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 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นรายงานการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2556 (1 มถิุนายน 
2556-31 พฤษภาคม 2557) โดยเป็นการทบทวนผลการดําเนินงานขององค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการดําเนินงานจะต้องสนองวิสัยทัศน์ด้านการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการท่ีเป็น
ภารกิจหลักของสถาบันฯ ทั้งน้ี การดําเนินงานของสถาบันฯ ได้มีการทบทวนอย่างต่อเน่ือง โดยได้นําข้อมูลจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รวมท้ังข้อมูลจากผูร้ับบริการ ทั้งจากนักวิจัย และผู้รับบริการวิชาการ มา
กําหนดทิศทาง และวางแผนการดําเนินของสถาบันฯ ทั้งน้ีผู้บริหาร และบุคลากรได้นําเอาการประกันคุณภาพมา
รวมให้เป็นส่วนหน่ึงของการทํางาน เพ่ือให้งานประจําน้ันมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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             ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
          วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

        วันที ่15 กันยายน 2557 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย 
และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 สถาบัน ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้องค์ประกอบ
คุณภาพ 6 ด้าน  จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี   ในปีการศึกษา 2556 พบว่า สถาบันมีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับดี  

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 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 และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

3.69 3.69 5.00 5.00 4.39 3.98 4.52 4.25 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 0.00 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 0.00 - - 4.00 4.00 ดี ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

เฉลี่ยภาพรวม 4.35 4.35 4.92 4.92 4.35 3.98 4.63 4.48   
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี   

  ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 
4.51-5.00) จํานวน 20 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 3 ตัว
บ่งช้ี และตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จํานวน 1  ตัว
บ่งช้ี ได้แก่ งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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 ผลการประเมนิตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

• จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. สถาบันฯ มีฟาร์มมหาวิทยาลยัเป็นพ้ืนที่ในการสร้างองค์
ความรู้จากงานวิจัย 

1. มีพ้ืนที่วิจัยและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เป็นที่รู้จัก
และสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ร่วมวิจัยและ
ผู้รับบริการวิชาการ  

2. สถาบันฯ มีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนในการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

2. การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกอย่างต่อเน่ืองเป็ยรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน เช่น โครงการการของศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

3. สถาบันฯ มีกลุม่เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ กลุ่มคลสัเตอร์เคร่ืองนุ่งห่ม จ.สกลนคร 
กลุ่มครัวเรือยากจน กลุ่มเยาวชน และกลุม่ SMEs  

3. มีทรัพยากรด้านพ้ืนที่จํานวนมาก สามารถ
รองรับงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่าง
เพียงพอ 

• จุดที่ควรพัฒนา  
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. งบประมาณในการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ 1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกยังมีน้อย 
และบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่น้อย 

 
2. การทํางานร่วมกับหน่วยงานภายในวิทยาเขต ในการบริการ

วิชาการ และถ่ายทอดงานวิจัย 
2. ขาดประการณ์ในการทําวิจัยที่มีรูปแบบ
หลากหลาย 

 3. ยังขาดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ทางสถาบันได้
ดําเนินการเอง 

 4. งบประมาณในการบํารุงรักษาซ่อมแซมโรงเรือน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ยังมีน้อย 

 
• แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็งและแกไ้ขจุดที่ควรพัฒนา 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1.แสวงหางบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดมาช่วย
พัฒนาพ้ืนที่  และหารายได้จากพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย อาทิ 
รายได้จากการจําหน่ายบัว อ้อย ข้าว เป็นต้น 

1. ควรได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตรกําลังให้สมดุล
กับภาระงานที่ตอ้งรับผิดชอบ 

2.เชิญคณะเข้ามาร่วมในการบูรณาการโครงการร่วมกันใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีข้อตกลง หรือ TOR อย่างชัดเจน 

 

 * ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการวิเคราะห์ตนเอง เม่ือได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้
นําเสนอทั้ง 2 ส่วน 
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รปรับปรุงโครง
วมบริ ก า ร  ป

รศึกษา 2556

ข้อมลู

ประวตัิความ

ขตเฉลิมพระเ

ภอเมือง จังหว

 จังหวัดสกลน
ทยาเขตแห่งนี้ 
อกับสถาบันวิ
องรับการบรหิ
ต เมื่อมีควา
นด้านวิจัยกับ
อไป 
เกิด “โครงกา
อเน่ือง ต่อมา

 จังหวัดสกลน
งด้านงานวิจัย

าลัยได้อนุมัติ
ฝายจัดการองค
งการสร้างกา
ประสานภา

6 สถาบันวิจัย

1บทที่ 1
ลพื้นฐานข

มเป็นมา  

กียรติ จังหวัด

วัดสกลนคร 

 

นคร เป็นวิทยา
้ ได้ดําเนินงาน
วิจัยและพัฒน
หารงานวิจัยแล
ามพร้อมจึงเสน
บหน่วยงานภา

ารจัดต้ังสํานักวิ
าสภามหาวิทย
นคร” เป็นหน่ว
ยของวิทยาเขต

ติโครงการการ
ค์ความรู้ โดย
รแบ่งส่วนราช
ารกิ จ”  ซึ่ ง โ

และพัฒนา วิ

1  
องสถาบัน

ดสกลนคร 

 

าเขตแห่งที ่4 
นวิจัยและบริก
าแห่งมหาวิท
ละงานบริการ
นอต่อสภามห
ยในและภายน

วิจัยและบริกา
ยาลัยเกษตรศ
วยงานประจํา
ต ได้อย่างเป็

รแบ่งส่วนราช
มีฟาร์มมหาวิ
ชการทั้งวิทยา
โคร งสร้ า งก

ทยาเขตเฉลมิ

 

 ของมหาวิทย
การวิชาการแก
ยาลัยเกษตรศ
รวิชาการ วิท
หาวิทยาลัยอนุ
นอก รวมทัง้

ารวิชาการ” ขึ
าสตร์ได้อนุมติั
าระดับคณะ เ
ป็นรูปธรรมแล

ชการออกเป็น
ทยาลัยสังกัด
าเขต เพ่ือให้ส
ก ารแ บ่ งส่ ว

มพระเกียรติ จั

ยาลัยเกษตรศ
ก่ชุมชน และท
ศาสตร์ ในช่ว
ทยาเขตจึงร่าง
นมัติ เพ่ือการ
งการถ่ายทอด

ขึ้น เพ่ือรองรับ
ติให้จัดต้ัง “ส
เมื่อวันที ่ 29 
ละสอดคล้องต

น 4 ฝ่าย ได้แ
อยู่ภายใต้ฝ่าย
สอดคล้องกับก
วนราชการ ไ

จังหวัดสกลนค

าสตร์ ก่อต้ังขึ้
ทอ้งถิ่นมาอย่า
วงระยะเวลานั้
งแผนการจัดตั
รเจริญเติบโตใ
ดเทคโนโลยีแล

ับงานวิจัย แล
สถาบันวิจัยแล
 กันยายน พ.ศ
ตามแผนพัฒน

แก่ ฝ่ายบริหา
ยบริหาร ต่อม
การบริหารงา
ไ ด้ เ สนอผ่ า

คร              
4 

ขึ้น
าง
นั้น
ต้ัง
ใน
ละ

ละ
ละ
ศ. 
นา

าร 
มา
าน
น
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 โดยยุบฝ่ายจัดการองค์ความรู้ จึงทําให้สถาบันฯ เหลืออยู่ 3 
ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหาร  2) ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ3) ฝ่ายบริการวิชาการ  

ทั้งน้ี สถาบันฯ มีภารกิจนอกเหนือจากการบริหารและประสานงานวิจัยและบริการวิชาการแล้ว ยังได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการให้สามารถช้ีนําสังคม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็ง ดังน้ัน สถาบันฯ จึงได้เพ่ิมฝ่ายขึ้นอีก 4 ฝ่ายเพ่ือให้สามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดย
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในองค์กร ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการมาดําเนินงาน ซึ่ง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ครั้งที ่1/2555 วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ได้แก่ 

 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ  
 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  
 ศูนย์ AEC Business Center  

ปีการศึกษา 2556 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่ 10/2556 โดยสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเสนอการปรับโครงสร้างหน่วยงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้
สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับใหม่ทีจ่ะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงได้เสนอ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังน้ี 

 ฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการและบ่มเพาะธุรกิจ 
 ศูนย์ข้อมูลหนองหารหลวงเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ลําดับ ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง รายนาม หมายเหตุ 
1 ปี2548- 29 กนัยายน 2549 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสด์ิพาณิชย์ ดูแลโครงการจัดต้ัง

สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2 วันที่ 8 ธันวาคม 2549 - 
วันที่ 1 มีนาคม 2550 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี  แสงดือน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการ 
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3 วันที่ 2 มีนาคม - 
วันที่ 19 เมษายน 2550 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการ 

4 วันที่ 20 เมษายน 2550 – 
27 สิงหาคม 2550 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสด์ิพาณิชย์ ผู้อํานวยการ 

5 28 สิงหาคม 2550  
- 30 มนีาคม 2556 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสด์ิพาณิชย์ ผู้อํานวยการ 

6 1 เมษายน 2556 –  
25 กันยายน 2557 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการ 

7 26 กันยายน 2556- ปัจจุบัน อาจารย์ ดร.ประภากรณ์  แสงวิจิตร ผู้อํานวยการ 

 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
• ปรัชญา ปณธิาน   

สร้างงานให้บุคคล สร้างคนให้รู้งาน ประสานภารกิจให้โปร่งใส พัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็ง พร้อมเป็นแหล่ง
บริการวิชาการ 

 
• วัตถุประสงค ์(จากการก่อต้ังหน่วยงานเท่าน้ัน) 

