกิจหลัก ดังนี้  

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

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

2556 2557 
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.72 4.72   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉล่ีย  5   
  

 49,190.07 4.15 49,190.07 4.15 4.15 4.15   

11,854 11,854 

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

*2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ท่ีให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.15 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการท้ังหมด 55 โครงการ  
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณ

ค่าเฉลี่ยกับ
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  :  1 การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
1 โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหมฯ่ ปีการศึกษา 2556 4.42 1,750 7,735.00 

2 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สาํหรับนิสิตช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 3.88 661 2,564.68 

3 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สาํหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 3.67 1,023 3,754.41 

4 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สาํหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 3.60 797 2,869.20 

5 โครงการพัฒนาทักษะการพูดการพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งท่ี ๕ 4.50 81 364.50 

6 โครงการพัฒนาทักษะการพูดการพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งท่ี 6 4.65 93 432.45 

7 โครงการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิตและอบรมผู้นํานิสิต ประจําปี 2556-
57 

4.50 60 270.00 

8 โครงการเปิดโลกกิจกรรมนิสิต ประจําปี 2556 4.35 250 1,087.50 

9 โครงการปิดโลกกิจกรรมนิสติ ปีกรศึกษา 2556 4.70 100 470.00 

10 โครงการอบรมนิสติทุน 4.65 34 158.10 
11 กิจกรรมแนะแนวและจัดหางาน (จัดร่วมกับโครงการบัณฑิตยุคใหม่

สําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4) 
3.91 797 3,116.27 

12 โครงการเตรยีมความพร้อมสาํหรบัการทํางาน 4.09 282 1,153.38 
13 โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนา มก.ฉกส 4.73 405 1,915.65 

13 โครงรณรงค์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมสาํหรับนิสติแบบ บูรณาการ ประจําปี 
2556 (ยาเสพตดิ เอดส์ ประชาธิปไตย เหล้า บุหรี่) 

0.00 - 0.00 

14 แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรกิจกรรมนิสติ ประจําปีงบประมาณ 
2556 

3.79 
34 

128.86 

15 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day) 4.41 186 820.26 

16 โครงการบริจาคโลหิต 0.00 - 0.00 
17 โครงการเกษตรอีสานพอเพียง 0.00 - 0.00 
18 โครงการผู้บริหารและคณาจารณพ์บผู้ปกครองนิสติใหม ่มก.ฉกส. 4.10 383 1,570.30 
19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการจักรยาน 4.13 40 165.20 
14 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงโคมไฟส่องสว่าง เส้นทางจักรยานบริเวณ

สวนสุขภาพ มก.ฉกส. 
4.10 100 410.00 

20 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสถานพยาบาล 4.60 20 92.00 
21 โครงการมหาวิทยาลยัสุขภาพดีถ้วนหน้า    
 - กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 4.27 128 546.56 
 - กิจกรรม อย.น้อย ในสถานศึกษา และหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

สําหรับพ่ีหอพัก 
4.33 33 142.89 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณ
ค่าเฉลี่ยกับ

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายนิสิต 4.26 1,190 5,069.40 
 - กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพจิต 0.00 - 0.00 
22 โครงการไหว้ครเูชิดชูคณาจารย์ ประจําปี 2556 4.25 250 1,062.50 
23 โครงการทัวร์ธรรมะเพ่ือจิตใจท่ีสดใส ครั้งท่ี 1 4.50 42 189.00 
24 โครงการวันลอยกระทง ประจําปี 2556 4.25 400 1,700.00 
25 โครงการทัวร์ธรรมะเพ่ือจิตใจท่ีสดใส ครั้งท่ี 2 4.60 43 197.80 
26 โครงการเข้าร่วมวันแม่แห่งชาติ 2556 0.00 - 0.00 
27 โครงการเข้าร่วมวันออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง 56 0.00 - 0.00 
28 โครงการเข้าร่วมวันปิยมหาราช ประจําปี 2556 0.00 - 0.00 
29 โครงการเข้าร่วมงานเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2556 0.00 - 0.00 
30 โครงการเข้าร่วมสัปดาห์วิสาขบูชา 2556 0.00 - 0.00 
31 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปวัฒนธรรมพระประทีป) 0.00 - 0.00 
32 โครงการเข้าร่วมวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2556 0.00 - 0.00 
33 โครงการเข้าร่วมเทศกาลแห่ดาวคริสมาสต์ 2013 0.00 - 0.00 
34 โครงการเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 0.00 - 0.00 
35 โครงการเข้าร่วมประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลยัฯ ปีการศึกษา 2556 0.00 - 0.00 
36 โครงการ: พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของ

แผ่นดิน 
4.38 275 1,204.50 

37 โครงการ: KU. CSC. Night Market 4.25 120.00 510.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  2 การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ 
38 โครงการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

สําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ครั้งท่ี 2 ประจําปีการศึกษา 2556 
3.77 38 143.26 

39 โครงการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานภายใต้การบริหารงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ 

4.15 40 166.00 

40 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์สขส. 4.26 45 191.70 

41 โครงการ OCC QA on Tour ครั้งท่ี 3 4.29 170 729.30 

42 โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.98 36 143.28 

43 โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี ๔ สถาบัน “เครือข่ายความร่วมมอื
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” 

  0.00 

44 กิจกรรม โสเหล่งานบุคคล 4.28 76 325.28 

45 กิจกรรม โสเหล่งานบุคคล ครั้งท่ี 2 3.54 38 134.52 

46 กิจกรรมศิลปการวางตนของคนทํางาน 3.93 101 396.93 
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โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณ
ค่าเฉลี่ยกับ

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

47 โครงการ: การจัดการความรู้ เรื่อง เส้นทางสานฝันสู่ตาํแหน่งชํานาญ
การ 

4.22 65 274.30 

48 โครงการ   สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 4.29 165 707.85 

49 โครงการสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร 4.45 40 178.00 

50 โครงการ: สัมมาทิฐิวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 
ประจําปี 2556 

4.39 250 1,097.50 

51 โครงการสัมมาทิฐิและปฐมนิเทศบุคลากร ประจําปี 2556 4.26 62 264.12 

52 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” 4.28 42 179.76 

53 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหาร สขส. 4.15 190 788.50 

54 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนิสิต สขส. 4.17 618 2,577.06 

55 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ สขส. 4.01 450 1,804.50 

 รวม  12,003 49,802.27 

 

     ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ =  
49,802.27

12,003
 

  คะแนนท่ีได้    =  4.15 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 คํานวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งช้ี
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
2.1 45,022.56 4.18 33,103.27 4.16 49,802.27 4.15 4.18 4.16 4.15 4.15 ไม่บรรล ุ 4.15 

10,773 7,963 12,003 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
2.1 45,022.56 4.18 33,103.27 4.16 49,802.27 4.15 4.18 4.16 4.15 4.15 ไม่บรรล ุ 4.15 

10,773 7,963 12,003 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 2.1 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

� � 2.  มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

� � 3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 

� � 4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

� � 5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการสํารวจความ 
ต้องการของผู้รับบริการ(2.2-1-1) ซ่ึงสํารวจครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้ใช้บริการของสํานักฯ ได้แก่ นิสิต บุคลากรและ

บุคคลภายนอก และได้จําแนกการสํารวจความต้องการตามภารกิจของหน่วยงานระดับฝ่ายท้ัง 3 หน่วยงาน คือ 1) 

การสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตและสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายกิจการนิสิต  2) การสํารวจ
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ความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต และ 3) การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่าย

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตโดยมีสรุปรายการความต้องการดังนี้ 

1.1 ความต้องการจากการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตและสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการฝ่ายกิจการนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 

ลําดับ ประเด็นความต้องการ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด 
1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ต้องการให้มีระยะเวลาการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
2 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
3 ด้านการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อซักถามและให้

คําแนะนํา   อย่างชัดเจน 
4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ต้องการไดร้ับข้อมูลและการให้บรกิารท่ีรวดเร็ว  

 
 1.2 ความต้องการจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายบริหาร ประจําปีการศึกษา 2556 

ลําดับ ประเด็นความต้องการ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด 
1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ต้องการให้มีกระบวนการและข้ันตอนที่ไม่ซบัซ้อน 

ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

2 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้มีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ที่เพียงพอต่อการ
บริการ 

3 ด้านการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ต้องการให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคได้
อย่างเหมาะสม 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ต้องการได้รับข้อมูลและการให้บริการที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

 

 1.3 ความต้องการจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
ประจําปีการศึกษา 2556 

ลําดับ ประเด็นความต้องการ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการมากท่ีสุด 
1 ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ ต้องการระยะเวลาการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
2 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ต้องการให้เพ่ิมยานพาหนะและรถขนส่ง ส่วนกลางของ

วิทยาเขต 
3 ด้านการให้บริการ/การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ความสะดวกในการประสานงานของรับผู้ใช้บริการ 
4 ด้านคุณภาพการให้บริการ ต้องการไดร้ับการให้บริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
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1. หลังจากท่ีได้สํารวจความต้องการของผู้รับบริการแล้ว สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้นําผลการสํารวจความต้องการจําเป็นมาวางแผนการดําเนินงานของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ (2.2-2-1)   โดยผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก                                                                                                             
ครั้งท่ี 6/2556  เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2556(2.2-2-2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 จากการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตและสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
     ฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขต มีแผนการดําเนินการ ดังนี้   

 

ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1 ต้องการให้มีระยะเวลาการให้บริการท่ี
รวดเร็ว  

ทบทวนและปรับปรุงข้ันตอนและ
กระบวนการให้บริการจุดบริการ Student 
Service Center ให้มีระยะเวลาการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วข้ึน รวมท้ังจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ  

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5     

2 ต้องการให้มีช่องทางการให้บริการท่ี
หลากหลาย 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อ
ซักถามและให้คําแนะนํา  อย่างชัดเจน  

4 ต้องการไดร้ับข้อมูลและการให้บรกิารท่ี
รวดเร็ว 

 

2.2 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ของฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต มีแผนการดําเนินการ 
ดังนี้   

ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1 

ต้องการให้มีกระบวนการและข้ันตอน 
ที่ไม่ซับซ้อน ชัดเจน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือทบทวนข้ันตอน 

และกระบวนการให้การให้บริการ ให้
สามารถให้บริการได้อยา่งชัดเจน 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75 จาก
คะแนนเตม็ 5 

2 ต้องการให้มีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์  
ที่เพียงพอต่อการบริการ 

ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือวิเคราะห์ความ
เพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการ   

ความพึงพอใจในด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.75 จากคะแนนเตม็ 5 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม  

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร 
ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในแนวทางการ
ให้บริการอย่างมีคณุภาพและการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้อยา่ง
เหมาะสม 

ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการ/การปฏบัิติงานของ
เจ้าหน้าท่ีมีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.75 จากคะแนนเต็ม 5 
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ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

4 ต้องการได้รับข้อมูลและการให้บริการ
ที่ถูกต้อง และครบถ้วน 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่ายบริหาร 
ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในแนวทางการ
ให้บริการอย่างมีคณุภาพและการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้อยา่ง
เหมาะสม 

ความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.75 จากคะแนนเตม็ 5 

 
2.3 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต มี
แผนการดําเนินการ ดังนี้   

ลําดับ รายการท่ีผู้รับบริการมีความต้องการ
มากท่ีสุด 

แผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

1 ต้องการระยะเวลาการให้บริการท่ี
รวดเร็ว 

ลดข้ันตอนในการขอใช้บริการ ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75 จาก
คะแนนเตม็ 5 

2 ต้องการให้เพ่ิมยานพาหนะและรถขนส่ง 
ส่วนกลางของวิทยาเขต 

เพ่ิมจํานวนรอบรถและยานพาหนะให้
สอดคล้องและเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจในด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.75 จากคะแนนเตม็ 5 

3 ความสะดวกในการประสานงานของรับ
ผู้ใช้บริการ 

เพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงาน เช่น 
e-mail website 

ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการ/การปฏบัิติงานของ
เจ้าหน้าท่ีมีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

4 ต้องการไดร้ับการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
ถูกต้องและครบถ้วน 

ปรับปรุงและเพ่ิมระบบการแจ้งสถานะการ
ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.75 จากคะแนนเตม็ 5 

 
 (3 – 4) สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการและมีผลการประเมินการดําเนินงาน(2.2-(3-4) -1) โดยได้นําเข้าแจ้ง
ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557(2.2-(3-4) -2)โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
 (3 – 4).1 จากการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตและสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่าย
กิจการนิสิต ประจําปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินงานและมีผลประเมินการดําเนินงาน ดังนี้  
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ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
1 ต้องการให้มีระยะเวลาการ