1. จัดสร้างโครงการเพ่ือสนองโครงการตามพระราชดําริ โครงการเพ่ือสนองพระราชดําริ และโครงการของ
ราชวงศ์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมทั้งจัดต้ังกองทุนวิจัยขึ้นมารองรับ 
3. บริหาร และสนับสนุนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของนักวิจัย 
4. บริหารจัดการโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาวิทยาเขต 
5. ประสานความร่วมมือโครงการวิจัย กับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาค 
6. เรียนรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
7. เสาะแสวงหาทุนวิจัยทั้งภายใน และต่างประเทศ 
8. รวบรวมและขึ้นทะเบียนนักวิจัยและโครงการวิจัยในแต่ละสาขา 
9. ประเมินผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการทํางบประมาณวิจัย 
10. ถ่ายทอดผลงานวิจัยในรูปของการอบรมสัมมนา 
11. สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ 
12. เป็นศูนย์กลางและเครือขา่ยทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภูมิภาคอินโดจีน 
13. ดูแลการใช้ประโยชน์จากฟาร์มมหาวิทยาลัย 
14. เพ่ือเป็นหน่วยจัดหาและเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆ 

• วิสัยทัศน ์
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     เป็นสถาบันที่สร้างและพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการให้สามารถช้ีนําสังคมได้ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนโดยมุ่งเน้นไทย ลาว เวียดนาม จีน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 
• พันธกิจ 

1. สร้างและพัฒนางานวิจัย และงานบริการวิชาการให้สามารถช้ีนําสังคมได้ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน สังคม ชุมชน ประเทศชาติ อย่างต่อเน่ือง 
3. พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
4. เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร 
 

• เป้าหมาย 
เป็นหน่วยงานท่ีสามารถช้ีนําและเป็นที่พ่ึงของสังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน โดยมุ่งเน้นประเทาไทย ลาว เวียดนาม จีน ตามเส้นทาง R 9 และ R 12 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 โครงสร้างองคก์ร 
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 โครงสร้างการบริหาร 

 

1.4 รายนามผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบัน 
• รายนามผู้บรหิาร 
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อาจารย์ ดร.ประภากรณ์  แสงวิจิตร 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสนธยา  ผาลลาพัง อ.ดร.ภูวดล   โดยดี 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 

 

อ.สิทธิชัย  ฮะทะโชติ อ.ดร.ธีระยุทธ  จันทะนาม 
รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 

  

นางสุพัตรา  ผาลลาพัง นางปณิดา  อัครทวีทอง นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ หัวหน้าฝ่ายฟาร์ม มก.ฉกส. 

 
• รายนามคณะกรรมการประจําสถาบนั 
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1. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา 
2. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ปรึกษา 

3. นายนิเวศน์  ธรรมะ ที่ปรึกษา 
4. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
ประธานกรรมการ 

5. รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รองประธานกรรมการ 

6. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รองประธานกรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี   พรหมอยู่ รองประธาน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร   พ่วงพรพิทักษ์ รองประธาน 
9. นายพัสกร   องอาจ กรรมการ 
10. นางสาวชุลีวัลย์  ธัญญศิรินนท์ กรรมการ 
11. นายวุฒิ  บุญกระจ่าง กรรมการ 
12. นายอภิศักด์ิ  อุ่มจันสา กรรมการ 
13. นายวิโรจน์  ฤทธ์ิฤาชัย กรรมการ 
14. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิชาการ กรรมการ 
15. หัวหน้าฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                       

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
กรรมการ 

16. หัวหน้าฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
 
• รายนามคณะกรรมการพัฒนางาน 

1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
4. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
5. ผู้จัดการอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ กรรมการ 
6. ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา บรมราชินีนาถ 
กรรมการ 

7. ผู้จัดการอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ 
8. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและวิชาการ กรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
10. หัวหน้าฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวอินทิรา  วรรณทิพย์ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.5 จํานวนบุคลากร 

• จํานวนบุคลากรท้ังหมด  
ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข้าราชการ      

ลูกจ้างประจํา      

พนักงานงบประมาณ 1.0 5.0 3.0  9.0 

พนักงานข้าราชการ  1.5   1.5 

พนักงานเงินรายได้  2.0   2.0 

ลูกจ้างชั่วคราว      

รวม 1.0 8.5 3.0  12.5 

แรงงาน เช่น พนักงานทําความ
สะอาด พนักงานขับรถ ฯลฯ 

9.0    9.0 

หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
   ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 
• รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 1,566,600.00 2,463,779.44 4,665,379.44 100 7.56 : 92.44 
-  งบบุคลากร 0.00 9.5,667.44 905,667.44 100 0.00 : 100.00 
-  งบดําเนินการ 201,600.00 706,992.00 908,592.00 100 22.19 : 77.81 
-  งบลงทุน 0.00 30,000.00 30,000.00 100 0.00 : 100.00 
-  งบอุดหนุน 1,365,000.00 596,220.00 1,961,220.00 100 96.60 : 30.40 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 0.00 224,900.00 224,900.00 100 0.00 : 100.00 

 
 

• ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน)) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 
-  งบประมาณแผ่นดิน 1,806,600.00 

-  งบประมาณเงินรายได้ 5,503,170.00 

รวมท้ังหมด 7,309,770.00 

 
 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

-  งบบุคลากร 0.00 845,170.00 845,170.00 
-  งบดําเนินการ 201,600.00 1,052,000.00 1,253,600.00 



รายงา

 

-  งบลงทุน
-  งบอุดห
-  งบรายจ
-  งบสําร

 

• 

อาคารท่ี 

1 

14 

- 

- 

• 
• พ้ืนที่
1. พื้นที่แ
2. พื้นที่ชั

านการประเมนิ

ประมา

น 
หนุน 
จ่ายอ่ืนๆ 
องจ่าย 

รว

 
 
 
 
 
 

อาคารและส
ชื่ออาคาร 

ชื่ออาค

บริหาร 

อาคารวิทยาเ
พระเกียรติ 

อาคารวิจัยแล
พัฒนา อุทยา
หารเฉลิม 
พระเกียรติ 
อาคารอํานวย
อุทยานเกษต
50 พรรษา 
มหาวิชาลงกร

 

ข้อมูลทางกา
ทีภ่าพรวมของส
แนวราบทัง้หม
ชั้น 1 ของทุกอ

นตนเอง ปีกา

าณการรายจ่า

วมทั้งหมด 

ถานที ่ 
ปีที

คาร 

2

เขตเฉลิม 2

ละ
านหนอง

2

ยการ  
ร  

รณ 

2

ายภาพและทร
สถาบัน 
ด  
อาคารรวมกนั  

รศึกษา 2556

ย 

ที่เริ่มใช้ พ้ืน
(

2540 

2546 

2549 

2552 

รัพยากรในภา

 

6 สถาบันวิจัย

แ

1,60

1,80

นที่ใช้สอย 
(ตาราง
เมตร) 

251 

98.6 
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368 

าพรวมของส

และพัฒนา วิ

แผ่นดิน 
0.00 

05,000.00 
0.00 
0.00 

06,600.00 

ลักษณะเป็นแ
อาคารประห

พลังงาน 
(ใช่/ไม่ใช)่

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

สถาบนั 

ทยาเขตเฉลมิ

งบประมาณ 
เงินรายไ

906,000
2,470,00
230,000

0.00 
5,503,17

แบบ
ยัด
 
) 

จํานวนพ้ืน
4,3

มพระเกียรติ จั

(บาท) 
ได้ 

0.00 9
0.00 4

0.00 2
 
0.00 7

รูปภาพอ

 
 

นที่ (ตารางเมต
320,000 
625 

จังหวัดสกลนค
1
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906,000.00
,075,000.00
230,000.00
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3. พื้นที่ทีเ่ป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภททีม่ีการปรับผิวหน้า
โดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย 
ฯลฯ  

- 

4. พื้นที่ภายในอาคารท่ีเป็น Green Area  - 
5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด  5 = (1+4) – (2+3) 4,319,375 
• รถของสถาบัน จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทกุประเภท 1 
2. รถจกัรยานยนต ์ 0 
3. รถจกัรยาน 0 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบนั และผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ 
 เอกลักษณ์หรอืวัฒนธรรมของสถาบัน 
 เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ คือ เป็นหน่วยงานทางการตลาดด้านวิจัย
และบริการวิชาการ และเป็นหน่วยงานที่มีฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่สําหรับพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และวัฒนธรรมของสถาบัน คือ การทํางานร่วมกันเป็นทีม 
 ผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
  1) ในปี 2556 พ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ได้แก่ อุทยานบัว ฟาร์มกวาง คาวบอยแลนด์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัด
สกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ  
  2) การได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 ให้เป็นที่ปรึกษาต่อเน่ืองเป็นปีที่ 
7 ในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่และต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ในการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม
จังหวัดสกลนคร นอกจากน้ียังมีโครงการอ่ืน ๆ ที่ทางสถาบัน รับเป็นที่ปรกึษาโครงการ โดยในปี 2556 
  3) ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พัฒนา
และต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสกลนคร อาทิ ไก่ดํา ผ้าย้อมคราม โคขุนโพนยางคําหมากเม่า เป็นต้น จํานวน
งบประมาณทั้งสิ้น 16,660,000 บาท 
 

1.8 ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสถาบันกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร      

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มชุมชนให้เป็น

รูปธรรมและเข้มแข็ง และขับเคล่ือนให้เกิดผลงาน
ท่ีเป็นรูปธรรม 
 

สวพ.ฉกส. ร่วมสร้างเครือข่ายกับชุมชนด้วย
การเป็นท่ีปรึกษา/กรรมการของหน่วยงาน 

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 

2. มองภาพของวิทยาเขตเป็นเป้าหมายหลักและ
ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 

สวพ.ฉกส. ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. มาเป็นส่วนหนึ่ง

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ของแผนยุทธศาสตร์ สวพ.ฉกส. เพ่ือจะมี
เป้าหมายเดียวกัน ผ่านโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ี

3. มองคณาจารย์เป็นกําลังหลักของการทํางานวิจัย 
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ
พัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนภายนอก 

สวพ.ฉกส. ได้รับโครงการจาก Agenda & 
Area และได้เชิญคณาจารย์จาก คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มาร่วมดําเนินโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร ซ่ึงสะท้อนให้
เห็น สวพ.ฉกส. มองเห็นอาจารย์เป็นกําลัง
หลักในการพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนภายนอก 

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ได้ทราบถึงองค์ความรูต้่างๆ ท่ีวิทยา
เขตสามารถจะให้บริการได้ 

สวพ.ฉกส. ได้รวบรวมการบริการวิชาการใน
ระดับวิทยาเขต และได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร เพ่ือให้
ประชาชนท่ีสนใจเข้ามารับบริการ 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่าย
บริการวิชาการ 

5. กําหนดทิศทางในการพัฒนางานวิจัยของวิทยาเขต
ฯ เองให้ชัดเจน และสอดคล้องกับศักยภาพและ
งบประมาณของวิทยาเขต และให้ปรากฏอยู่ใน
แผนฯ สื่อสารให้คณาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจ
อย่างท่ัวถึง 

สวพ.ฉกส. ได้เสนอชื่อผู้แทนจากคณะวิชา
ภายในวิทยาเขต เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ
วิจัย โดยมีหน้าท่ีขับเคลื่อนภารกิจด้าน
งานวิจัยให้ประสบผลสําเร็จ 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ 

6. ควรกําหนดบทบาทหน้าท่ีและสร้างดัชนีชี้วัดให้
ชัดเจน และสอดคล้องกัน เช่น การพัฒนางานวิจยั
และบริการวิชาการให้กับท้ังวิทยาเขต ซ่ึงมี
คณาจารย์เป็นกําลังหลักท่ีใหญ่ท่ีสุดของสถาบัน  

สวพ.ฉกส. ได้เน้นยํ้าถึงบทบาทของหน่วยงาน
กับบุคลากร ให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ใน
การจัดต้ังหน่วยงานผ่านโครงการทบทวนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2557 รวมท้ัง
คิดตัวชี้วัดการดําเนินในภาพรวมมากขึ้น อาทิ 
จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ จาํนวนเครือข่าย
ความร่วมมือ เปน็ต้น 

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 

7. ควรกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของผู้บริหาร
สถาบันให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับทิศทาง
ของการพัฒนาสถาบันท้ังวิทยาเขต 

สวพ.ฉกส. กําหนดตัวชี้วัดของผู้บริหาร ตาม
แบบประเมินผู้บริหาร ปี 2557 โดยเน้น
หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นํา และหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ข้อ ซ่ึงได้ประเมินผู้บริหารทุก
ระดับ 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่าย
บริหาร 

8. การจัดการความรู้ของวิทยาเขตในรูปแบบของ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรท่ีสามารถ
สืบค้นได้ผ่านเว็บไซต์ 

ยังไม่ดําเนินการ ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่าย
บริการวิชาการ 

9. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ควรกําหนดโดยให้สอดคล้อง
กับทิศทางและเป้าหมายของสถาบันและวิทยาเขต
มิใช่ตัวชี้วัดตามระบบประกันคุณภาพ 

สวพ.ฉกส. ได้มีการปรับตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธ์ ปี 2557 โดยไม่ใช้ตัวชี้วัดของระบบ
ประกันคุณภาพ 
 

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1. ควรมีการกําหนดหัวข้อให้นักวิชาการเกษตร/ คณะทํางานโครงการฝึกงานนิสิตได้กําหนดให้ ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่าย
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

นักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนให้
ชัดเจนในแต่ละหัวข้อลงในประมวลการสอนของ
รายวิชาฝึกงาน 

นักวิชาการเกษตรมีหัวข้อการสอนในรายวิชาก
ฝึกงาน ปี 1/2556 

บริการวิชาการ 

2. ควรส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ยังไม่ดําเนินการ เนื่องจาก สวพ.ฉกส. เคย
ศึกษาดูงานที่ สวพ.ฉกส. เมือปี 2553 แล้ว 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ 

3. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ควรมีการส่งเสริมให้มีการย่ืนการจด
สิทธิบัตร 

สวพ.ฉกส. มีการส่งเสริมให้มีย่ืนจดสิทธิบัตร 
ซ่ึงมีอาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตรได้ย่ืนจดสิทธิบัตร จํานวน 
2 เรื่อง ได้แก่ ชาเม่า และชาข้าวฮาง 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ 

4. นักวิชาการเกษตรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจําอุทยาน มี
ภารกิจเป็นผู้ช่วยสอนในบางรายวิชา เช่น 
เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์เสริม แต่ไม่
ปรากฏหลักฐานท่ีแสดงการปฏิบัติงานดังกล่าว 

สวพ.ฉกส. มีความพยายามในการประสานไป
ยังอาจารย์รายวิชาท่ีมอบหมายให้นักวิชาการ
เกษตรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประจําอุทยานเป็นผู้ช่วย
สอน  

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากภายนอกให้ท่ัวถึงและมีช่วงเวลาใน
การเตรียมโครงร่างงานวจิัย รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอก ชุมชนได้รู้
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย และการบริการวิชาการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สวพ.ฉกส. ได้จัดทําปฏิทินแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก เพ่ือท่ีจะให้อาจารย์
รวมท้ังเผยแพร่งานวิจัย และบริการวิชาการ
ของวิทยาเขต ผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ 
อาทิ งานเกษตรแฟร์ งานเกษตรลุ่มนํ้าโขง 
เป็นต้น 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ 

2. ควรมีการสร้างความเชื่อมโยงในการดําเนินงาน
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับคณะเพื่อให้เกิด
การประสานงานและสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ 

สวพ.ฉกส. มีการสร้างความเชื่อมโยงในการ
ดําเนินงานระหว่าง สวพ.ฉกส. กับ คณะวิชา 
ด้วยการเชิญผู้แทนคณะวิชา มาร่วมเป็น
คณะกรรมการ จํานวน 3 ชุด ดังน้ี 
1) คณะกรรมการประจํา สวพ.ฉกส. 
2) คณะกรรมการวิจัย 
3) คณะกรรมการบริการวิชาการ 
นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนจากคณะมาช่วย
ราชการ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานและสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ, ฝ่าย
บริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
1. ถึงแม้การรายงานทางการเงินจะอาศัยข้อมูลจาก

งานคลัง สํานักงานวิทยาเขต เป็นแนวทางแต่ก็
ควรมีการทําบัญชีและรายงานทางการเงินของ
ตัวเองแบบง่ายๆ เพ่ือทวนสอบและให้รู้สถานะ
ทางการเงินของตัวเองได้อย่างรวดเร็วจะเป็น
ประโยชน์กับสถาบันมากกว่า 

สวพ.ฉกส. ได้จัดทําฐานข้อมูลทางการเงินของ
ตนเองต้ังแต่ปี 2548-ปัจจุบัน เพ่ือให้รู้สถานะ
ทางการเงินของตนเองให้เป็นปัจจุบัน 

ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่าย
บริหาร 

2. ควรมีการประสานกับสํานักงานวิทยาเขตให้ สวพ.ฉกส. มีการประสานกับงานคลัง ผอ.สวพ.ฉกส./ฝ่าย
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนนิงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ใกล้ชิดมากข้ึน เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และกําหนดดัชนีชี้วัดทาง
การเงินท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและการพัฒนาสถาบัน 

สํานักงานวิทยาเขต อย่างต่อเนื่อง เพ่ือทวน
สอบรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

บริหาร 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
1. ควรนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

เข้าท่ีประชุมทุกข้อเสนอแนะ และพิจารณา
ข้อเสนอแนะ แจ้งให้มีข้อสรุปว่าข้อเสนอแนะใด
จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป และ
ข้อเสนอแนะใดไม่มีการดําเนินการเป็นเพราะ
เหตุใด ส่วนข้อเสนอแนะท่ีเห็นควรนํามาพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้นํามาใส่ใน
แผนปฏิบัติการประจําปี และดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตัวชี้วัด 

ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ จํานวน 19 
ประเด็น ดังน้ี 
1) ข้อเสนอแนะ   8   ประเด็น 
2) แนวทางเสริม   9   ประเด็น 
3) ข้อสังเกต        2   ประเด็น 
โดยได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าท่ีประชุม
คระกรรมการประกันคุณภาพ สวพ.ฉกส. ซ่ึง
ได้นํามาปรับปรุงท้ังสิ้น 8 ประเด็น   

ผอ.สวพ.ฉกส./
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สวพ.ฉกส. 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน 
1. ควรทบทวนคู่มืออย่างน้อยปีละครั้ง และปรับให้

เป็นปัจจุบัน ทําให้เป็นมาตรฐานและเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดี มีการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง กําหนดดัชนีชี้วัดท่ี
สะท้อนความมีประสิทธิภาพของสถาบัน เช่น ลด
ค่าใช้จ่าย เพ่ิมคุณภาพ และลดเวลาในการ
ให้บริการ เพ่ิมสัดส่วนผลงานต่อการใช้ทรัพยากร  
เป็นต้น 

สวพ.ฉกส. มีการทบทวนการะบวนงานของแต่
ละฝ่าย ปีละ 1 คร้ัง จากนั้นจึงทําเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน 
แต่ยังไม่ได้กําหนดตัวชี้วัดของแต่ละ
กระบวนงาน 