ให้บริการท่ีรวดเร็ว  
ทบทวนและปรับปรุง
ข้ันตอนและกระบวนการ
ให้บริการจุดบริการ 
Student Service Center 
ให้มีระยะเวลาการให้บริการ
ท่ีรวดเร็วข้ึน รวมท้ังจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
Student Service Center มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
และความพึงพอใจในภาพรวม
การให้บริการของฝา่ยกิจการ
นิสิตมีคา่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5    

ความพึงพอใจในการ
ให้บริการจุดบริการ
Student Service 
Center มีค่าเฉลี่ย 4.14 
ส่วนความพึงพอใจใน
ภาพรวมการให้บริการของ
ฝ่ายกิจการนิสติมีค่าเฉลี่ย 
4.17 

2 ต้องการให้มีช่องทางการ
ให้บริการท่ีหลากหลาย 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตอบข้อซักถามและให้
คําแนะนํา  อย่างชัดเจน  

4 ต้องการไดร้ับข้อมูลและการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว 

  
 (3 – 4).2 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต ประจําปี
การศึกษา 2556 มีการดําเนินงานและมีผลประเมินการดําเนินงาน ดังนี้  
ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1 ต้องการให้มีกระบวนการ
และข้ันตอน 
ที่ไม่ซับซ้อน ชัดเจน โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้

ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือ

ทบทวนข้ันตอน 
และกระบวนการให้การ
ให้บริการ ให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างชัดเจน 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ประชุมหัวหน้างานทุก
เดือน/ความพึงพอใจใน
ด้านกระบวนการและ
ข้ันตอนมีค่าเฉลี่ย 4.09 
คะแนน 

2 ต้องการให้มีเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์  ที่เพียงพอต่อการ
บริการ 

ประชุมหัวหน้างาน เพ่ือ
วิเคราะห์ความเพียงพอของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ให้บริการ   

ความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกมีค่าเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 3.75 จากคะแนน
เต็ม 5 

ประชุมหัวหน้างานทุก
เดือน/ความพึงพอใจใน
ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกมค่ีาเฉลี่ย 4.13 
คะแนน 

3 ต้องการให้เจ้าหน้าที่
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค
ได้อย่างเหมาะสม  

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่าย
บริหาร ประจําปี
การศึกษา 2556 เพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในแนว
ทางการให้บริการอย่างมี
คุณภาพและการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ได้อย่างเหมาะสม 

ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการ/การปฏบัิติงานของ
เจ้าหน้าท่ีมีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการ/การปฏบัิติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลีย่ 
4.16 คะแนน 

4 ต้องการได้รับข้อมูลและการ
ให้บริการที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

กิจกรรมสัมมาทิฐิฝ่าย
บริหาร ประจําปี
การศึกษา 2556 เพ่ือ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในแนว

ความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.75 จากคะแนนเตม็ 5 

ความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 คะแนน 
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ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ทางการให้บริการอย่างมี
คุณภาพและการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ได้อย่างเหมาะสม 

 (3 – 4).3 จากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงาน
วิทยาเขต มีการดําเนินงานและมีผลประเมินการดําเนินงาน ดังนี้  
ลําดับ ความต้องการ แผนการดาํเนินงาน ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1 ต้องการระยะเวลาการ
ให้บริการท่ีรวดเร็ว 

ลดข้ันตอนในการขอใช้
บริการ 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการและข้ันตอนมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 คะแนน 

2 ต้องการให้เพ่ิมยานพาหนะ
และรถขนส่ง ส่วนกลางของ
วิทยาเขต 

เพ่ิมจํานวนรอบรถและ
ยานพาหนะให้สอดคล้อง
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกมีค่าเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 3.75 จากคะแนน
เต็ม 5 

ความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ย 4.01 คะแนน 

3 ความสะดวกในการ
ประสานงานของรับ
ผู้ใช้บริการ 

เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ
ประสานงาน เช่น e-mail 
website 

ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการ/การปฏบัิติงานของ
เจ้าหน้าท่ีมีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจในด้านการ
ให้บริการ/การปฏบัิติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลีย่ 
3.99 คะแนน 

4 ต้องการไดร้ับการให้บริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

ปรับปรุงและเพ่ิมระบบการ
แจ้งสถานะการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.75 จากคะแนนเตม็ 5 

ความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.06 คะแนน 

  
 5. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีถัดไป(2.2-5-1) และได้
นําเสนอพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2557 (2.2-5-2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2557 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมีระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 
แผนการดําเนินงาน ห้วงเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

บริการการยืมอุปกรณ์กีฬา 
(สําหรับบุคลากร) 

- เพ่ิมจุดการให้บริการเบิกยืม
อุปกรณ์กีฬา โดยให้บริการใน
บริเวณใกล้กับสถานท่ีออก
กําลังกาย รวมท้ังเพ่ิมช่วงเวลา
ในการให้บริการให้มากยิ่งข้ึน

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5  
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รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมีระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 
แผนการดําเนินงาน ห้วงเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

ด้วย 
บริการจ่ายไปรษณียภัณฑ์ 
(สําหรับบุคลากร) 

-ปรับรูปแบบการนําจ่าย
ไปรษณีย์ โดยนําส่งตรงยังแต่
ละหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร
ได้รับจดหมาย/พัสดุท่ีรวดเร็ว
ข้ึน 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

ศูนย์จัดหารายได้ระหว่างเรยีน 
(job office) 

-ปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินงานของ job office ให้
มีความคล่องตัวมากข้ึน 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

บริการการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
นิสิต 

- ปรับปรุงระบบการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของนิสิต
ให้เป็นแบบออนไลน์ เพ่ือ
ความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการติดต่อประสานงาน 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

จุดบริการ Student Service Center 
(กําหนดให้ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง) 
 

- ปรับปรุงข้ันตอนและ
กระบวนการให้บริการจุด
บริการ Student Service 
Center 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.25 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

 
 5.2 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2557 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมีระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 
แผนการดําเนินงาน ห้วงเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีไม่ซบัซ้อน 
ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

ทบทวนข้ันตอนการให้บริการ
ทุกงาน 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
ด้านกระบวนการ
และข้ันตอนมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.25 จาก
คะแนนเตม็ 5 

มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีเพียงพอต่อ
การบริการ 

จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ให้เพียงพอต่อการบริการ 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
ด้านสิ่งอํานวย
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รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมีระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 
แผนการดําเนินงาน ห้วงเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

ความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.25 จาก
คะแนนเตม็ 5 

เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อซักถามและให้
คําแนะนําอย่างชัดเจน 

ประชุมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งาน 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
ด้านการ
ให้บริการ/การ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.25 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ได้รับข้อมลูและการให้บริการท่ีรวดเร็ว ประชุมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งาน 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.25 จาก
คะแนนเตม็ 5 

 5.3 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต ประจําปี
การศึกษา 2557 

รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมีระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 
แผนการดําเนินงาน ห้วงเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

ข้ันตอนการให้บริการมีความชัดเจน 
รวดเร็ว 
 

ปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้
บริการและลดข้ันตอนในการ
ขอใช้บริการ 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

ความพอใจในความปลอดภัยภายใน
วิทยาเขต 

เพ่ิมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยและเพ่ิมระบบกล้อง
วงจรปิดตามอาคารต่างๆ 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

ความถูกต้องและคุณภาพในการ ปรับปรุงการมอบหมายงาน ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
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รายการปรับปรุง 
(รายการประเมินท่ีมีระดับคะแนนน้อย

ท่ีสุด) 
แผนการดําเนินงาน ห้วงเวลาดําเนินงาน ตัวชี้วัด 

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และแบ่งทีมการให้บริการท่ี
ชัดเจนข้ึน และพัฒนาทักษะ
การให้บริการบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

ความสะดวกต่อการขอใช้บริการ ประชาสมัพันธ์รูปแบบการ
ให้บริการให้ชัดเจน 
แนะนําผู้ใช้บริการเมื่อเกิดข้อ
สงสัย 
 

ส.ค. 57 – ก.ค. 58 ความพึงพอใจใน
การให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 4.00 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 5 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 
คะแนน 

5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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 2556 
2.2-2-1 แผนการดํา เนินงานของการให้บริ การ ท่ีสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ รับบริการ             

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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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
สํานักงานวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2556 

2.2-2-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 6/2556  
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 

2.2-(3-4)-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและผลการประเมินการให้บริการ  สํานักงานวิทยาเขต ประจําปี
การศึกษา 2556 

2.2-(3-4)-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต    
ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 

2.2-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ สํานักงานวิทยาเขต ปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
2.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 5/2557  

เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
(ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

� � 2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

� � 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

� � 4.  การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

� � 5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
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1.สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการบริหารจัดการให้บุคลากรภายใน
สํานักงานวิทยาเขตมีส่วนร่วมในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี โดยสํานักงานวิทยาเขตได้มีประกาศการแต่งกาย
และอัตลักษณ์ของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต เพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียง และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยกําหนดเป็นประกาศการแต่งกายและอัตลักษณ์ของบุคลากร ของสํานักงานวิทยาเขต (2.3-1-1) สํานักงานวิทยา
เขตฯ ได้มีกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เช่น 
การกําหนดพ้ืนท่ีในการทําบุญตักบาตรทุกเดือน ณ บริเวณอาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และสํานักงานวิทยาเขตก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพ ท้ังนี้ยังได้มีการจัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของทุกปี) พิธีสรงน้ําพระ
และรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
เป็นวัฒนธรรมท่ีดีท่ีบุคลากรภายใต้สํานักงานวิทยาเขตร่วมกันกระทําทุกปี ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ภายใน
สํานักงานวิทยาเขต รวมถึงเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีจากรุ่นสู่รุ่น (2.3-1-2)   
 

2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัย (2.3-2.1) ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรภายในสํานักงานวิทยาเขต รวมถึง นิสิต บุคลากร ท่ีอาศัยอยู่
ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้การดูแลควบคุมของฝ่าย
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และภายใต้สายการบังคับบัญชาซ่ึงอยู่ในสังกัด สํานักงานวิทยาเขต มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย ประกอบด้วยชุดตรวจ แบบเคล่ือนท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจโดยรอบวิทยาเขต พื้นท่ีสํานักงาน
วิทยาเขต พื้นท่ีฟาร์ม พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ พื้นท่ีอุทยาน พื้นท่ีการเรียนการสอน และพื้นท่ีพักอาศัย มีหน่วยประจําจุด
รักษาการณ์ตามพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวท้ังวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยอย่างท่ัวถึงครอบคลุม โดยงานรักษา
ความปลอดภัยได้บริหารจัดการจุดประจําการณ์ ตามพื้นท่ี ดังน้ี พื้นท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานวิทยาเขต เช่น 
อาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล เป็นต้น พื้น ท่ีการเ รียนการสอน เช่น อาคารเ รียนต่างๆ (อาคาร 
2,6,7,8/1,8/2,9,13) เป็นต้น พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และอุทยาน พื้นท่ีพักอาศัย เช่น หอพักต่างๆภายในวิทยาเขต ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยมีการจัดต้ังศูนย์รักษาความปลอดภัย (2.3-2.2) ในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเหตุท่ีเกิดขึ้นภายใน
สํานักงานวิทยาเขต และภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ มี
มาตรการในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องจากช่วงวัน เวลา ดังกล่าวบุคลากรส่วนใหญ่จะกลับ
ภูมิลําเนา (2.3-2.3) อีกท้ังมีป้อมยามรักษาการณ์ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (2.3-2.4) ท่ีพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจ
รักษาความปลอดภัย จัดจราจร  รับแจ้งและช่วยระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ท้ังนี้สํานักงานวิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึง
ความสําคัญท่ีต้องดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดต้ัง
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV (2.3-2.5) ภายในอาคารของสํานักงานวิทยาเขต และอาคารต่างๆ ทุกอาคารภายในพ้ืนท่ี
วิทยาเขต รวมถึงมีการติดต้ังระบบ ถังดับเพลิงภายในอาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาลและอาคารต่างๆ ของ
วิทยาเขต ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (2.3-2.6) อุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน  สนามกีฬา  ลานกิจกรรม ท่ี
เป็นไปตาม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
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การจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ภายใต้การดูแลของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการคัดแยกขยะ จัดให้มีถุงขยะ และเพ่ิมจํานวน ถังขยะตามพื้นท่ี ให้
เพียงพอและเหมาะสม จัดเก็บขยะภายในพื้นท่ีสํานักงานวิทยาเขตและภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขตภายใต้ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และในความรับผิดชอบ
ของงานภูมิสถาปัตย์ (2.3-2.7) ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นท่ีของสํานักงานวิทยาเขต และของวิทยาเขตและทุก
อาคาร เพื่อนําไปคัดแยก รวบรวมไว้ในพื้นท่ีท่ีได้จัดสรรไว้ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตําบล เชียงเครือใน
การนํารถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป (2.3-2.8) 

การจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มอบหมายให้ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแล รักษา ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ให้เกิด
ความสวยงาม ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีหน้าท่ีในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย  ตัดหญ้า ปรับแต่ง ปรับปรุง ภูมิทัศน์
ภายในพ้ืนท่ีวิทยาเขต มี โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว มก.ฉกส. ข้ึนโดยเริ่มมาต้ังแต่ปี 2553 เป็นการร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีไฟป่า เข้ามาปลูกต้นไม้ บํารุงรักษา ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งให้เกิดความสวยงามและมี
สุนทรีย์ อยู่เสมอประจําทุกปี ซ่ึงปัจจุบันต้นไม้ท่ีปลูกไว้ ได้รับการบํารุงรักษาจนเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิด
ความร่มรื่น  (2.3-2.9) มีการดูแลเรื่องระบบระบายน้ําภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ (2.3-2.10) เพ่ือระบายน้ําได้ในฤดู
ฝน เป็นการป้องกันน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 
 

3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดการด้านสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้
สวยงามอยู่เสมอ มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ มีหน้าท่ีในการวางแผน บํารุงรักษา อนุรักษ์ ตัด
แต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ท้ังท่ีมีอยู่เดิมตามธรรมชาติและปลูกเพ่ิมเติมอย่างมีระบบ 
มีการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจําทุกปี (2.3-3.1) มีการวางแผนปลูกต้นไม้ท่ีสอดคล้องกับแต่ละพ้ืนท่ี 
ถนนภายในวิทยาเขตปลูกต้นไม้ท่ีมีสีสันสวยงามตามฤดูกาล เช่น นนทรี  ทองกวาว เสลา อินทนิล (2.3-3.2)  มีการ
ปลูกไม้ป่าซ่ึงเป็นไม้ถ่ินเสริมตามสภาพป่าท่ีมีอยู่เดิม เช่น แดง ตะเคียน มะค่าโมง เต็ง รัง เป็นต้น อีกท้ังยังมี หว้า 
ตะขบ โพธิ์ ซ่ึงเป็นไม้อาหารนก หรือสัตว์อ่ืน เพ่ือให้ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติคืนมา  (2.3-3.3) ซ่ึงมีการปลูกอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี สํานักงานวิทยาเขตยังได้อนุรักษ์ผืนป่าเต็ง รัง ไว้ให้เกิดความสมบูรณ์ คงสภาพระบบนิเวศน์ไว้
ประมาณ 1,000 ไร่ มีการบริหารจัดการท่ีดีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร สํานักงานวิทยาเขตยังมีแนว นโยบายการใช้ปุ๋ยท่ีเป็นปุ๋ยชีวภาพจากวัชพืชท่ีทางฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ ได้มา
จากหญ้าท่ีตัดหรือวัชพืชต่างๆท่ีมีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมักรวมกัน (2.3-3.4) จนย่อยสลายแล้วนําไปใส่
ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกท้ังยังมีการดูแล บํารุงรักษาร่องระบายน้ํา ท่ีทําเป็นร่องดินเพ่ือให้เข้ากับธรรมชาติ 
ซ่ึงประหยัดงบประมาณสามารถระบายน้ําได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพในฤดูฝน ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
ภายใต้สํานักวิทยาเขต ได้ขุดอ่างเก็บน้ําไว้กักน้ําในช่วงฤดูฝนเพ่ือใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพ้ืนท่ีวิทยาเขต
เป็นพ้ืนท่ีดินลูกรังสภาพดินไม่เหมาะกับการกักเก็บน้ําเนื่องจากระเหยและดูดซึมได้เร็ว (2.3-3.5) มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย หน้าหอประชุมใหญ่พื้นท่ีรอบอาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล อาคารสํานักงาน
ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ รวมถึงอาคาร และพื้นท่ีโดยรวมภายในวิทยาเขต รวมถึงอาคารสํานักงาน เช่น
อาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล อาคารฝ่ายอาคารสถานท่ีฯ  หอพักต่างๆ เช่น หอพักนนทรี หอพักอินทนิล 
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หอพักตาลฟ้า หอพักบุคลากร จะมีการตกแต่งพ้ืนท่ีให้สวยงาม เพ่ือความร่มรื่น สุนทรีย์ กับผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อ
ราชการ (2.3-3.6) 
 

4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีหน้าท่ีในการดูแล รักษา จัดสรรพ้ืนท่ี และ
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หรือคณะ สํานัก สถาบัน ได้มีการ
จัดสรรพ้ืนท่ีให้สอดคล้องต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น อาคารถ่ินม่ันในพุทธธรรม ใช้จัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตร   ลานเกษตรรวมใจใช้ในการทํากิจกรรมกลางแจ้ง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร14 หอประชุม) ใช้ในการจัด
งานพิธีไหว้ครู  งานปีใหม่   อาคาร 9 (ห้องระพีสาคริก)  งานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรงนาค งานประเพณี
ลอยกระทง เป็นต้น ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีในการให้นิสิต บุคลากร ได้จัดกิจกรรมและใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ท้ังด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซ่ึงได้ทําสืบทอดกันมาในทุกๆปี (2.3-4.1) 
 

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 4.27 4.25 
2 
 

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง 
อย่างมีความสุนทรีย์ 

4.12 4.01 

3 ปรับแต่งรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.20 3.97 
4 
 

การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต / หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

4.25 4.18 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.3 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.3 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
หมาย 

เลขเอกสาร 
ช่ือเอกสาร 

2.3-1-1 ประกาศสํานักงานวิทยาเขตฯ เร่ืองการแต่งกายและอัตลักษณ์ของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯ 
2.3-1-2 ประกาศคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําสํานัก  /รายงานการประชุมการจัด

กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําเดือน การจัดพิธีรดน้ําขอพรผู้ใหญ่   
2.3-2-1 ประกาศแต่งตั้งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย /ตารางเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
2.3-2-2 ภาพศูนย์รักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. /แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รักษาความปลอดภัย 
2.3-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกลาปีใหม่ และสงกรานต์ 
2.3-2-4 เอกสารข้าราชการตํารวจมาประจําตู้ยามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ภาพป้อมยามเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
2.3-2-5 สัญญาจัดซ้ือจัดจ้างการติดตั้งระบบ CCTV / ภาพประกอบ 
2.3-2-6 แนวทางการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุภายในอาคาร / ภาพอุปกรณ์ประจําตามกฎหมายกําหนดภายในอาคาร /ภาพ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน สนามกีฬา ลานกิจกรรมต่างๆ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
2.3-2-7 ภาพรถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
2.3-2-8 เอกสารขออนุมัติในหลักการค่าธรรมเนียมบริการขนขยะ /แบบแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
2.3-2-9 โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว มก.ฉกส. 2556 / ภาพความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ มก. กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
2.3-2-10 ภาพการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรปฏิบัติงานขุดลอกร่องระบายน้ํา 
2.3-3-1 โครงการวันพัฒนาและบํารุงรักษาปลูกต้นไม้ ประจําปี 2556 / ภาพประกอบ 
2.3-3-2 แผนที่โครงการดอกไม้บานที่นนทรีอีสาน / ภาพพันธุ์ไม้ดอกต่างๆ ที่ปลูกภายในวิทยาเขต 
2.3-3.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์กล้าไม้เพิ่อนํามาปลูกภายในวิทยาเขต 
2.3-3.4 ภาพกองปุ๋ยหมัก  
2.3-3.5 รายละเอียดขนาดและความจุ ของอ่างเก็บน้ํา 
2.3-3.6 คําสั่งโครงการกิจกรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรม / ภาพการตกแต่งพื้นที่ อาคาร ให้เกิดความสวยงาม  
2.3-4.1 คําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการกลุ่มอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มอาคาร / แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ 
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หมาย 
เลขเอกสาร 

ช่ือเอกสาร 

2.3-5.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
2.3-5.2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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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 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.80   

*3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7   7  7 7 5.00 5.00   

*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

*3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6  6 6 5.00 5.00   

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7  7 7 5.00 5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

90.50 95.50  166 100.00 166 100.00 5.00 5.00   

  166  166 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 
(ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

� � 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

� � 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

� � 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

� � 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

� � 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

� � 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานภายในสํานัก ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 740/2554 และ 1038/2554 (3.1-1-1) โดย
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการ  เลขานุการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายและผู้แทนบุคลากรเป็นกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการมี
อํานาจและหน้าท่ี ดังนี้ (1) พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย (2) วางระเบียบและข้อบังคับภายในหน่วยงานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย  (3) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะกรรมการทุกคนได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับอํานาจและหน้าท่ีตามคําสั่งในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 
พ.ศ. 2554 (3.1-1-2) เพ่ือให้คณะกรรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อสํานักก่อนจะปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให้
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การประชุมสํานักเป็นกลไกหลักในวางแผน กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
คณะกรรมการจึงได้กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ (3.1-1-3) 

คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาวางนโยบายและ
แผนงานของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
วิทยาเขต ปี 2555 - 2559 (3.1-1-4) รวมถึงได้จัดทําประกาศตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีบังคับใช้ภายในสํานัก เช่น 
ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานวิทยาเขต (3.1-1-5) ประกาศมาตรฐานระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ (3.1-1-6) เป็นต้น  ในส่วนของการส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร  ยานพาหนะ แรงงาน และอาคาร
สถานท่ี เช่น บริการเครื่องจักรหนัก บริการแรงงานในการจัดเตรียมสถานท่ี  
บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น (3.1-1-7) 
  คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยใช้แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-1-8) 
ท่ีผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
(3.1-1-9) นอกจากคณะกรรมการจะได้ประเมินตนเองแล้ว คณะกรรมการและบุคลากรยังได้มีการประเมินภาวะ
ผู้นําของผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตซ่ึงผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 และผลการประเมินภาวะผู้นําของผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตโดยคณะกรรมการและบุคลากรอยู่
ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และ 3.86  ตามลําดับ (3.1-1-8) 

 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพและ
เป้าหมายของแต่ละภารกิจ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามท่ีระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2555 - 2559 (3.1-2-1) และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยัง
บุคลากรทุกระดับเพ่ือทราบและมีความเข้าใจร่วมกันผ่านโครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร (3.1-2-2) รวมถึงมีการแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์บนเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-2-3)  

 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการกํากับติดตามผลการนํา
นโยบายและแผนกลยุทธ์ท่ีสํานักมอบหมายไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 (3.1-3-1) ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 
พ.ศ. 2556 (3.1-3-2) และในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 (3.1-3-3) เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งข้ึนและได้มีการ
เผยแพร่และสื่อสารแผนและรายงานผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-3-4) โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ (3.1-3-5) เป็นต้น 
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 4. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้อํานาจในการ ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 3 ฝ่ายตามภารกิจหน่วยงาน (3.1-4-1) มี
การแต่งต้ังหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รวมถึงรักษาราชการแทน เพ่ือให้อํานาจในการตัดสินใจแทน (3.1-4-2)   และ มี
การจัดประชุมบุคลากรของสํานักเพ่ือสร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน เช่น โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-4-3) โครงการ OCC QA  On Tour ครั้งท่ี 3 (3.1-4-4) เป็นต้น 
  

5. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตระหนักและให้ความสําคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรและได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เช่น การจัดโครงการ OCC QA  On Tour  ครั้งท่ี 3 ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ท่ีให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพซ่ึงบุคลากรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  โดยมีบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 98.72 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดของสํานัก (3.1-5-1)  โครงการเส้นทางสานฝันสู่
ตําแหน่งชํานาญการ (3.1-5-2) เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1-5-3) เช่น 
คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และคู่มือสวัสดิการ เป็นต้น 

 
6. ผู้ อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 

องค์ประกอบ เป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานให้ไปสู่ทิศทางท่ีกําหนด ดังนี้ 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตได้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตัวบ่งชี้

คุณภาพและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 (3.1-6-1) และในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (3.1-6-2) นอกจากนี้ยังได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 ในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักเป็นประจําทุกเดือน  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจอีกท้ังเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารโดยระบบท่ี
นํามาใช้งาน (3.1-6-3) เช่น ระบบ e-GP  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  ระบบ ERP เป็นต้น 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญ เพ่ือเป็นการสร้าง

ความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
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สูงสุด จึงมีการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2556 (3.1-6-4) และมีการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปี 2556 (3.1-6-5) เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานและปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตตระหนักถึงบทบาทและการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี

และผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยให้การสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ อัตรากําลัง ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ต้องใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตามภาระรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ (3.1-6-6) นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพและเป้าหมายรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักเป็น
ประจําครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 (3.1-6-7) และได้มีการรายงานผลการดําเนินงาน (การ
บรรลุ/ไม่บรรลุเป้าหมาย) ตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 (3.1-6-8) 

หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กําหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน

ต่างๆ จัดทํารายงานเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตและเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน เช่น ฝ่ายบริหารให้จัดทํารายงานสถานภาพทางการเงิน  ฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะให้จัดทํา
รายงานค่าสาธารณูปโภค และให้ทุกฝ่ายจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักเป็นประจําทุกเดือน นอกจากการรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักแล้วยังได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้บุคลากรรับทราบโดยท่ัวกันผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-
9)  เอกสารแจ้งเวียน (3.1-6-10) เป็นต้น 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิด เสนอประเด็นปัญหาและร่วมคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานสิทธิ
ประโยชน์ เช่น การประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี 7 
มีนาคม พ.ศ. 2557 (3.1-6-11) ในส่วนของบุคลากรนั้นได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและ
เป้าหมายของสํานักโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2557-2560 (3.1-6-12) นอกจากนี้ยังมีสายตรง
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-13) เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้
นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดหรือเสนอประเด็นปัญหาตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการกระจายอํานาจไปยังหัวหน้า

ฝ่าย/หัวหน้างาน ในการกํากับ ดูแล รับผิดชอบ  และตัดสินใจในการบริหารงานตามความเหมาะสม เพ่ือให้
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กระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เช่น คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-14)  คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-15)  เป็นต้น 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตระหนักและให้ความสําคัญกับการ

ดําเนินการตามหลักนิติธรรม  ซ่ึงการดําเนินการต่างๆ นั้นจะดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีแต่งต้ังข้ึนตามระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยท่ีระเบียบ ข้อบังคับได้กําหนดข้ันตอนในการสอบสวนตลอดจนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือ
เป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับบุคลากรไว้อย่างชัดเจน (3.1-6-16) 

หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาค

ท้ังในด้านการบริหารและการให้บริการในด้านการบริหารได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของหน่วยงานเช่น โครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 3 (3.1-6-17) โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-6-18) เป็นต้น  

นอกจากนี้ในการรับบุคลากรเข้าทํางานสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครยังได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบในตําแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับ
การคัดเลือกโดยเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ อายุ ความพิการสภาพทางกายสุข สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเชื่อทางศาสนา (3.1-6-19) และเม่ือผ่านการคัดเลือกแล้วผู้มี
ความรู้ความสามารถท่ีได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานล้วนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตามความสามารถของตนอย่าง
เท่าเทียมกัน (3.1-6-20) 

ในด้านการให้บริการยังให้ความสําคัญกับการสร้างความเสมอภาคด้านการได้รับบริการของบุคลากรนิสิต
และบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการของศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) (3.1-6-21) การได้รับ
บริการด้านอาหารในช่วงเย็นและช่วงคํ่า KU.CSC. Night Market (3.1-6-22) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ใช้
บริการรถโดยสารสวัสดิการโดยไม่คิดค่าโดยสาร (3.1-6-23) เป็นต้น 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้ความสําคัญกับการนําหลักการ

ตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้การตัดสินใจทางการบริหารซ่ึงเป็นการบริหารงานท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการ
บริหารโดยมีธรรมาภิบาลตัวอย่างสําคัญท่ีแสดงการยึดหลักมุ่งเน้นฉันทามติ  คือ  กระบวนการตัดสินใจในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก เช่น ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (3.1-6-24) ในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557 (3.1-6-25) ล้วนยึดถือประเพณีปฏิบัติท่ีดีงามใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆแนวทางปฏิบัติและการแก้ปัญหาโดยอาศัยฉันทามติของ
ท่ีประชุมท่ีมีการยอมรับในหลักเหตุผลท่ีมีการประสานความคิดเห็นท่ีแตกต่างเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกันอันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดโดยมิต้องใช้การลงมติด้วยการลงคะแนนเพ่ือใช้เสียงข้างมากของท่ีประชุมเป็นข้อยุติ 
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7. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต (3.1-7-1) และได้ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2556 ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (3.1-7-2) และมีการนําผลการประเมิน
ไปทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก (3.1-7-3) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง �โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 5 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-1-1 1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 740/2554 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงาน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 1038/2554 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

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

3.1-1-3 1. ปฏิทินการประชุมประจําปี 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. ปฏิทินการประชุมประจําปี 2557 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3.1-1-4  แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2559) สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

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 
3.1-2-1 
3.1-1-5  
3.1-4-1 

ประกาศสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3.1-1-6 ประกาศสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

3.1-1-7 แบบขอใช้บริการฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
3.1-1-8  
3.1-7-1 

รายงานการประเมินภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักงาน วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556 

3.1-1-9 
3.1-6-24 
3.1-6-2 
3.1-6-8 
3.1-7-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ครั้งท่ี 7/2556  วันศุกร์ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

3.1-2-2 
3.1-3-4 
3.1-4-3 
3.1-6-18 

สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

3.1-2-3 
3.1-3-5 
3.1-6-9 

เว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
http://occ.csc.ku.ac.th/ 

3.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556 
3.1-3-2 
3.1-6-1 
3.1-6-7 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ครั้งท่ี 3/2556  วันศุกร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 

3.1-4-2 
 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 2771/2554 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนและ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 007/2554 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้างานฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 
3. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 008/2554 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรักษาการหัวหน้างานฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-4-2 

 
4. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 009/2554 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงาน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 

 5. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 010/2554 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
6. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 021/2553 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
7. คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ี 022/2553 เรื่อง แต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

3.1-4-4 
3.1-5-1 
3.1-6-17 

สรุปผลการดําเนินโครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 3 

3.1-5-2 สรุปโครงการเส้นทางสานฝันสู่ตําแหน่งชํานาญการ 
3.1-5-3 1. คู่มือการจัดซ้ือจัดจ้าง  

2. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การปฏิบัติงานธุรการ  
3. คู่มือสวัสดิการ 

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

3.1-6-4 สรุปผลการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-6-5 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556 
3.1-6-6 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2556 

 2. บันทึกช่วยจําการเตรียมงานทําบุญตักบาตรประจําเดือนธันวาคม 2556   
3. บันทึกช่วยจําการเตรียมงานทําบุญตักบาตรประจําเดือนเมษายน 2557   

3.1-6-10 เอกสารแจ้งเวียนค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2556 
3.1-6-11 บันทึกช่วยจําการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าภายใน มก.ฉกส. วันศุกร์ท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-6-12 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2557-2560 
3.1-6-13 สายตรงผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-6-14 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 181/2554 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3.1-6-15 คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ี 001/2555 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะทํางานจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 

3.1-6-16 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 423/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด 

3.1-6-19 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงาน  
3.1-6-20 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ)สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556-2558 
3.1-6-21 คู่มือการให้บริการศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC Service Link) 
3.1-6-22 สรุปผลการดําเนินโครงการ KU.CSC. Night Market  
3.1-6-23 1. ผังเส้นทางเดินรถรางสวัสดิการภายใน มก.ฉกส. 

 2. ผังเส้นทางการเดินรถสวัสดิการ 
3.1-6-25 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครครั้งท่ี 1/2557 วันจันทร์ท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557 
3.1-7-3 แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2560 ) สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

� � 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

� � 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

� � 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

� � 5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 
 1. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการบริหารโครงการ ซ่ึงไม่
ว่าจะเป็นข้ันตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ การสรุปโครงการ ตามรอบปีการศึกษา 2555 การหักล้างสัญญายืม
เงิน โดยได้นํามาปรับใช้ภายในสํานักงานวิทยาเขตฯ ภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจ จากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารโครงการ พบว่า ยังขาดข้ันตอนท่ีแสดงถึงเส้นทางการขออนุมัติโครงการ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ ท้ังนี้สํานักงานวิทยาเขต ฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากกระบวนการบริหารโครงการท่ีนํามา
ปรับใช้ภายในสํานักงานวิทยาเขตฯ จึงได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาข้ันตอนและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือประเมินองค์ความรู้ เรื่อง
กระบวนการบริหารโครงการ โดยกําหนดหัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง ข้ันตอนการเสนอโครงการ เม่ือวันจันทร์ท่ี 4 
พฤศจิกายน 2556 (3.1.1-1) เพ่ือสรุปแนวปฏิบัติในการเสนอโครงการ โดยได้กําหนดแผนการจัดการความรู้ จํานวน 
1 แผน (3.1.1-2) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ โดยเป็นองค์ความรู้เรื่อง 
มาตรฐานการบริหารโครงการ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารโครงการ
ของบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นหลัก 
 

2. ตามแผนการจัดการความรู้ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แผนท่ี 1  องค์ความรู้ท่ี
จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์  องค์ความรู้เรื่อง ข้ันตอนการเสนอโครงการ นั้น ได้มีการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน คือบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯ ซ่ึง
สํานักงานวิทยาเขตได้ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 วันจันทร์ท่ี 4 
พฤศจิกายน 2556 (3.2-2-1)  เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา รายละเอียด และข้ันตอนท่ีมีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบริหารโครงการ โดยให้สามารถระบุเส้นทางการเสนอโครงการท้ังในประเทศ และโครงการ
ระหว่างประเทศ รวมไปถึงกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพร้อมผู้รับผิดชอบ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ รวมไปถึงกลุ่มบุคลากรอ่ืน ๆ 
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ท่ีสนใจเข้าร่วมกําหนดข้ันตอนดังกล่าว ซ่ึงกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายนี้ ได้บรรจุไว้อย่างชัดเจนตามแผนการจัดการ
ความรู้  (3.2-2-2) ท้ังนี้ การกําหนดประเด็นความรู้ดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการเสนอ
โครงการท่ีมีความล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือโครงการท่ีต้อง
ดําเนินการ ณ ต่างประเทศ  

 
3. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้กําหนดจัดกิจกรรม โสเหล่งานบุคคล เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด

ความรู้ จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ โดยสํานักงานวิทยาเขตฯ ได้เชิญนางสาวพัชราภรณ์  ลันศรี ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ นางสาวนุชรินทร์  ควรครู หัวหน้างานคลังและพัสดุ นายแสวง  บุญราศรี 
หัวหน้างานบุคคล และนางสาวโอลักษณ์  เทียมภักด์ิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
การบริหารโครงการ มาเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิค และประสบการณ์ในการพิจารณาโครงการ รวมไปถึงข้ันตอนการ
เสนอโครงการของหน่วยงาน  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย รวมไป
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินโครงการ และบุคลากรท่ีสนใจ (3.2-3-1)  

 
4. คณะกรรมการการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการ

ประเมินองค์ความรู้ เรื่อง ข้ันตอนการเสนอโครงการ โดยดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นมาตรฐาน การบริหาร
โครงการ และการนําไปใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายเลขานุการคณะทํางาน ฯ รวบรวมข้ันตอน เนื้อหา และเทคนิคท่ี
ได้จากการประชุม สัมมนา มาดําเนินการทําเป็นเอกสารความรู้ เช่น คู่มือการบริหารโครงการ (ฉบับปรับปรุง) (3.2-
4-1) ข้ันตอนการเสนอโครงการ (Flow Chart) (3.2-4-2) เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต
เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 18 มีนาคม 2557  เพ่ือขออนุมัติใช้ข้ันตอนการเสนอโครงการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังสํานักงาน (3.2-4-3) และเพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติท่ีดีได้ง่าย โดยได้จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร คู่มือการบริหารโครงการ และ
เว็บไซต์ของ ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (http://occ.csc.ku.ac.th/)  (3.2-4-4) ซ่ึงถือได้ว่าสํานักงานวิทยาเขต
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ใน
องค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
5. จากการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ เรื่อง ความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ สํานักงานวิทยา

เขตฯ ได้ดําเนินการสรุปผลดําเนินการจัดการความรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ (3.2-5-1) ของสํานักงานวิทยาเขตฯ เสนอคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตฯ พิจารณา (3.2-5-
2)  