ผอ.สวพ.ฉกส./ทุกฝ่าย 

 
บทที่ 2  

รายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจ 1) สร้างและพัฒนางานวิจัย 

งานบริการวิชาการให้สามารถช้ีนําสังคมได้ 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน สังคม ชุมชน ประเทศชาติ อย่าง
ต่อเน่ือง 3) พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลศิทางวิชาการและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 4) เพ่ิมประสิทธิผลการบริหาร
จัดการองค์กร ทั้ง 4 ภารกิจถกูบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ 2556 ของสถาบัน 
ซึ่งมีค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2556 
สถาบันสามารถดําเนินงานบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ 2555-2558 ร้อยละ 60.00  และสามารถดําเนินงานบรรลุ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 ร้อยละ 70.37 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
พัฒนางานวิจัยและ งานวิจัยสามารถ จํานวนงานวิจัย 10 เร่ือง จํานวนงานวิจัยถูก ไม่บรรลุ
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บริการวิชาการ ช้ีนําสังคมได้ ถูกนําไปใช้
ประโยชน์ 

นําไปใช้ประโยชน์ 
จํานวน 10 เร่ือง  

เป้าหมาย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ประชาชน 
สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติอย่าง
ต่อเน่ือง 

ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
พัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง 

มีกลุ่มเป้าหมาย
และโครงการ/
กิจกรรมที่
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ต่อเน่ือง 

6 กลุม่ มีกลุ่มเป้าหมายและ
โครงการ/กิจกรรมที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อเน่ือง จํานวน 6 
กลุ่ม 

บรรลุ
เป้าหมาย 

พัฒนาองค์ความรู้สู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์ 

มีศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
และมีการพัฒนา
ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ 

มีศูนย์ความเป็น
เลิศ  

2 ศูนย์ ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

มีรายได้  500,000
บาท 

มีรายได้จากการขาย
ผลผลิต จํานวน 
538,000 บาท 

บรรลุ
เป้าหมาย 

เพ่ิมประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

องค์กรมีระบบ
การทํางานเชิง
รุก 

ความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในที่
มีต่อการ
บริหารงาน  

ระดับดี บุคลากรมีความพึง
พอใจในการ
บริหารงาน ร้อยละ 
92 อยู่ในระดับดีมาก 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
การดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในรอบปี 

2556 ทีผ่่านมาผลการประเมนิถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรสาเหตุเน่ืองจาก สถาบันมีภารกิจในด้านการวิจัย
และสร้างองค์ความรู้เพ่ือช้ีนําสังคม บุคลากรของสถาบัน ที่มีตําแหน่งนักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่วิจัย และนักวิจัย 
จํานวน 6 คน จะต้องสร้างสรรค์งานวิจัยและแสวงหาแหล่งทุนตามสัดส่วนที่กําหนด ซึ่งเป็นภารกิจที่ทางสถาบัน
จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะประสบการณ์บุคลากรวิจัยของสถาบันให้มีความเช่ียวชาญและสามารถทํางาน
วิจัยที่สามารถช้ีนําสังคมได้ ส่วนในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันมผีลการดําเนินงานที่ดี เน่ืองจาก
สถาบันมีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนทั้งภาครัฐเอกชนในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งทําให้มีงบประมาณมา
บริการวิชาการแก่ชุมชนทุกปีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้สามารถสร้างและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งได้ 

 การดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ถือเป็นค่าเริ่มต้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ขับเคลื่อน การปรับปรุง การทบทวนกระบวนงานของสถาบันไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในอีก 2 ปีข้างหน้าในปี 
2558 เพ่ือให้สาํเร็จลุล่วงตามปณิธาน และวิสัยทัศน์ของสถาบันต่อไป 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรบัสถาบัน 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนครได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่ง
เป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจ
หลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สาํหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียง
บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่าน้ัน 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มกีารดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 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 และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

3.69 3.69 5.00 5.00 4.39 3.98 4.52 4.25 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 0.00 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 0.00 - - 4.00 4.00 ดี ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

เฉลี่ยภาพรวม 4.35 4.35 4.92 4.92 4.35 3.98 4.63 4.48   
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี   

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
19 

 

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี สถาบันฯ มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม รวมทั้งการกําหนดตัวบ่งช้ีของแผนดําเนินงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน ทั้งน้ีมีการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนว
ทางการแก้ไขร่วมกัน ในส่วนของการดําเนินงานตามผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบันน้ัน สถาบันฯ ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ซึ่งส่งผลให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ

ประเมิน  
หมาย
เหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       4.50 4.50   

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8 5.00  8 8  5.00 0.00   

*1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ  4 4.00  4  4 4.00 0.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

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

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2556) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
   8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทุกปี ซึ่ง

ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555  (1.1-1-
1) เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2556   โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมดําเนินการ ทั้งน้ีแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ที่จัดทําข้ึนได้มีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1.1-1-2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็น
จุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบันฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะ
เกิดขึ้น แผนนโยบายการบริหารงานของผู้อํานวยการ รวมท้ังข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2554 นํามากําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ปี พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2556 พร้อมทั้งนําเสนอแผนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ และดําเนินงานตามแผนงานน้ีต่อไป (1.1-1-3 
และ1.1-1-4) 

2. สถาบันฯ ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปยังผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ในการประชุม คร้ังที่ 
1/2556 วันที่ 18 มกราคม 2556 เพ่ือให้รับทราบ และยืนยันถึงตัวช้ีวัดของแต่ละเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันฯ รวมท้ังผู้รับผิดชอบอีกครั้ง (1.1.2-1)  

3. สถาบันฯ ดําเนินโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 2556 (1.1-3-1) โดย
ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีจากการแปลงแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) (1.1-3-2) และได้วิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการประจําปีตามพันธกิจของหน่วยงานครบทุกด้าน ได้แก่ 1) 
พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน สังคม ชุมชน ประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง 
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3)พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และ4) เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการ
องค์กร (1.1-3-3) โดยแสดงรายละเอียดถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย อย่างชัดเจน  

4. สถาบันฯ มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี (1.1-4-1) เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพ่ือกํากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ โดยนําตัวบ่งช้ีมาถ่ายทอดสู่บุคลากรระดับปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพ่ือกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ โดยนําเอาตัวบ่งช้ีระดับกลยุทธ์มา
ถ่ายทอดสู่หน่วยงานย่อยภายใน และ 3) ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพ่ือกํากับติดตามความสําเร็จของ
การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ และได้กําหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

5. สถาบันฯ ได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-5-1) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
กํากับ และวางแผนการดําเนินงาน รวมถึงเป็นการรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่สําคัญ อันจะส่งผล
ให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สถาบันฯ ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี ในที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนางาน ซึ่งมีผู้แทนจากทุกฝ่าย (1.1-6-1) และมีการประชุมร่วมกันทุกๆ 6 เดือน เพ่ือติดตามผล
ดําเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน (1.1-6-2) และได้เสนอผลการติดตามต่อผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (1.1-6-3)  

7. สถาบันฯ ได้ทําการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ ในที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนางาน (1.1-7-1, 1-1-7-2) และเสนอผลการติดตามต่อผู้บริหาร (1.1-7-3) และเสนอเข้าในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน (1.1-7-4) 

8. สถาบันฯ ได้นําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ มา
ปรับปรุงการจัดทําแผน (1.1-8-1)  ซึ่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบัน คือ ลดตัวช้ีวัดที่บรรลุ
เป้าหมายแล้ว เช่น ตัวช้ีวัดของงานประจํา เพ่ือกําหนดตัวช้ีวัดให้มีความท้าทายขึ้น โดยมอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
2557-2560 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 (1-1-8-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 7 8 8 4.00 5.00 5.00 8 บรรล ุ 8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่าง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 7 8 8 4.00 5.00 5.00 8 บรรล ุ 8 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 และ1.1-3-1 รายงานโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
1.1-1-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่ 2/2555  
1.1-2-1 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่ 1/2556  
1.1-3-2 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

1.1-3-3/1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ปี พ.ศ. 2556-2559 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 

1.1-5-1 ปฏิทินดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ปี 2556 
1.1-6-1 และ1.1-7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานสถาบันฯ 
1.1-6-2 และ1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสถาบันฯ ครัง้ที่ 1/2556 
1.1-6-3 และ1.1-7-3 บันทึกข้อความ เร่ือง ขอนําส่งรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 
1.1-7-4 และ1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2556 

1.1-8-2 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ปี พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั (สมศ. 17) 
เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจวิจัย (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การพิจารณา 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

   2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  หน่วยงานมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้กําหนดเอกลักษณ์ของหน่วยงาน

ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชุมชน” โดย
สถาบันฯ ได้กําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
คือ กลยุทธ์ที่ 2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีทิศทางที่จะพัฒนาพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครให้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (1.2-1-1) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ในการประชุม ครั้ง
ที่ 2/2555 (1.2-1-2) 

2. สถาบันฯ ได้สร้างให้มีระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2557 โดยฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี และมีคณะกรรมการดําเนินงานฟาร์ม มก.ฉกส. เพ่ือทําหน้าที่กําหนดแนว
ทางการดําเนินของฟาร์ม มก.ฉกส. ให้สามารถพัฒนาและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 

3. ผลการประเมนิด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน (1.3-3.1) มีผลประเมิน 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 

4. จากการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ในการพัฒนาพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งกําหนดเป็นจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงานน้ัน  ส่งผลการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังน้ี  

1) ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งศึกษาดูงานสําหรับเกษตรกร ประชาชน ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะพ้ืนที่
อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งมรีะบบกระจายนํ้าท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งมผีู้ที่สนใจเข้ามาเย่ียมชม 
จํานวน 148,703 คน  (1.2-4-1) 

2) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร จํานวน 2 แหล่ง ได้แก่ 1) ศนูย์สาธิตการให้นํ้าพืช และ       
2) อุทยานบัว (1.2-4-2) 
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3) ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ขนาดใหญ ่ เพราะมีสภาพที่เหมาะสมในการทํา
วิจัยหลากหลายมิติ ปัจจุบันมงีานวิจัยในพ้ืนที่แห่งน้ี ทั้งหมด 6 โครงการ โดยแบ่งออกเป็นอุทยานเกษตร 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ จํานวน 3 โครงการ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จํานวน 2
โครงการ และอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 โครงการ (1.2-4-3) 

4) พ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งการหารายได้ของมหาวิทยาลัยในการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตร โดยสถาบันฯ ได้ดําเนินโครงการเพ่ือหารายได้จากการขายผลผลิต จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการปลูกข้าวนาปีและนาปรังแบบหว่านเชิงพาณิชย์ มีรายรับ จํานวน 121,000 บาท (1.2-4-4) โครงการพัฒนา
วิชาการด้านผลิตภัณฑ์จากบัวเชิงพาณิชย์ มีรายรับ จํานวน 66,700 บาท  (1.2-4-5) และโครงการปลูกอ้อยเชิง
พาณิชย์ มีรายรับ จํานวน 370,000 บาท (1.2-4-6) รวมท้ังสิ้น 558,000 บาท 

5) ฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่าน
โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีทั้งสิ้น 10 โครงการ จาํนวนผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 434 คน (1.2-
5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.2 4 4 4 4.00 4.00 4.00 4 บรรล ุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.2 4 4 4 4.00 4.00 4.00 4 บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2-1-1และ1.2-2-1 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

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 ชื่อเอกสาร 
ปี พ.ศ. 2557-2560 

1.2-1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2555  
1.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฟาร์ม มก.ฉกส.   
1.2-3-1 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ

จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 
1.2-4-1 บันทึกข้อความรายงานสรุปจํานวนผู้เข้าเย่ียมชมฟาร์ม มก.ฉกส.  
1.2-4-2 แผ่นพับเร่ืองเทคโนโลยีการให้นํ้าพืช /บัว 
1.2-4-3 บันทึกข้อความขอใช้พ้ืนที่เพ่ือการวิจัย 
1.2-4-4 รายงานสรุปผลโครงการปลูกข้าวนาปีและนาปรังแบบหว่านเชิงพาณิชย์ 
1.2-4-5 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์จากบัวเชิงพาณิชย์ 
1.2-4-6 รายงานสรุปผลโครงการปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์ 
1.2-5-1 เอกสารสรุปโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพ้ืนที่ฟาร์ม มก.ฉกส. จํานวน 10 

โครงการ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี ภารกิจหลักด้านการวิจัยมีการดําเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรวิจัยมีศักยภาพ โดยบริหารทุนวิจัยทั้งในด้านการผลิตงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งการนํางานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ นอกจากน้ีสถาบันฯ ยังผลิตงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย สําหรับภารกิจด้าน
บริการวิชาการนั้น ได้ดําเนินการบริการทางวิชาการให้กับชุมชนภายนอก ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ
สามารถบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการสั่งสมความรู้ให้กับหน่วยงาน 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.52  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.52 4.25  

*2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร
*2.2 ระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 6 6 6 5.00 5.00  

*2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 100,00
0 

120,00
0 

532,000 133,000 532,000 133,000 3.69 3.69  

 4 4 

*2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

*2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละ 40.00 50.00 4.00 100.00 4.00 100 5.00 5.00  

 4.00 4.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.60 4.65 5,072 4.53 5,072 100 4.53 4.53  
 1,120 1,120 

*2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 30 30 4.00 8.00 0.25 0 5.00 1.25  
  5.00 5.00 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 5 5 5     

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 0 0 0.00 1 0.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 0 0.00 0 0.00    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 1 1 2 0.25 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 1 1 2 0.50 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน 0 0 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0 0 0.00 0 0.00    

*2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 5.00 0.00 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0 0 0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 0 0    
 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 0 0 0    
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์
เรื่อง 0 0 0 0    

*2.10 ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 8 33.33 9 37.50 5.00 5.00  

  24 24.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 3 3 4 4    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 1 3 4    
 - ใช้การพัฒนาการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
เรื่อง 0 0 1 1    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน  
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

 2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร
 - โครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการท้ังหมด 
เรื่อง 15 20 24 24    

*2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

*2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

*2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (วิทยาเขตสีเขียว) 

ข้อ 5 5 4 4 5.00 5.00  

*2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพื่อความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ 5 5 4 4 5.00 5.00  

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์(สกอ. 4.1)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มรีะบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่นักวิจัยประจํา 
  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-   สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

-   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4  และขอ้ 5  อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

หน่วยงาน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันวิจยัและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทําระบบและกลไกบรหิาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด โดยสถาบันฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาเขต   ( 2.1-1-1)    ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานวิจัย
ระดับวิทยาเขตเพ่ือกําหนดกรอบการวิจัยของวิทยาเขต เพ่ือกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย และร่วมกันวาง
แนวทาง ขั้นตอน พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการและแนวปฎิบัติที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  
โดยวิทยาเขต ฯ ได้จัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 2 %  เป็นเงินจํานวน 2 ล้านบาท ให้ทางสถาบัน ฯ เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการทําวิจัย และอุดหนุนการตีพิมพ์ นําเสนอผลงาน รวมทั้งงานประชุม
วิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ของวิทยาเขต   และเพ่ือให้การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในด้านการจัดสรรงบอุดหนุนวิจัย สถาบัน ฯ มีประกาศเร่ืองข้อกําหนดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปี 
2557 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย (2.1-1-2)  และในกระบวนการ การคัดเลือก
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุน  สถาบันฯ มีกระบวนการคัดสรรข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ โดยมีประกาศ
คําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจําปี 2556 
เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนําไปสู่การเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ (2.1-1-3 และ 2.1-1-4) 

2. สถาบัน ฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดยได้
กําหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยฯ เพ่ือให้นักวิจัยของวิทยาเขต ได้ตระหนักถึงการนํา
ผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ในส่วนการบูรณาการงานวิจัย (2.1-2-1 และ 2.1-2-2 ) และผลงาน
ของอาจารย์ ดร.ภูวดล  โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันฯ 
ดําเนินการวิจัยเร่ือง การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลเพื่อกําหนดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษา
หนองหารหลวง  จ.สกลนคร ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2556 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เดือนธันวาคม : 
Proceeding  ตีพิมพ์ใน Proceeding  Geoinfotech 2013  งานวิจัยดังกล่าวได้นําไปใช้บูรณาการกับการเรียนการ
สอน ในรายวิชา 01303421  Principles  of  Geographic  Information  System เรื่องงานวิจัยและประเด็น
ปัญหาที่เก่ียวข้อง  ให้กับนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (2.1-2-3 และ 
2.1-2-4 ) 

3. สถาบัน ฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยา 
บรรณการวิจัยแก่นักวิจัยประจํา ดังน้ี 
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      ในปีการศึกษา 2556 สถาบัน ฯ จัดโครงการพัฒนานักวิจัย เรื่อง “สถิติสําหรับงานวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2556  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 
ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน เพ่ือพัฒนานักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันฯ และอาจารย์ นักวิชาการ  บุคลากรท่ัวไป หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไปที่ต้องการนํามาใช้เป็นความรู้ในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย (2.1-3-1) 

สถาบันฯ ได้มีการอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่บุคลากรวิจัย ในวันที่ 15 มกราคม 
2557   พร้อมทั้งจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยด้วย (2.1-3-2) 

สถาบันฯ มีหลักเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยและส่งเสริมให้นักวิจัยทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และตีพิมพ์
ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (2.1-3-3)  

สถาบัน ฯ ได้จัดโครงการวันนักวิจัย ขึ้นทุกวันที่  15  สิงหาคม ของทุกปี  เพ่ือเชิดชูเกียรตินักวิจัย
และเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า 
Impact Factor สูง  จํานวน  4  รางวัล และรางวัลผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในระดับวิทยาเขต  4  รางวัล  ทั้งน้ีได้
มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ส่งผลงานวิจัยในทั้ง  2 ประเภทดังกล่าว รวมเป็นทั้งสิ้น  8 รางวัล (2.1-3-4)                         

     สถาบัน ฯ ได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักวิจัย ในกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
(Proposal)  เ พ่ือ เสนอแหล่ งทุนภายในและภายนอก  ใน วันที่   17 กรกฎาคม  พ .ศ .2556 (2 .1-3-5 )               
และได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การกรอกข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. ในวันที่ 19  กันยายน 
พ.ศ.2556  (2.1-3-6)                                 

   สถาบันฯ ได้จัดโครงการ Visiting Researcher  ซึ่งจัดข้ึนในวันที่  29 กันยายน ของทุกปี เพ่ือ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับนักวิจัย และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น พร้อมทั้งให้นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า 
Impact Factor สูง และรางวัลผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในระดับวิทยาเขต   ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนะนํา ปัจจัยสู่
ความสําเร็จของการเร่ิมต้นทํางานวิจัยที่มุ่งไปสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่และ
บุคลากรทางการวิจัย  (2.1-3-7) 

4. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการวิจัยระดับวิทยาเขต ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาเขต จํานวน 
2,000,000  บาท สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตงานวิจัย โดยได้จัดสรรงบประมาณออกเป็น  3  ประเภท ได้แก่ 

 งบอุดหนุนงานวิจัยประจําปีงบประมาณ 2557 จัดสรรเป็นเงินจํานวน 1,370,000.00 
บาท     จํานวน 26 โครงการ (2.1-4-1)   

 งบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานและประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จัดสรร
เป็นเงินจํานวน   466,273.75  บาท (2.1-4-2)       

 งบอุดหนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนานักวิจัยหรือกิจกรรมที่สนุบสนุนด้านวิจัย เป็น
จํานวนเงิน  163,726.00  บาท (2.1-4-3) 

นอกจากน้ียังมีเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกอ่ืน ๆ  ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
และการนําเสนอบทความวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การประชุมวิชาการหรืออ่ืนได้แก่ (2.1-4 -4) 

1) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
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2) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) 
3) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6) สํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
7) สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 
8) Thailand Evaluation Network 
9) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
10)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
11)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
13)  สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สถาบัน ฯ ได้มีการรวบรวมจัดข้อมูล รายละเอียดของแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกไว้ใน
เว็บไซต์ของสถาบันฯ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักวิจัย ในการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 5. สถาบันฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน โดยได้
จัดหา และสนับสนุนทรัพยากรวิจัยให้เพียงพอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 5.1  สถาบันฯ มีงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการนําเสนอผลงาน และการ
ประชุมวิชาการและการนําผลงานสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2556  รวมท้ังสิ้น   
223,885 บาท   และในปีงบประมาณ 2557 รวมท้ังสิ้น  466,273.75  บาท                 

  5.2 สถาบันฯ มีฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่เป็นจุดเน้นของวิทยาเขต โดยพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการทดลองค้นคว้าวิจัยด้านพืชและสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกล อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุป่าไม้และระบบนิเวศท้องถิ่นพันธ์ุไม้นํ้า สัตว์นํ้า  และรองรับการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี (2.1-5-1) 

 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 3 
อุทยาน ได้แก่ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินี
นาถ และอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทั้ง 3 อุทยาน ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ   

พื้นที ่ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน
พื้นที ่
(ไร่) 

งบลงทุน 
(บาท) 

รายได้/ประโยชน์ที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

A1 1. ปลูกพืชบํารุงดิน 47             
600,000  

มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ สวพ.ฉกส.+สหกรณ์โค
นมภูพาน 
สกลนคร จํากัด 
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2. การพัฒนาศักยภาพการผลิต
สัตว์ 
เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก(แพะ, แกะ)  

-          
3,000,000  

มีพ้ืนที่สาธิตการเลี้ยง
แพะ แกะ  

สวพ.ฉกส. ได้รบัการ
สนับสนุนงบประ 
มาณจากจังหวัด
สกลนคร 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการ 
จัดการฟาร์มโคเน้ือ" 

-               
90,000  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ งบประมาณแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ 
เกษตรเพ่ือการพัฒนา) 

A2 1. อ่างเก็บนํ้า -  -  - - 

A3 1. ฟาร์มสัตว์ คณะ ทอ. -  -  - คณะ ทอ. 

B1 1. ปลูกมันสําปะหลัง 30     สวพ.ฉกส. 

2. แปลงหญ้าอาหารสัตว์ 30   - สถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ สกลนคร 

1 A 3. พ้ืนที่รองรับงานวิจัย 30  -  - สวพ.ฉกส. 

B2 1. ปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์ 30   ยังไม่เก็บเก่ียวผลผลิต สวพ.ฉกส. 

 2. ปลูกหญ้าแพงโกล่า 54  -  หญ้าเสบียงสัตว์ สถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ สกลนคร 

พื้นที ่ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน
พื้นที ่
(ไร่) 

งบลงทุน 
(บาท) 

รายได้/ประโยชน์ที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

 3. โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโน 
โลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยเชิงพาณิชย์ 

-               
69,000  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ งบประมาณแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ 
เกษตรเพ่ือการพัฒนา) 

C1 ปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์ 
 

90  -  ยังไม่เก็บเก่ียวผลลผิต สวพ.ฉกส. 

C2 ปลูกหญ้าอินทรีย์ 110  -  - สถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ สกลนคร 

D1 ปลูกหญ้าเสบียงสัตว์ 150  -  ผลิตเมล็ดพันธ์ุ สถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ สกลนคร 

D2 แปลงหญ้าเสบียงสัตว์  40  -  เสบียงแห้งอัดฟ่อน/
เสบียงสด 

สถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ สกลนคร 

E1 แปลงรวบรวมไผ่ 30               
50,000  

จําหน่ายต้นพันธ์ุ/
ผลิตผล 

สวพ.ฉกส. 

แปลงทดสอบปาล์มนํ้ามัน 25               
30,000  

ศึกษาวิจัย สวพ.ฉกส. 
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แปลงทดสอบพันธ์ุสบู่ดํา 20  -  - สวพ.ฉกส. 

แปลงวิจัยพันธ์ุหญ้าแฝก 5  -  - - 

E1 การสร้างชุมชนต้นแบบในการ
พัฒนา 
และอนุรักษ์ไผเ่พ่ือความย่ังยืน 

-             
300,000  

 มีพ้ืนที่รวบรวมและ
อนุรักษ์พันธ์ุไผ่ 

สวพ.ฉกส. ไดรบั
งบประมาณสนับสนุน 
จากจังหวัด 

E2 1. ปลูกยางพาราร่วมมือกับบริษัทซี
พี 

12             
200,000  

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ สวพ.ฉกส. ร่วมกับ บ.ซี
พี 

2. แปลงหญ้าเสบียงสัตว์  14  -  ผลิตเสบียงสด สถานีพัฒนาอาหาร
สัตว์ สกลนคร 

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคการปลกูยางพาราในพ้ืนที่
ปลูกยางใหม ่

-               
65,000  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ งบประมาณแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ 
เกษตรเพ่ือการพัฒนา) 

อุทยานธรรมชาติ วิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 

พื้นที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบลงทุน 
รายได้/ประโยชน์ที่

ได้รับ หมายเหตุ 
 โครงการคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ สวพ.ฉกส. 250,000 เป็นแหล่งศึกษา

ธรรมชาติ ด้านสัตว์
นานาชนิด 

เงินรายได้ 

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 

พื้นที ่ โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน

พื้นที ่(ไร่) 
งบลงทุน 
(บาท) 

รายได้/ประโยชน์ที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

A 1. อุทยานรวบรวมพันธ์ุบัวเฉลิม
พระเกียรติ 

50 - เป็นแหล่งท่องเที่ยว   

B - - - - - 
C 
และ 
D 

1.โครงการปลูกข้าวแบบหว่าน
เชิงพาณิชย์ 100 ไร่ 

100 - - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

  2. โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว 
กข 6 

5 - - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

  3. โครงการปลูกข้าวของกลุ่ม
บุคลากร มก.ฉกส. 

25 - - อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน 

E - - - -   
F - - - -   
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นอกจากยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เคร่ืองมือ   ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมืออย่างครบครันเพ่ือรองรับการทดลอง
งานวิจัย (2.1-5.2) 

5.3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีห้องสมุดเพ่ือเป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ซึ่งทางสถาบัน ฯ ใช้ส่วนกลางคือสํานักวิทยบริการโดยมหาวิทยาลัย ฯ เน้น
นโยบายงานรวมบริการประสานภารกิจของวิทยาเขต (2.1-5.3)  

5.4 สถาบันฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเช่ือมโยงข้อมูลจากแหล่ง
ทุนข้อมูลภายนอกและภายใน ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน และมี
ระบบและขั้นตอนการปฎิบัติงานพร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน อีกทั้งข้อมูลเก่ียวกับระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการวิจัย เพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบแนวทางการปฎิบัติ (2.1-5.3) 

 6. สถาบันฯ มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนงานวิจัยตามแบบฟอร์มประเมินผลสําเร็จของการ
สนับสนุนงานวิจัย (2.1-6-1)   เพ่ือติดตามความสําเร็จของงานวิจัย และทราบช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยของผู้ที่
ได้รับทุน   โดยได้มีการติดตามและประเมินผลได้อย่างครบถ้วนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ีสถาบันฯ ได้ใช้
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจสําหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนประจําปี  2557  เพ่ือทราบความต้องการของ
นักวิจัยที่ได้รับบริการ เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น (2.1-6-2)  

 7. สถาบันฯ  ได้นําผลประเมิน/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจสําหรับนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนประจําปี  2557  คือ มีความต้องการในด้านการส่งเสริม/พัฒนานักวิจัย/ส่งเสริมบรรยากาศการทํางาน
วิจัยให้มากข้ึน ดังน้ัน สถาบันฯ  จึงได้จัดทําโครงการเพ่ิมทักษะนักวิจัย หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์นักวิจัย 2556” เพ่ือให้
เกิดความรู้ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รายละเอียดดังน้ี 

 ปี 2556 สํารวจข้อมูลรอบหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร เพ่ือศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของหนองหารหลวง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 มีคณะนักวิจัยที่ร่วม
โครงการ จํานวน 30 คน (2.1-7-1)              

 ปี 2557 น้ี ในระหว่างเดือนมกราคม 2557   ศึกษาดูงานสหกรณ์โคเน้ือ  อําเภอโนนสูง  
จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และศึกษาดู
งาน การผลิตผกัไฮโดรโปรนิค ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร มีคณะนักวิจัยที่ร่วมโครงการ 
จํานวน 15 คน (2.1-7-2)       