    ท้ังนี้ สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้นํารูปแบบการเขียนเสนอขออนุมัติโครงการ ตามแบบฟอร์มการเสนอ
โครงการ พร้อมท้ังการสรุปโครงการตามแบบฟอร์มการสรุปโครงการ ซ่ึงมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 5 
ระดับ ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน มาใช้ประกอบการรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ และ
เสนอพิจารณาการจัดโครงการในครั้งต่อไป (3.2-5-3) และในการประมวลผลการจัดการความรูสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้พิจารณาจัดทําคู่มือการบริหารโครงการ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี
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21 มีนาคม 2557 ซ่ึงรวบรวมข้ันตอน เทคนิค วิธีการ ระยะเวลา และผังกระบวนงานต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร
โครงการ (3.2-5-4) เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดทําคู่มือสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารโครงการ และใช้
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงปัจจุบันสํานักงานวิทยาเขตได้เผยแพร่ให้บุคลากรสํานักงาน
วิทยาเขตฯ ใช้แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการ และแบบฟอร์มการสรุปโครงการ โดยใช้ข้ันตอนการเสนอโครงการ
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (3.2-5-5) (3.2-5-6) (3.2-5-7) 

และตามมติท่ีประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางาน ดําเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือการบริหารโครงการ ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2556 และแบบฟอร์มการเขียนโครงการพร้อมท้ังแบบฟอร์มการสรุปโครงการ ไปยังหน่วยงาน 
(คณะ/สํานัก) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการนําแบบฟอร์มเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ (3.2-5-8)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 4 5 5 บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ  5 4 4 5 ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ : หลักฐานข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ยังไม่ชัดเจน 

รายการหลักฐาน 

เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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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เลขท่ีเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2556 วันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 
3.2-1-2 แผนการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตประจําปี พ.ศ. 2556 
3.2-2-1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2556 วันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 
3.2-2-2 แผนการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตประจําปี พ.ศ. 2556 
3.2-3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการโสเหล่งานบุคคล ครั้งท่ี 1/2556  
3.2-3-2 รายชื่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโสเหล่งานบุคคล และ รูปภาพการจัดกิจกรรม โสเหล่งานบุคคล  

ครั้งท่ี 1/2556 /กิจกรรม Morning Talk 
3.2-4-1 คู่มือการบริหารโครงการ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2556 
3.2-4-2 ข้ันตอนการเสนอโครงการ (Flow Chart) 
3.2-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 18 

มีนาคม 2557   
3.2-4-4 เว็บไซต์ของ ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (http://cslink.csc.ku.ac.th/) 
3.2-5-1 สรุปผลการดําเนินการจัดการความรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดการความรู้ ประจําปี 

2556 
3.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2557 
3.2-5-3 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ /ตัวอย่างการสรุปโครงการ 
3.2-5-4 คู่มือการบริหารโครงการ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2556 

รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี21 มีนาคม 2557 
3.2-5-5 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ /ตัวอย่างโครงการ 
3.2-5-6 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ /ตัวอย่างการสรุปโครงการ 
3.2-5-7 สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจําปีการศึกษา 2556 (รายการเอกสารท่ี 2.1-1-2) 
3.2-5-8 บันทึกข้อความนําส่งคู่มือการบริหารโครงการ 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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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

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 มี
หัวหน้าฝ่ายเป็นคณะทํางาน 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 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมท้ังกําหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํา
แผนความเสี่ยง สขส. ประจําปีงบประมาณ 2556 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (3.3–2-1) และได้มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 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 

 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  คือ โครงการโรงผลิตน้ําด่ืมนนทรีอีสานจากการข้ึนค่าแรงวันละ 300 
บาท วัตถุประสงค์เพ่ือปรับตัวให้สามารถดําเนินกิจการภายใต้นโยบายค่าแรงวันละ 300 บาทและมีผลการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
 
 3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการประเมินความเสี่ยง (3.3-3-1) ท่ีจะมีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของสํานัก  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) 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                63 

 

 5. สํานักงานวิทยาเขตมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน ท้ัง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารโครงการ  โครงการการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ี
สําหรับทํากิจกรรม สําหรับนิสิต และบุคลากร มก.ฉกส และ โครงการโรงผลิตน้ําด่ืมนนทรีอีสานจากการข้ึนค่าแรง
วันละ 300 บาท (3.3-5-1) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 6/2556 ในวันท่ี 27 
กันยายน พ.ศ. 2557 (3.3-5-2)  
 
 6. ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักมีมติเห็นชอบตามผลการดําเนินงาน และให้มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับภารกิจของสํานัก ดังนั้นสํานักจึงได้จัด
ประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2557 ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องนนทรี (3.3-6-1) 
และได้แผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2557  โดยในปี 2557 ได้กําหนดความเสี่ยงออกเป็น 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โครงการการจัดทําแผนป้องกันภัยพิบัติ และโครงการการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรตามสายงานท่ีฏิบัติ (3.3-6-2) ซ่ึงแผนดังกล่าวได้นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยา

เขต ครั้งท่ี 7/2556 ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (3.3-6-3) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

หมายเหตุ :   

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

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

2556 
3.3-2-2 
3.3-3-1 

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 6/2556 
3.3-6-1 สรุปกิจกรรมประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2557 
3.3-6-2 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปี 2557  
3.3-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักครั้งท่ี 7/2556 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

� � 2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

� � 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

� � 4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

� � 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

� � 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

� � 1. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
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ผลการดําเนินงาน 

1. จากการตรวจประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555 สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้นําข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการมาดําเนินการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต 
ได้มอบหมายให้งานบุคคล ฝ่ายบริหาร ทําการสํารวจความต้องการฝึกอบรม (Training needs) ของบุคลากร 
เพ่ือให้ได้ความต้องการการฝึกอบรมตามท่ีสํานักงานวิทยาเขตกําหนด พร้อมท้ังเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรโดยการกําหนดประเด็นสําคัญในการพัฒนาบุคลากร  แล้วนํามาจัดลําดับสมรรถนะท่ีต้องการในแต่ละกลุ่ม
บุคลากร โดยแยกตามอายุการทํางาน ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของ
สํานักงานฯ ซ่ึง ฝ่ายบริหารได้จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย เพ่ือวิเคราะห์แผนการพัฒนาบุคลากร เม่ือวันท่ี 22  
มีนาคม พ.ศ. 2557 (3.4-1-1) โดยสรุปเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2557 – 2561  (3.4-1-2) 
 
 2.  สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 
2556 โดยมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ การรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดแผนการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ (3.4-2-1) และสรุปจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ (3.4-2-2)  โดยงานบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
วิทยาเขต พิจารณา เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 18 มีนาคม 2557  (3.4-2-3)  
 

3.  สํานักงานวิทยาเขตฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากร เสนอขอรับรางวัลบุคลากรดีเด่น และหน่วยงาน
คุณภาพดีเด่น โดยการส่งผลงานและบุคคลท่ีมีผลงานระดับคุณภาพเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  พร้อมสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการจัดทําโปสเตอร์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรและหน่วยงานมีการสร้างผลงานคุณภาพเพ่ือ
ขอรับรางวัลในด้านต่างๆ (3.4-3-1) มีการจัดโครงการ OCC QA OnTour ครั้งท่ี 3 (3.4-3-2) เพ่ือสร้างกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ การพัฒนาหน่วยงาน การร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคี โดย
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสํานักงานวิทยาเขตฯได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน
การทํางาน และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง 
เพ่ือให้บุคลากรได้สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเกิดทัศนคติท่ีดี อาทิเช่น สายตรงผู้อํานวยการสํานักงานวิทยา
เขต ซ่ึงเปิดใช้ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขต ฯ (3.4-3-3) อนึ่งสํานักงานวิทยาเขตฯ สนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมการดูแลสุขภาพ ด้วยการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่ายล้างพิษตับ ขับไขมัน 
และฟ้ืนฟูสุขภาพ (3.4-3-4)  ซ่ึงเป็นการดูแลสุขภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 

 
 4. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงวิธีการติดตามผลหลังการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
หรือศึกษาดูงาน โดยมอบหมายให้งานบุคคล ดําเนินการติดตามผลการสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตทราบ (3.4-4-1) ซ่ึงบุคลากรท่ีได้รับอนุมัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว จักต้องการรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ (3.4-4-2) และเม่ือ
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รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดทราบ โดยการจัด
กิจกรรมสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขต (3.4-4-3) การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 
Morning Talk , กิจกรรมโสเหล่งานบุคคล , กิจกรรมประสานความคิดภารกิจเดียวกัน , FB KM เป็นต้น (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 การแนะนําบุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานใหม่ให้ได้รู้จักเพ่ือนร่วมงาน
รวมไปถึงผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ให้กับบุคลากรใหม่ได้รับทราบ การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ
บุคลากร โดยการจัดโครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมสัมมาทิฐิ
และปฐมนิเทศบุคลากร เพ่ือให้รับทราบแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณบุคลากร (3.4-5-3) การติดประกาศบริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน (3.4-5-4) และเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินรางวัลคุณภาพ (3.4-5-5) 
ของโครงการรางวัลคุณภาพ นนทรีอีสาน ประจําปี 2556 อีกด้วย  
 

6.  สํานักงานวิทยาเขตฯ โดยงานบุคคล ฝ่ายบริหาร ได้ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
บุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และรายงานผลการ
ดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประจําปี
งบประมาณ 2556 ต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เม่ือคราวประชุม
ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 18 มีนาคม 2557  โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้งานบุคคล พิจารณาจัดทําแผน
สมรรถนะท่ีต้องการสําหรับบุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆเพ่ือกําหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2557 ต่อไป 

 
 7. สํานักงานวิทยาเขตฯ ได้มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2556 ไป
ปรับปรุงโดยนําผลการสํารวจความต้องการการฝึกอบรม (Training needs) และผลการประเมินความพึงพอใจ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรมาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร ประจําปี 
2557 (3.4-7-1) (3.4-7-2) (3.4-7-3) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 4 5  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 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5 4 5 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.4-1-1 รายงานผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรม ประจําปี 2556 
3.4-1-2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2557 -2561 
3.4-2-1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน

วิชาการ 
3.4-2-2 สรุปจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3.4-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3 /2557 เม่ือวันอังคารท่ี 

18 มีนาคม 2557   
3.4-3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน  ประจําปี 2556 

ผลงานคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตท่ีได้รับรางวัล 
3.4-3-2 สรุปผลการจัดโครงการ OCC QA On Tour ครั้งท่ี 3 
3.4-3-3 เว็บไซต์ สายตรง ผอ. สขส. 
3.4-3-4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่ายล้างพิษตับ ขับไขมัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
3.4-4-1 หนังสือท่ี ศธ 0513.40101/1500 ลว. 26 พ.ค. 57 เรื่อง  การติดตามผลการเข้าร่วมการ

ฝึกอบรม 
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 
18 มีนาคม 2557   

3.4-4-2 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน  
3.4-4-3 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม สัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.4-4-4 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน สํานักงานวิทยาเขตฯ 
3.4-5-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้บุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศ 
3.4-5-2 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมาทิฐิและปฐมนิเทศบุคลากร ประจําปี 2556 
3.4-5-3 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมาทิฐิและปฐมนิเทศบุคลากร ประจําปี 2556  
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เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.4-5-4 รูปภาพ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณบุคลากร 
3.4-5-5 คู่มือการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานคุณภาพดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556 
3.4-6-1 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน

วิชาการ 
3.4-7-1 แผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากรประจําปี 2557 
3.4-7-2 ผลสํารวจความต้องการฝึกอบรม (Training needs) 
3.4-7-3 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการสัมมนา ฝึกอบรม  

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 100  (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 
 จํานวนบุคลากรรวมลาศึกษาต่อสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีปฏิบัติงานจริง
จํานวน 165.5 คน (ข้อมูลบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 
2557)  
 จํานวนบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถท้ังในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 166 คน ดังนั้นร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศเท่ากับ ร้อยละ 100 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 151.5 ร้อยละ
94.39 

173 ร้อยละ 
98.94 

166 ร้อยละ 
100 

5 5 5 ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ
100 160.5 171 166 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 151.5 ร้อยละ
94.39 

173 ร้อยละ 
98.94 

166 ร้อยละ 
100 

5 5 5 ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ
100 160.5 171 166 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                70 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีผลการดําเนินงานในภาพรวม 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 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 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   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ท่ีให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  
(ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

� � 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

� � 3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 

� � 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

� � 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

� � 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ปี 2555-2558 ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยในแผนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแหล่งท่ีมาและแหล่งท่ีใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน เพ่ือ
เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามภารกิจของสํานักงานวิทยาเขต (4.1-1-1)  

 
2. สํานักงานวิทยาเขตได้กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินไว้ในแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ 2555-2558 ซ่ึงประกอบด้วย แนวทางการจัดหาเงิน แนวทางการจัดสรรเงิน แนวทางการใช้
จ่ายเงิน และแนวทางการประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับรายรับท่ีได้รับและจัดหาได้ 
ป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นการวางแผนการจัดหารายได้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (4.1-2-1)  
 

3. สํานักงานวิทยาเขตกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละปี (4.1-
3-1) โดยสํานักงานวิทยาเขตได้กําหนดแนวทางการจัดสรรเงินออกเป็นงบประมาณท่ีใช้ในภารกิจประจําโดยจะ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายข้ันตํ่าท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และงบประมาณท่ีใช้ในภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก 
ซ่ึงการจัดสรรงบประมาณต่างๆได้กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจําปีงบประมาณ 2555-2558  (4.1-3-2) 

4. สํานักงานวิทยาเขตจัดทํารายงานสถานะทางการเงินเป็นประจําทุกครั้ง เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต เช่น รายงานสถานภาพทางการเงิน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวัน
ศุกร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 (4.1-4-1) รายงานสถานภาพทางการเงิน ในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันศุกร์ท่ี 27 
กันยายน 2556 (4.1-4-2) และได้จัดทํารายงานการเงินรายไตรมาส,รายงานงบการเงิน (งบทดลอง) ประจําเดือน 
เสนอต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-4-3) รวมท้ังรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เสนอต่อผู้บริหารวิทยาเขตและ
ผู้บริหารหน่วยงานได้นําข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ (4.1-4-4) 
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5. สํานักงานวิทยาเขตมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
หน่วยงาน เช่น การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า มก.ฉกส.ประจําเดือน มีนาคม 2556 ซ่ึงระบุในรายงานการประชุม
ประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2556 อาคารท่ีใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด 3 อันดับคือ 
อาคาร 7, อาคาร 9 และอาคาร 2 ตามลําดับ ซ่ึงรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตได้มอบให้ฝ่าย
อาคารสถานท่ีฯตรวจสอบค่าไฟฟ้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) เนื่องจากค่าไฟฟ้าสูง(4.1-5-1) และ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังมีการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตซ่ึงเป็นข้อมูลประกอบในส่วนท่ี 
2 ของรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2556 (4.1-5-2) เพ่ือให้ผู้บริหารของวิทยาเขตและ
ผู้บริหารหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจในการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการทางการเงินท่ีดีซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี นอกจากนี้สํานักงานวิทยาเขตยังมี
การพยากรณ์รายรับรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร (4.1-5-3) เป็นประจําทุก 2 ไตร
มาส เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการงบประมาณประจําปี 
 

6. สํานักงานวิทยาเขตได้มีการตระหนักถึงความสําคัญในการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง มี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit committee) ได้แก่ นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย ผู้สอบบัญชีอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4140 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน      
ภาคพิเศษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการ (4.1-6-1) นางสาว     
สรัลพร ทองสุโชติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7284 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (4.1-6-2) และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 5 ราย ได้แก่ นายกุลนาถ  
ภูธรโคตร ประธานกรรมการ นางสาวิณี แสงสุริยันต์ กรรมการ นายวุฒิ บุญกระจ่าง กรรมการ นางสาวปทุมวดี ศรี
ประทุมวงศ์ กรรมการ และนางสาวกรรณิการ์ มณฑา กรรมการและเลขานุการ (4.1-6-3) เป็นต้น 
 

7. ผู้บริหารระดับสูงได้ติดตามตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สํานักงานวิทยาเขต อย่างสมํ่าเสมอ เช่น การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 7/2556  เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมเสนอแผนขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการจ้างนิสิตช่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2557  ซ่ึงสํานักงานวิทยาเขต ได้รับอนุมัติงบประมาณ 250,000 บาท

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต อนุมัติให้ฝ่ายบริหาร 80,000 บาท ฝ่ายกิจการนิสิต 170,000 

บาท ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและอ้างอิงจากการเบิกจ่ายจริงค่าจ้างนิสิตช่วยงานในปีงบประมาณ 2556 

(4.1-7-1) และมีการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินผ่านรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซ่ึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นต้น (4.1-7-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2555-2558 
4.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2555-2558 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
4.1-3-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2555-2558 
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันศุกร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556  
4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนครครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันศุกร์ท่ี 27 กันยายน 2556  
4.1-4-3 รายงานการเงินรายไตรมาส,รายงานงบการเงิน (งบทดลอง) ประจําเดือน  
4.1-4-4 รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 
4.1-5-1 รายงานการประชุมประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 

2556 

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 
4.1-5-2 รายงานการวิเคราะห์ทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2556  
4.1-5-3 พยากรณ์รายรับรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  
4.1-6-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี  
4.1-6-2 คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน 
4.1-6-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ครั้งท่ี 7/2556  เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 
4.1-7-2 รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน ... ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 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 5 5 5 5  5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ท่ีให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
(ตัวบ่งชี้ท่ีกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

� � 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

� � 3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

� � 4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

� � 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

� � 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

� � 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

� � 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

� � 9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดย

ใช้ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานักท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดําเนินการตาม 6 องค์ประกอบ มีกลไกลในการ
ขับเคลื่อนโดยการแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขต (5.1-1-1) โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
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 6/2556 ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (5.1-2-1) 
สํานักงานวิทยาเขตมีนโยบายประกันคุณภาพ คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมตัวชี้วัดและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลหน่วยงาน พัฒนามาตรฐานบริหารจัดการ และ ผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
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 3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ดังกล่าว คือ ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
แบบ“รวมบริการ  ประสานภารกิจ”  ซ่ึงมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสํานักและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Identity of Kasetsart University) ท่ีกําหนดไว้ คือ มุ่งม่ัน(Determination) (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 ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 (5.1-4-3 ) และจัดส่งให้กับสํานักประกัน
คุณภาพตามเวลาท่ีกําหนด และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพ (สปค.01) (5.1-4-4)  
 
 5. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําผลการประเมินคุณภาพเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 5/2556 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (5.1-5-1) รวมท้ังนําข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ (สปค.01)  (5.1-5-2) ซ่ึงส่งผลให้มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายทุก
ตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ (5.1-5-3) 
 
 6. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (5.1-6-1) โดยระบบดังกล่าวเป็นการแสดงข้อมูลและหลักฐานการประกันคุณภาพของสํานักครบ
ทุก องค์ประกอบ และทุกฝ่ายสามารถนําข้อมูลในระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป  
 
 7. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพ โดยเริ่มต้ังแต่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายในการเป็นคณะทํางานประกันคุณภาพของสํานัก 
(5.1-7-1) จัดโครงการ OCC QA on Tour ครั้งท่ี 3 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในด้านประกันคุณภาพของบุคลากรท้ัง
ระดับสํานักงาน และระดับคนงาน (5.1-7-2) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
เช่น มีการสํารวจความต้องการจําเป็นสําหรับนิสิตทุกชั้นปี ประจําปี 2556  (5.1-7-1) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ (5.1-7-2) มีสายตรงผู้อํานวยการทางเว็บไซต์สํานัก (5.1-7-3) 
 

8. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ
ของสํานักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดสัมมนาดังกล่าว ในวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยกิจกรรมมีการนําเสนอผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงานระดับสํานักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สํานักงานวิทยาเขต
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สกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (5.1-
8-1) 

 
 9. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ โดยได้จัดทํา
วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
(5.1-9-1) และได้เผยแพร่ผลการศึกษาในเว็บไซต์ของสํานัก (5.1-9-2) นอกจากนี้ยังมีระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีส่วนช่วยในการสืบค้นเอกสารและหลักฐานทางด้านประกันคุณภาพอีกทางหนึ่ง และเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงานอ่ืนนําไปใช้เพ่ือปรับปรุงการทํางานอีกด้วย (5.1-9-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย � ในช่อง � โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5 5 5 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 6/2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
5.1-1-1 และ     

5.1-7-1 
คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

5.1-3-1 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
5.1-4-1 รายงานการประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตครั้งท่ี 1/2556  
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
5.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสํานักครั้งท่ี 4/2556 

5.1-4-4 และ 5.1-5-
2 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 5/2556 
5.1-5-3 ผลการประเมินตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2556 
5.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
5.1-7-1 รายงานการสํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิตทุกชั้นปี ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-7-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
5.1-7-3 เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขต 
5.1-8-1 สรุปการสร้างเครือข่ายสํานักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย 
5.1-9-1 รายงานผลการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
5.1-9-2 เว็บไซต์ของสํานัก  
5.1-9-3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบ“รวมบริการ  ประสานภารกิจ” 

ชนิดตัวบ่งช้ี ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

 “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นกระบวนการบริหารจัดการท่ีมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและ 
ความชํานาญการร่วมกัน จึงทําให้ระบบดังกล่าวมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ  คือ  1. ลดข้ันตอนการทํางานหรือลด
ระยะเวลาในการทํางาน (ประสิทธิภาพ)  2. มีความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด) และ 3. เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ประสิทธิผล) ซ่ึงระบบดังกล่าวถือเป็นเอกลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมี
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 

 สํานึกดี (Integrity) ระบบ “รวมบริการประสานภารกิจ” ได้ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนมี 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม  
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 มุ่งม่ัน(Determination) ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความมุ่งม่ันต้ังใจมีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 สร้างสรรค์ (Knowledge creation) ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเป็น
ผู้ใฝ่รู้มีความขวนขวายแสวงหาความรู้มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ 

 สามัคคี (Unity) ระบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจ
ประนีประนอมทํางานเป็นทีมและบูรณาการเชื่อมโยงการดําเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการซ่ึงถือเป็นบทบาทของหน่วยงานการ
ตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ังผู้รับบริการ
ท่ีเป็นบุคลากรของหน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน และหน่วยงานภายในสํานักเอง ซ่ึงการสํารวจ 
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ 

2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการภายใน 

3. ความพึงพอใจด้านการเงิน 

4. ความพึงพอใจด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 

นิยามศัพท์  

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหมายถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยแบบประเมินความพึง
พอใจแบบประมาณค่าซ่ึงจะพิจารณาจากประเด็นท่ีสําคัญ คือ ความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการภายในความพึงพอใจด้านการเงินความพึงพอใจด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การประเมิน คํานวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการดําเนินงาน  

 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เพ่ือเป็นการประเมินและสอบถามความคิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าว รวมถึงเพ่ือเป็นการสํารวจว่า  
การดําเนินงานได้ดําเนินงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการนํารูปแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ซ่ึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริหารจัดการแบบ“รวมบริการ  ประสานภารกิจ”ในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.71  จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 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 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

� � 2.  มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

� � 3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

� � 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

� � 5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงาน 

(Core Process) ท่ีสําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การบริหาร
งบประมาณ บริหารงานกิจการนิสิต การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ โดยมีการ
กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงานเป็นคู่มือการบริหารจัดการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ฉบับ
ปรับปรุง (6.1-1-1) โดยในรอบปี 2556 ได้มุ่งเพ่ิมระดับความพึงพอใจในด้านการบริหารงานกิจการนิสิต จึงได้มีการ
พัฒนาจุดบริการข้ึน เพ่ือลดข้ันตอนในการขอรับบริการและอํานวยความสะดวกให้แก่นิสิต (6.1-1-2)   

 
2. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้รับบริการ เพ่ือทบทวน/ปรับปรุงข้ันตอนในการให้บริการ (แบบเดิม) โดยนําผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2555 นํามาวิเคราะห์กับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนการ
ให้บริการท่ีต้องการนํามาปรับปรุง เพ่ือนําข้อสรุปไปปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการ และจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ใน
ลําดับต่อไป (6.1-2-1)  

 
3. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้นําผลมาทบทวน ออกแบบข้ันตอนการให้บริการ

จุดบริการ Student Service Center ตามความต้องการ (บริการให้คําแนะนํา ปรึกษา สอบถาม ส่งต่อ ดําเนินงาน
ตามข้ันตอนท่ีกําหนดให้สําเร็จลุล่วง และประสานงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) โดยได้จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาร
บรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มก.ฉกส. พร้อมท้ังมีการกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-1) 

 
4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการนําข้ันตอนการให้บริการมาปรับปรุง เพ่ือทํา

ให้ข้ันตอนการให้บริการมีประสิทธิภาพ เช่น ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียนเป็นต้น และ
เผยแพร่คู่มือการการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวท้ังวิทยาเขต (6.1-4-1)  
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5. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการรายงานผลการให้บริการตามกระบวนการ
ต่างๆ ของจุดบริการ Student Service Center ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตทราบเป็น
ประจําทุกเดือน (6-1-5-1) และได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 (6-1-5-2) พร้อมท้ังได้จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุง จากผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป (6-1-5-3) พร้อมท้ังนําผล
การประเมินเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลําดับถัดไป (6.1-5-4)  
 

เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
  � เท่ากับผลการประเมินตนเอง   � แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1-1 คู่มือการบริหารจัดการ “รวมบริการประสานภารกิจ” 
6.1-1-2 ภาพการประชุมระดมความคิดเพ่ือพัฒนาจุดบริการ Student Service Center 
6.1-2-1 รายงานสรุปกิจกรรมสัมมาทิฐิ ฝ่ายกิจการนิสิต สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร เรื่อง การนําเสนอผลการดําเนินงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย ตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (วิเคราะห์เพ่ือแนวทางพัฒนาปรับปรุงจุดบริการ 
Student Service Center) 

6.1-3-1 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มก.ฉกส. (ฉบับเดิม) 

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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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
6.1-4-1 คู่มือการปฏิบัติงานจุดบริการ Student Service Center (ฉบับปรับปรุง) 
6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต 
6.1-5-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สํานักงานวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556 
6.1-5-3 แผนการพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สํานักงานวิทยาเขต ปี

การศึกษา 2556 เพ่ือปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
6.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ครั้งท่ี 5/2557 
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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 2556 (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 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 - 4.57 - 4.72 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิาร
และจัดการ  

5.00 - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก - 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 - 5.00 - 4.57 - 4.93 -   
ระดับคุณภาพ           

  เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานัก... ดังนี้ 

เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ของสํานัก... 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  

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
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ของวิทยาเขต ถึงแม้ว่าสํานักงานวิทยาเขต ฯ จะมีโครงการบริการวิชาการน้อย แต่เม่ือวัดผลความพึงพอใจแล้ว
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการมาก 

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

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานัก... สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตและของมหาวิทยาลัย และมีการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสํานัก รวมถึงมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้
มีความทันสมัยและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านต่างๆ  

2. บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้เก่ียวข้องในการดําเนินการตามภารกิจของ
สํานักมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสํานัก 

3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีและแผน
กลยุทธ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อการใช้งาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  
เช่น ลดการใช้กระดาษ  ลดการใช้หมึกพิมพ์เอกสาร เป็นต้น 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
        - 
 ข้อเสนอแนะ 
 - 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการท่ีหลากหลาย 
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2. ให้ความสําคัญต่อผู้รับบริการในทุกกระบวนงาน 
 3. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4. มีจุดบริการกลาง ได้แก่ ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC  Service  Link) และ Student Service 
Center สําหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลท่ัวไป เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมรวดเร็วในการขอรับบริการ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  1. ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 2. ควรกําหนดให้ทุกกระบวนงานบริการมีมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการท่ีชัดเจน 
 3. ควรเพ่ิมงานบริการภายในศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส.ให้ครอบคลุมในทุกภารกิจของสํานัก 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. ศูนย์บริการร่วม มก.ฉกส. (CSC  Service  Link)  
 2. Student Service Center 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารตระหนักและให้ความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
2. สํานักมีการจัดการความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และมุ่งม่ันพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานแห่ง

การเรียนรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีพร้อมเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานภายนอก 
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีแสดงถึงสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงานอาชีพท่ีชัดเจน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะและความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานตามความรู้ความสารถและตามความต้องการของหน่วยงาน 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเข้ารับการพัฒนาของบุคลากรยังไม่สอดคล้องและยังไม่ครบถ้วนตามแผนพัฒนาบุคลากร 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาท่ีสอดคล้องและครบถ้วนตามแผนพัฒนาบุคลากร 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
  - 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 
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1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้จริง 

2. มีการจัดรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีครอบคลุมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตและการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

  จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 2555-2558 
 2. รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีระบบการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพท่ีชัดเจนและเข้มแข็ง เช่น มีการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพกับบุคลากรทุกระดับ 

2. มีการจัดทํารายงานการวิจัยด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับสํานักงานอธิการบดี 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพควรจัดอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และ 

การจัดกิจกรรมควรดําเนินการลงไปสู่ระดับฝ่าย 
2. การดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับสํานักงานอธิการบดี 3 

มหาวิทยาลัย ควรกําหนดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยอาจกําหนดให้มีกิจกรรม 4 ครั้งต่อปี
การศึกษา หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นต้น 
  จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประกาศนโยบายด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ 
2. โครงการ OCC  QA  On  Tour ครั้งท่ี 3 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจนและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2. มี Student Service Center ซ่ึงเป็นจุดบริการกลางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขอรับบริการแก่นิสิต  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ  
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
แนวปฏิบัติท่ีดี 
 1. Student Service Center 

 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน
ระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

หน่วยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 
องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 รวม ระดับคุณภาพ 

ฝ่ายบรหิาร 5.00  5.00 5.00 5.00  5.00 ดีมาก 

ฝ่ายกิจการนิสติ  4.58    5.00  ดีมาก 

ฝ่ายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

 5.00     5.00 ดีมาก 

 

 



บทท่ี 4  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ         
จังหวัดสกลนคร ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
ระหว่างวันท่ี   8 – 9  กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งน้ี จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

ประธานคณะกรรมการ .................................................
. 

(รองศาสตราจารย์พิภพ  ลลิตาภรณ์) 

                                                                                 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
 

รองประธานคณะกรรมการ ................................ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสด์ิ) 
                                            สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
กรรมการ .................................................

. 
(อาจารย์ปานชีวัน   ปอนพังงา) 

                                                      สังกัด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก.ฉกส. 
 

เลขานุการ .................................................
. 

(นางสาวรดาณัฐ   ภูสมนึก) 

                                                                      สังกัด สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส. 
   
ผู้ช่วยเลขานุการ .................................................

. 
(นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญทวีไพศาล) 

                                                                            สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                93 

    

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้ เ ป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียร ติ            

จั ง ห วั ด ส กล นคร  ป ร ะจํ า ปี ก า ร ศึ กษา  2 556  ต ามกร ะบว นก า ร ใน ร ะบบปร ะ กัน คุณภ าพขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันท่ี  8 -9 กรกฎาคม 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน   
12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.93  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.57 4.58 4.72 4.72 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.89 4.57 4.58 4.93 4.85 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้และทักษะเก่ียวกับการ
บริหารภายใต้ปรัชญา การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร(Total Quality Management)  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้บริหารและ
จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
2. ให้แผนพัฒนาบุคลากรเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของสํานักงานวิทยาเขต   
3. ควรมีระบบการทํางานเชิงรุก  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 - 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 
                - 
 
ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
2. สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย   งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารงานภาครัฐ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม  4  ข้อ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้ดําเนินการ ครบทุกข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี  1  จํานวน  2  ข้อ ดําเนินการเรียบร้อยท้ัง  2  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 
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องค์ประกอบท่ี  2  จํานวน  1  ข้อ  ดําเนินการเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 
องค์ประกอบท่ี  3  จํานวน   3 ข้อ  ดําเนินการเรียบร้อยท้ัง  3  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 
องค์ประกอบท่ี  4  ไม่มีข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบท่ี  5  จํานวน 2  ข้อ  ดําเนินการเรียบร้อยท้ัง  2  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 
องค์ประกอบท่ี  6  จํานวน 1 ข้อ  ดําเนินการเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถดําเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบ

สํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา คือ 

ครั้งท่ี 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันท่ี 9 – 10 
กรกฎาคม  2556  พบว่า   มีผลการดําเนินงาน 12  ตัวบ่งชี้ จาก  12 ตัวบ่งชี้    ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.76  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 

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 
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กําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2556 

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2557   ณ  ห้องพระพิรุณ  อาคารบริหาร (อาคาร 1) 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน/คณะกรรมการประชุมหารือก่อนการประเมินคุณภาพฯ 

เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ      จังหวัดสกลนคร 

- ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

- ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครรายงานผลการดาํเนินงาน
ในรอบ          ปีการศึกษา 2556  ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานนาํเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่
สําคัญดังนี้  

 ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่ายงานในเบื้องต้น 

 สรุปผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมิน
คุณภาพในของหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต  
รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษามุมมองด้านการบริหารจัดการและ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 ประสิทธผิลของการดําเนนิงานตามแผนพฒันาปรับปรุงในรอบปีที่ผา่นมา 

 แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลลัพธ์จากการดําเนนิการตามระบบประกันคุณภาพ 

-  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ 

- สัมภาษณบ์ุคลากรของสํานักฯ 
เวลา 12..00 –  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง (ผู้ใช้บริการ) 
 กลุ่มอาจารย์ / บุคลากรสนับสนุน 

 กลุ่มนิสิตคละสาขา/ชั้นป ี
เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
วันที 9  กรกฎาคม 2557 

เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 11.00 -  12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

  เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผูบ้ริหารและบุคลากรสํานักฯ 
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 ผู้บริหารและบุคลากรสาํนักฯ แสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

 หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ  
  
วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปี
การศึกษา 2556  ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ 
และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตาม
ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐาน
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   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.93  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.57 4.58 4.72 4.72 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
การจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.89 4.57 4.58 4.93 4.85 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปี
การศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2   ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
            

 
 

ตัวบ่งช้ี 

 
 

หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน  
 

หมาย
เหตุ  

2556 2557 
 
 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

ตัวหาร หรือสัดส่วน) ตัวหาร หรือสัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ สาํนัก (บังคับ 12 ตัวบ่งช้ี) 4.93 4.85   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.72 4.72   
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉล่ีย     49,190.0

7 
4.15 50,511.47 4.16 4.15 4.16   

  11,854.0
0 

12,145.00 

2.2 ระดับความสําเรจ็ของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบรกิาร 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.80   
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหนว่ยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู ้และทกัษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรอื
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 90.50 90.50 166.00 100.00 166.00 100.00 5.00 5.00   

  166.00 166.00 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเรจ็ของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนนิงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5 ได้
คุณภาพระดับ  ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
1. มีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงท่ีทุ่มเทให้กับการบริหารงาน เป็นบุคลากรในท้องถ่ินมีเวลาและมีความรัก

และความผูกพันกับองค์กร   

2. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และปรัชญาการบริหารร่วมบริการประสานภารกิจเป็นพ้ืนฐานท่ีเข้มแข็ง   

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส่งเสริมมีการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีขีดความสามารถท่ีเข้มแข็งเพ่ือเป็นกําลังในการบริหารวิทยา

เขตในอนาคต 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในวิธีคิด วิธีการทํางาน และทัศนคติภายใต้ ปรัชญา รวมบริการประสาน

ภารกิจ ยังไม่ชัดเจน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ทางเลือกในการสื่อสารท่ีทําให้สามารถแปลงปรัชญาและแนวคิด    รวมบริการประสาน

ภารกิจ ไปสู่การปฏิบัติอย่างบรรลุผล 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
 - 
 ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก จํานวน  3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย  4.72        ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.72  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
1. มีความพร้อมในการพัฒนาการให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิตท่ีจะให้เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  “ Student 

Service Center” 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ในการพัฒนาการบริหารของ Student Service Center ควรมีการสํารวจความต้องการของนิสิตท่ีเก่ียวข้องกับ

งานกิจการนิสิต เพ่ือนําข้อมูลมาปรับการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลสิทธิต่างๆ แก่นิสิต บุคลากร  หรือผู้เก่ียวข้องทราบ 

3. ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิต่างๆ แก่ผู้เก่ียวข้องทราบ 

4. ควรมีการสํารวจการรับรู้ รับทราบข้อมูลด้านการจัดให้บริการของนิสิต/บุคลากร ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือให้

สามารถนํามากําหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับรู้ข้อมูลการให้บริการของนิสิต/บุคลากรในประเด็นต่างๆ 

ร่วมกัน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การดําเนินงานในการพัฒนาของฝ่ายบริหารและฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะยังขาดกระบวนการท่ีชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนําเสนอผลงานของกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญให้ชัดเจนและครบถ้วน 

  

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
        -  
ข้อสังเกต 

1.       1. กระบวนการประเมินผลท่ีเก่ียวข้องกับโครงการในกรณีท่ีมีการประเมินผล on-line  : ควรตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน จุดอ่อนท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการประเมิน  ก่อนจะนําเครื่องมือไปใช้จริง เช่น การ lock 
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ามาประเมินได้ 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง   มีคะแนนเฉล่ีย 5  
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล   

2. มีบุคลากรเป็นคนในท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ มีความรักและผูกพันในองค์กร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรยกระดับขีดความสามารถของผู้บริหารระดับฝ่ายและระดับหัวหน้างานให้สามารถดูแลรับผิดชอบงาน

ได้มากข้ึนเพ่ือแบ่งเบาภาระของรองอธิการบดี และเพ่ือให้สามารดูแลภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตได้อย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ   

 จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
  ข้อเสนอแนะ 
- 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 
ข้อสังเกต 
- 
องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย    5  
ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย  5  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
1. มีรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินท่ีเป็นระบบสามารถผลักดันให้การใช้เงินเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ท่ีหน่วยงานวางไว้ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรนําผลการดําเนินงานทางการเงินในปีก่อนหน้ามาใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณถัดไป 
(การวิเคราะห์ทางการเงินทําล่าช้า)  