 ปี 2557 น้ี ในระหว่างเดือนมีนาคม 2557   สถาบันได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักวิจัย โดย
จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างเครือข่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนางานวิจัยของวิทยาเขตให้เข้มแข็ง มีคณะนักวิจัยที่
ร่วมโครงการจํานวน 20 คน (2.1-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
35 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 7 7 7 5.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 7 7 7 5.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 
2.1-1-2 ประกาศสถาบันวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เร่ือง ข้อกําหนดการเสนอ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปี 2556 – 2557 
2.1-1-3 ขั้นตอนการอุดหนุนทุนวิจัย 
2.1-1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจาํปี 2556 
2.1-2-1 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปี 2556 - 2557 
2.1-2-2 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ฯ ประจําปี 2556 
2.1-2-3 Couse  Syllabus 01303421  Principles  of  Geographic  Information  System 
2.1-2-4 เอกสารอ้างอิง เร่ือง การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลเพ่ือกําหนดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยว

เชิงนิเวศกรณีศึกษาหนองหารหลวง จ.สกลนคร 
2.1-3-1 โครงการพัฒนานักวิจัย เร่ืองสถิติสําหรับงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2.1-3-2 รายงาน การอบรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแกนั่กวิจัยประจํา และนักวิจัยทีร่ับ

ทุนอุดหนุนวิจัยประจําปีงบประมาณ  2557 
2.1-3-3 ประกาศ มก.เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
2.1-3-4 รายงานผลงานการตีพิมพ์และนําเสนอผลงานของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.1-3-5 โครงการเพ่ิมทักษะนักวิจัย ในกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพ่ือเสนอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
แหล่งทุนภายในและภายนอก 

2.1-3-6 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การกรอกข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.   
2.1-3-7 โครงการวันนักวิจัย 
2.1-3-6 โครงการ Visiting Researcher 
2.1-4-1 รายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556 -2557 
2.1-4-2 รายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนผลงานทางด้านการตีพิมพ์ผลงาน ประชุมวิชาการ ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
2.1-4-3 รายงานการจัดสรรทุนอุดหนุนกิจกรรมโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2.1-4-4 บันทึกข้อความเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
2.1-5-1 รายงานการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และกิจกรรมท่ีดําเนินบนพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.1-5-2 ภาพถ่ายห้องปฎิบัติการการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                    

และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร                                                 
2.1-5-3 บันทึกข้อความการเร่ืองขอมอบรายงานการวิจัยเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป  (ส่งไปยัง

สํานักวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหลง่ค้นคว้าทางวิชาการ)  
       2.1-5-4 ระบบสารสนเทศงานวิจัย และฐานข้อมูลงานวิจัย 

http://122.155.18.104/~cscrdi/Research/ 
2.1-6-1 แบบฟอร์มประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนงานวิจัยแหล่งทุนอุดหนุน สวพ.ฉกส. 
2.1-6-2 แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
2.1-7-1 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายวิจัยและวิชาการประจําปี 2556 – 2557 
2.1-7-2 โครงการเปิดโลกทัศน์นักวิจยั ประจําปี 2557 
2.1-7-3 โครงการเพ่ิมทักษะนักวิจัย โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์สร้างเครือข่ายนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนางานวิจัย
ของวิทยาเขตให้เข้มแข็ง 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(สกอ. 4.2)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้

ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยสถาบัน ฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนในการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ  20 ของงบประมาณที่ได้จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย นอกจากน้ียังมีการ
สร้างขวัญและกําลังใจห้กับนักวิจัยเพ่ือที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผลงานที่คุณภาพ และสร้างประโยชน์แก่สังคม  
โดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  (2.2-1-1 ถึง 2.2-1-6) 

2. สถาบันฯ ได้จัดทําระบบการติดตามและรวบรวมงานวิจัย (2.2-2-1) และมีการรวบรวมผลงานวิจัยทีผ่่าน
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยได้แก้ไขและจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว (2.2-2-2)  ในการ
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ทาง
สถาบันฯ มีการคัดสรร วิเคราะห์ และสงัเคราะห์โดยให้คณะกรรมการวิจัยประจําวิทยาเขตฯ เป็นผู้คัดสรร และ
สถาบันฯ เป็นผู้นําไปถ่ายทอด ได้แก่   

 
ลําดับ ผลงานที่เผยแพร่ ช่ือนักวิจัย สังกัด 

1 การเพ่ิมศักยภาพปลาท้องถิ่นหนองหาร
เพ่ือพัฒนาเป็นปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 

อ.ดร.ภูวดล  โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

2 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้หน่อไผ่กิม
ซุงที่ปลูกบนดินลูกรัง 

นายอนุสรณ์       
กุลวงษ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

3 การศึกษาความหลากหลายและสัณฐาน
วิทยาของมะเขือเทศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย 

อ.ดร.ธนพร  ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
38 

 

4 การเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือ
เทศ 12 สายพันธ์ุ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

อ.ดร.ธนพร  ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

5 ทรัพยากรแหลง่นํ้าหนองหารและการเลี้ยง 
ปลาแบบพ้ืนบ้าน 

อ.ดร.ภูวดล  โดยดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

6  การปลูกพืชผกัสวนครัว เพ่ือการเพ่ิม
ผลผลิต 

นายชัยรัตน์  คําหา  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
3. สถาบัน ฯ ได้นําองค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 

  1) จุลสารวิจัยและเทคโนโลยี (2.2-3-1) 
 

เร่ือง ฉบับที ่ เดือน 
“ข้าว” ช่วยป้องกันโรคภัย - รักษาความงาม 1 ต.ค. – ธ.ค.56 
การผลิตโฟมอะลูมิเนียมจากนํ้าโลหะ 2 ม.ค. – มี.ค.57 
การพัฒนาวัสดุอุดฟันชนิดใหม่ของ
นักวิจัยไทย 

3 เม.ย. – มิ.ย.57 

  
  2) สถาบันฯ ได้นําองค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ในรูปแบบ

จดหมายข่าวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://rdi.csc.ku.ac.th/   (2.2-3-2)  
  3) สถาบันฯ ได้จัดโครงการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน  เพ่ือให้นักวิจัยได้นําผลการวิจัยไปถ่ายทอด

และเผยแพร่ ซึ่งสถาบันฯ เน้นการทํางานเชิงรุก  จึงได้คัดสรรงานวิจัยของนักวิจัยภายในวิทยาเขตฯ  เพ่ือนําองค์
ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน ซึ่งในการคัดสรรผลงานวิจัยที่นําไปถ่ายทอดนั้น จะคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  อาชีพของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก (2.2-3-3) 

4) สถาบันฯ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบฟาร์มมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 3 อุทยาน ได้แก่ 
อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ
อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ และ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557   โทรทัศน์ช่อง  7  สี ได้เข้ามาถ่ายทํารายการ
อนุวัตจัดมาเล่า  ทําสารคดีเกี่ยวกับจับจักจั่นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.สกลนคร ในพ้ืนที่อุทยานธรรมชาติ วิทยาป่า
เต็งรัง  72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ  สุริยวนากุล รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการ  (2.2-3-4) 

  5) สถาบันฯ ได้นําองค์ความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ จุลสารวิจัยและเทคโนโลยี  
(2.2-3-1) เว็บไซต์ของหน่วยงาน  รวมท้ังเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย  และนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านงานวิจัย
ผ่านงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานคร้ังที่  8  ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน –2 ธันวาคม 2556  โดยได้จัด
นิทรรศการวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งได้นําผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 
วิทยาเขต  เพ่ือให้ประชาชน ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาเย่ียมชมได้รับความองค์ความรู้จากงานวิจัย  ซึ่งใน
การคัดสรรผลงานวิจัยที่นําไปถ่ายทอดนั้น จะคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  อาชีพของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก  
สามารถนําความรู้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง (2.2-3-5)   

4. สถาบัน ฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่   



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
39 

 

1) สถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการปลูกยางพารา ณ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปลูกยางพารา และการเจริญเติบโตของยางพาราในพ้ืนที่ดินลูกรัง ด้านการจัดการ  และเทคนิคในการปลูกยางพารา
ในพ้ืนที่ดินลูกรัง รวมท้ังศึกษาต้นทุนและผลิตของยางพารา (2.2-4-1) 
  2) สถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จํากัด ในการศึกษา 
วิจัย เรื่อง การพัฒนาและผลิตหญ้าอาหารสัตว์ โดยใช้พ้ืนที่ จํานวน 50 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ จํานวน 47 ไร่ และสหกรณ์ จํานวน 3 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ือง 5 ปี  นับต้ังแต่ วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 – 28 พฤศจิกายน 2560 (2.2-4-2) 
  3) สถาบันฯ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ดําเนินโครงการ 
สร้างและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดําภูพานให้แก่เกษตรกรอําเภอเมืองสกลนคร (2.2-4-3) โดยใช้องค์ความรู้จาก
งานวิจัยของ อาจารย์ภานุวัฒน์  คัมภีราวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน
จากสถาบัน ฯ ในปีงบประมาณ 2553 เรื่อง การศึกษาสมถรรนะการเจริญเติบโตและคุณภาพของซากไก่ดําภูพาน 
ซึ่งพัฒนามาเป็นองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดให้กับประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่  27–31  มกราคม  
2557 (2.2-4-4) 
 5. สถาบันฯ  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด และกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน           โดยสถาบัน ฯ ได้จัดทํา
ขั้นตอนในการช่วยคุ้มครองสิทธิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (2.2-5.-1) พร้อมทั้งได้กําหนดให้ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการประสานงานการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแก่นักวิจัย และ
หน่วยงาน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนันสนุนในการเจรจาเข้า
ไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เกิดจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  พร้อมกันน้ีฝ่ายวิจัยและวิชาการได้จัดทํา
แนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ และรักษาสิทธ์ิประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย (2.2-5-2)  ทั้งน้ีเมื่อปี
การศึกษา 2556 ที่ผ่านมา นักวิจัยวิจัยของวิทยาเขตได้ผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
และรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (2.2-5-3) และเผยแพร่เอกสารการอบรมผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
อีกด้วย (2.2-5-4) 
 6.สถาบันฯ ได้ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการสนับสนุนจดสิทธิบัตร (2.2-6-1) และเป็นหน่วยงาน
ประสานระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยที่ต้องการ
นําเอาผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิ  และมีการขอยื่นจดสิทธ
บัตร 2 ผลงาน ได้แก่ ชาเม่า และชาข้าวฮาง (2.2-6-2) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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2.2 6 5 6 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 6 5 6 5.00 5.00 5.00 6 บรรลุ 6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.2-1-2 ประกาศ มก. เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนองานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
2.2-1-3 ขั้นตอนการขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