 จุดท่ีควรพัฒนา 
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1. กรรมการตรวจสอบภายในท่ีตั้งข้ึนยังไม่มีการดําเนินการตามหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในคําสั่งแต่งต้ัง   
  ข้อเสนอแนะ 
1. กรรมการตรวจสอบายในท่ีตั้งข้ึนควรมีการตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไประเบียบกฎเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. หากกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาเขตยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบ วิทยาเขตควรจัด

อบรมกรรมการให้มีขีดความสามารถเพียงพอ 
 แนวปฏิบัติท่ีดี 
- 
ข้อสังเกต 
- 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง          มี
คะแนนเฉล่ีย 5 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5           ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
1. มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในประยุกต์ใช้สอดคล้องกับพันธกิจ และการพัฒนาของหน่วยงาน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการเชื่อมโยง การนําผลการประกันคุณภาพภายในท่ีนํามาปรับปรุงการทํางานแล้วส่งผลให้การดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้มีการพัฒนาข้ึน 
  
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ “เรื่องประสิทธิผลและประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ”   ยังไม่ถูกนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงการทํางานหรือทําให้เอกลักษณ์ของสํานักงานมีประสิทธิภาพและยังไม่ปรากฏการเผยแพร่สู่หน่วยงาน
อ่ืน 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับกระบวนการในการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจท่ีควรแก้ไขปรับปรุง
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานและมีการนําไปใช้โดยหน่วยงานภายนอก 
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ข้อสังเกต 
      - 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมขอสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง   มี
คะแนนเฉล่ีย 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก    ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5  อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
1. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา มีการวางแนวทางในการดําเนินงาน และเป้าหมายของการดําเนินงานท่ีชัดเจนของ

ท้ัง 3 ฝ่าย 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรให้เห็นกระบวนการของการดําเนินงานท่ีชัดเจน และมีการประเมินผลการดําเนินงานจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 

โดยประเมินตนเองและผู้ท่ีเข้ามารับบริการ ด้วยรูปแบบอ่ืน ๆด้วย มากกว่าการประเมินจากความพึงพอใจเพียง 
อย่างเดียว 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

  -  

  ข้อเสนอแนะ 

  - 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. คู่มือของ Student Service Center 
 ข้อสังเกต 
1. ฝ่ายกิจการนิสิตมีการนําเสนอ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ท่ีเห็นกระบวนการครบท้ังหมด 

และชัดเจน ในขณะท่ีอีก 2 ฝ่าย กระบวนการของการดําเนินการพัฒนาไม่ชัดเจน แต่เห็นผลของการประเมิน
การดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน   

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.15 4.16 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 4 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

8 ระบบการพฒันาบุคลากร ข้อ 7 7 

9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัตงิานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 166 166 

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 167 167 

11 จํานวนบุคลากรประจาํที่ปฏิบัตงิานจริง    (ไม่นับรวมผูล้า
ศึกษาต่อ) 

คน 166 166 

12 จํานวนบุคลากรประจาํที่ลาศึกษาต่อ คน 1 1 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกท่ี 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

กลุ่มคณะทํางานประกันคุณภาพ  จํานวน 8 คน 
การทํางานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

• การมอบหมายตัวบ่งชี้จะมอบหมายให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบโดยพิจารณาจากภารงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ด้าน
สุนทรียภาพ มอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานท่ี เป็นต้น 

• มีการจัดประชุมทุกเดือน 

• การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ดําเนินการโดย ผู้อํานวยการสํานักฯทําหนังสือแจ้งเวียนขอรายชื่อ
ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายส่งรายชื่อผู้แทนเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก และจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง 

• มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้ จัดทําโครงการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ เช่น โครงการ OCC QA on Tour  ครั้งท่ี 3 โดยเพ่ิมวิธีการเขียนขอนําเสนอผลงานเพ่ือให้ได้รับรางวัล 

• แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

• หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ช่วยรองอธิการบดีดูแลงานประจําในระดับนโยบายไม่ควรลงมาในระดับปฏิบัติ 

• ระบบ CHE QA พบปัญหาเรื่องการ Up Load  เข้า 
 

กลุ่มบุคลากร สํานักงานวิทยาเขต  จํานวน 5 คน 

• บุคลากรได้ร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมในงานประกันคุณภาพ ท่ีเข้าศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

• งานพยาบาลกับงานเก่ียวข้องประกันคุณภาพในเรื่องของการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ  มีการกําหนด
ข้ันตอนกาให้บริการ ถ้าพบข้อบกพร่องต้องมีการปรับปรุง จะต้องมีการพัฒนาข้ันตอนทํางาน  
• ต้องการให้มีพยาบาลประจํา ตลอด 24 ชม. ในช่วงเปิดเทอมเนื่องจากกิจกรรมนิสิตปี 1 เยอะส่งผลให้นิสิตป่วย
บ่อย 

• แผนการพัฒนาบุคลากรยังมีน้อย ไม่ชัดเจน รวมท้ังไม่ครอบคลุมไปถึง แม่บ้าน   พนักงานรักษาความปลอดภัย  

คนงาน 

• มีการส่งเสริมให้ไปอบรมเฉพาะทาง การศึกษาต่อโดยจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่องานประจํา 

• ต้องการให้มีแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางสายงานอย่างชัดเจน 

• การเงิน ระบบ Student Service Center   ระบบ Cash Management    การเบิกจ่ายเงินผ่านช่องทาง Express 

Wayท่ีได้นําเข้ามาใช้ ทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจดี เพราะสะดวก รวดเร็ว 

• ต้องการ Programmer ช่วยงานทางด้านการแปลง file ข้อมูลของธนาคารเพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่าง
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ต้องการทราบเกณฑ์วัดความสําเร็จของงานกายภาพ งานก่อสร้าง  

• ต้องการให้เพ่ิมเติมสถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีเต้นแอโรบิค 
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• ต้องการให้มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานพยาบาลเข้ามาประเมินคุณภาพเพ่ือจะได้ทราบถึงจุดท่ีเราควร
ปรับปรุงเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถานพยาบาลให้ดีมีมาตรฐาน 

 

กลุ่มนิสิต  จํานวน  6  คน 
 บริการจากหน่วยงาน 

• กระบวนการขอแลกใบเสร็จมีการปรับปรุงการให้บริการท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

• ต้องการให้มีการจัดเก็บเอกสารงานคลังท่ีเป็นระบบ เพ่ือป้องกันเอกสารโครงการสูญหาย 
บริการรถสวัสดิการ 

• ต้องการให้มีรถสวัสดิการเข้าไปในเมืองเช่นเดิม โดยกําหนดอัตราค่าบริการ ไป – กลับ   30 บาท / เท่ียว  
ให้บริการช่วงเวลาไป 16.45  น.  กลับ 19.00 น. และให้บริการในวัน เสาร์ - อาทิตย์ 

• ต้องการให้รถรางวิ่งให้ตรงเวลาเพ่ือนิสิตชั้นปีท่ี 1 สามารถเข้าเรียนได้ทัน 

• ต้องการเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 2 )  

• ต้องการให้วิทยาเขตมีการรณรงค์การขับข่ีจักรยานอย่างปลอดภัยให้กับนิสิต 
บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและหอพัก 

• ต้องการให้ขยายห้องฟิตเนส ติดหลอดไฟให้แสงสว่างเพ่ิมเติม พร้อมท้ังซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกําลังกายท่ีชํารุด  
• สนามกีฬาชํารุดเสียหายเช่น สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล   
• อยากให้มีผู้นําในการเล่นกีฬาใหม่ เช่น กีฬารักบ้ี 

• ต้องการให้เพ่ิมจํานวนพัดลม จาก 1 ตัวเป็น 2 ตัว ของหอพักนนทรี 
• หากมีเครื่องทําน้ําอุ่นในหอพักนิสิตยินดีชําระ ค่าน้ํา ค่าไฟ 

• ต้องการติดไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีบริเวณหอพักนอกบริเวณท่ีเปลี่ยวมืด 

• ควรติดไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติมบริเวณถนนเส้นข้างสนามกีฬา (เส้นตลาดนัด) 
• โรงอาหารมีกลิ่นข้ึนมาจากท่อระบายน้ําข้างหลังโรงอาหาร 

• อาคารสถานพยาบาลควรขยายเวลาเปิดให้มากข้ึนในช่วงรับน้อง หรือช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ 
• กรณีนิสิต ท่ีได้ A 5 ตัวนิสิตไม่ทราบแนวทางการรับสิทธิ์หรือช่องทางการติดต่อการรับเงินค่าเทอมคืน นิสิตบาง
คนทราบจากรุ่นพ่ีแต่อาจยังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจน 

• ต้องการให้มีกิจกรรม/โครงการลดความเครียดให้นิสิต 

ประเด็นเพ่ิมเติม 

• Computer อาคาร 9 ท่ีใช้ในการเรียนควรใช้งานได้ทุกเครื่อง (สวบ.) 
• Projector ท่ีใช้ในการเรียนภาพสั่น สีเพ้ียน 

• ต้องการให้เพ่ิมเก้าอ้ีในห้องมินิเธียร์เตอร์ 
• มีมาตรการลดการนําอาหารเครื่องด่ืมเข้าห้องสมุด 

• เสียงแอร์ในห้องสมุดดัง รวมท้ังเสียงของผู้ใช้บริการ 
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กลุ่มอาจารย์และบุคลากร  จํานวน 11 คน 
บริการจากหน่วยงาน 

• การขอรับบริการจาก  csc link  และบริการของฝ่ายกิจการนิสิตในการประสานขอข้อมูล ขอใช้บริการต่าง ๆ มี
การประสานงานและให้บริการท่ีดี 
• งานธุรการ มีระบบเอกสารท่ีดี หากแต่ยังมีการจัดส่งเอกสารท่ีผิดพลาดบ้าง เช่น คณะฝากส่งเอกสารไปยัง 
สวพ. มก แต่มีการส่งไปยัง สวพ.มก.ฉกส. เป็นต้น 
• ต้องการให้งานวิเทศสัมพันธ์ทํานโยบายเชิงรุก เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ เช่น ข้อมูลข่าวสาร
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ  เป็นต้น 
• ต้องการให้เพ่ิม  Service Mind  ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ เช่น แม่บ้าน คนงาน เป็นต้น 
• การประชาสัมพันธ์การขอตําแหน่งทางวิชาชาการยังไม่เพียงพอ ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการอบรมให้ความรู้ 
• ต้องการให้มีโบนัสเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
• ต้องการให้ส่วนกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสวัสดิการท่ีพนักงานจะได้รับให้ทราบโดยท่ัวถึงกัน 

บริการด้านการเงิน การคลัง 
• พบปัญหาด้านการเบิกจ่ายการเงิน  การส่งกลับแก้ไขเอกสาร การโอนเงิน  ดังนั้นจึงอยากให้มีการอบรมให้
ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจกระบวนการ / ข้ันตอนด้านการเงิน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจตรงกัน  
เช่น  ความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาการโอนเงินเพ่ือจัดทําโครงการ  การ Up date ข้อมูลระบบโอนเงินเข้าบัญชีให้
เป็นปัจจุบัน การโอนเงินเบิกจ่ายให้กับร้านค้า เป็นต้น 
• การเบิกจ่ายเงินระบบ  ERP  มีความล่าช้า 
• ต้องการให้มีกําหนดนโยบาย ระบบ   EGP ERP   รวมท้ัง กําหนด ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  และชี้แจง 
ระดับการเข้าถึงข้อมูลของระบบ  
• นิสิตลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไม่ได้ 

 
 

บริการด้าน อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ 
• ต้องการความชัดเจนในการประสานงานขอใช้บริการจองรถ ในวันเสาร์ – อาทิตย์  เช่น ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า
จะต้องขอใช้บริการกับใคร  มีรถให้บริการแต่ขาดพนักงานขับรถ  เป็นต้น 
• รถยนต์ส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจากผู้ใช้บริการมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
• ผู้ใช้บริการไม่ทราบผู้ดูแลประจําอาคารแต่ละอาคาร ทําให้เกิดปัญหาในการประสานงานขอใช้พ้ืนท่ี  
• โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่เพียงพอ กรณีท่ีมีการจัดงานตรงกัน 

บริการด้านงานกิจการนิสิต 
• ต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนกิจกรรมนิสิต  
• ต้องการให้ไปรษณีย์เขียนระบุประเภท สังกัด ของผู้รับพัสดุ/เอกสารไปรษณีย์ เช่น นิสิต  คณะ สศ. เป็นต้น 
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ภาคผนวกท่ี 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