สวพ.ฉกส. 
2.2-1-4 แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ    
2.2-1-5 รายช่ือผู้ขอรับเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงาน การตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ 
2.2-1-6 รายงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนการนําเสนอผลงาน การดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับ

การถ่ายทอดงานวิจัย 
2.2-2-1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
2.2-2-2 แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 2556 
2.2-2-3 ขั้นตอนการคัดสรร  วิเคราะห ์และสังเคราะห์งานวิจัย 
2.2-3-1 จุลสารวิจัยเทคโนโลยี                                       
2.2-3-2 จดหมายข่าวออนไลน์         
2.2-3-3 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2556 - 2557 
2.2-3-4 ภาพการบันทึกเทปจากโทรทัศน์ช่อง 7 รายการอนุวัติจัดให ้                                          
2.2-3-5 นิทรรศการวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกษตรงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 

ครั้งที่  8  ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556 
2.2-4-1 หนังสือที่ ศธ 0513.40601/221-1 เร่ืองขออนุมัติโครงการการศึกษาการปลูกยางพาราในพ้ืนที่

อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวริราลงกรณ 
2.2-4-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร กับ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จํากัด จาํกัด 
2.2-4-3 หนังสือเลขที่ สน 0017.2/ว 6215 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 จากสํานักงานกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
2.2-4-4 ภาพถ่ายการอบรมประชาชน อําเภอวานรนิวาส และ ประชาชน ชาวจังหวัดสกลนคร ได้รับ

ความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดําภูพานรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความย่ังยืน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-5-1 ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิ และรักษาสิทธ์ิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ

วิจัย 
2.2-5-2 แนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ และรักษาสิทธ์ิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.2-5-3 โครงการและเอกสารอบรมเรื่องการคุ้มครองงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการจดทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
2.2-5-4 เว็บไซต์ www.rdi.csc.ku.ac.th 
2.2-6-1 ขั้นตอนการสนับสนุนจดสิทธิบัตร  
2.2-6-2 เอกสารการขอยื่นสิทธิบัตร 2 ผลงาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  100,000  บาท/คน (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัวหวัดสกลนคร มีเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 332,000  บาท และภายนอก จํานวน 200,000  บาท รวมทั้งหมด 532,000   บาท มี
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 4 คน 

โครงการวิจัย ระยะเวลา แหล่งทุน งบประมาณ

1.การศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานมะเขือเทศของโรงงาน
หลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 3 อําเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 

ต.ค 55 - ก.ย 56 สวพ.มก.ฉกส. 55,000 

2.ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณ
ไม้นํ้าและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 

ต.ค 55 - ก.ย 56 สวพ.มก.ฉกส. 57,000 

3.การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธ์ุของหอยนํ้าจืด
บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ต.ค 55 - ก.ย 56 สวพ.มก.ฉกส. 56,000 

4.การศึกษาประสิทธิภาพการใช้หน่อไผ่กิมซงุที่ปลูกบนดิน
ลูกรัง 

ต.ค 55 - ก.ย 56 สวพ.มก.ฉกส. 48,000 

5.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ใน
อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 75 พรรษา บรมราชินีนาถ 
กับวิถีชีวิตของประชาชน 

ต.ค 55 - ก.ย 56 สวพ.มก.ฉกส. 56,000 

6.การเปรียบเทียบผลผลิตขา้วโพดหวาน 4 สายพันธ์ุ ในพ้ืน
ที่ดินลูกรัง บนอุทยานเกษตร   50   พรรษา   มหาวชิราลง

ต.ค 55 - ก.ย 56 สวพ.มก.ฉกส. 60,000 
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กรณ 
7. โครงการการศึกษาการปลกูยางพารา 
 

มี.ค.54  - ก.ย.58 บริษัท CP 200,000 

รวมทั้งสิน้ 532,000
 
 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

            = 
4
000,532

  =  133,000  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =   4
180,000

×000,133   =   3.69 คะแนน 

 
 ปีงบประมาณ 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ย  133,000  บาท/คน   เทียบเท่ากับ 2.95  คะแนน  
 
เกณฑ์การประเมิน 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนนักวิจัยประจําทีก่ําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท/คน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 1,127,6
44 

563,822 600,2
00 

100,033 532,00 133,000 5.00 3.07 2.95 100,000 บรรลุ 150,000 

2 6 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 2.3 1,127,
644 

2 

563,82
2 

600,200 

6 

100,033 133,000 5.00 3.07 2.95 100,000 บรรลุ 150,00
0 

   
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
2.3-2-1 บัญชีรายช่ือนักวิจัย สวพ.ฉกส. 
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2.3-3-1 ใบมอบหมายงานของผู้ที่มีภารกิจด้านวิจัย 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
   2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
   3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
   4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจในด้านการดูแลระบบและ
กลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2.4-1-1) และได้เชิญเลขาคณะ สํานักและ
สถาบันร่วมกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และแนวทางในการพัฒนางานบริการวิชาการระดับวิทยาเขต ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมติที่ประชุม (2.4-1-2)  อีกทั้งมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  ระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการโครงการบริการวิชาการให้ถือปฏิบัติร่วมกัน (2.4-1-3)   
 นอกจากน้ีทางสถาบันฯ ยังได้มีการบันทึกลงฐานข้อมูล (2.4-1-4) และสรุปผลการดําเนินงานผ่านที่
ประชุมผู้บริหารของวิทยาเขต ฯ (2.4-1-5) 

2. สถาบันฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  โดยนําความรู้จากการ
โครงการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นในฟาร์มมหาวิทยาลัย อาทิ 1) โครงการให้บริการวิชาการ การปรับปรุงดินลูกรังเพ่ือ
การปลูกพืชผสมผลานสู่ชุมชน 2) โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะเชิงพาณิชย์ 3) โครงการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยเชิงพาณิชย์  และ 4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูป
พ้ืนบ้าน (2.4-2-1)  และนําไปใช้ในหลักสูตรโครงการฝึกงาน ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม  – 2 
พฤศจิกายน  2556  (2.4-2-2)  

3. สถาบันฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยนําความรู้เพ่ิมเติมจากการ
ถ่ายทอดงานบริการวิชาการมาวิจัยต่อยอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์และได้งานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น โดยย่ืนขอทุนวิจัยจาก
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สถาบันฯ ประจําปี 2557 อาทิ 1) งานวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พรรณไม้นํ้าในหนองหารหลวงในการ
บําบัดน้ําเสียเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ต่อยอดจาก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการปลูกบัว
และปรับปรุงพันธ์ุบัวประดับเชิงพาณิชย์ 2) งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความยาวท่อนพันธ์ต่อการเพ่ิมผลผลิตมัน
สําปะหลังที่ปลูกบนชุดดินลูกรัง  ต่อยอดจากโครงการการให้บริการวิชาการ การปรับปรุงดินลูกรังเพ่ือการปลูกพืช
ผสมผสานแก่ชุมชน 3) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนโดยรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ต่อยอดจากคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่และถ่ายทอดงานวิจัยสู่
ชุมชน  (2.4-3-1) 

4. สถาบันฯ มีการติดตามโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการแล้วนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการประเมินผลการดําเนินงาน ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยตามระบบและกลไกการพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือให้ทราบข้อเสนอแนะ และข้อควร
แก้ไข จะได้นําไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งความสําเร็จด้านการบริการวิชาการของโครงการฝึกงาน ปี 
2557 ซึ่งนิสิตได้รับการประเมินผ่านการฝึกงานทุกคนและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่ง
ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการแต่ละสถานีฝึกงาน ให้สถานีฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอันดับหน่ึง จาก
การนําเสนอของนิสิตฝึกงาน (2.4-4-1) อีกทั้งได้นําข้อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง
ใหม่ ให้โครงการฝึกงานมีคุณภาพขึ้นทุกปี (2.4-4-2) และความสําเร็จด้านการวิจัยคือผลการพิจารณาทุนวิจัยได้รับ
อนุมัติให้ดําเนินการวิจัยในปี 2557 (2.4-4-3) 

5. สถาบันฯ มีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการบริการวิชาการส่งไปยังคณะ สํานัก สถาบัน ให้
ทราบเพ่ือนําไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งในด้านการ
บริการวิชาการมีการสรุปผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริการวิชาการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป  ( 2.4-5-1)  

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 3 5 5 3.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.4 3 5 5 3.00 5.00 5.00 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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หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร  
2.4-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
2.4-1-3 คู่มือการดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ 
2.4-1-4 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ 
2.4-1-5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556 
2.4-2-1  ฐานข้อมูลบริการวิชาการ ปี 2556 
2.4-2-2  

2.4-4-1 และ2.4-5-1 
รายงานโครงการฝึกงาน ปี 2557 

2.4-3-1 โครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประจําปี 2556 และ 2557 

2.4-4-2 สรุปข้อเสนอแนะโครงการฝึกงาน ปี 2556 และได้ทําการปรับปรุงโครงการ 2557 
2.4-4-3 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปี 2557 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. 5.2) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

   2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

   3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
   4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
   5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สูส่าธารณชน 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการสํารวจความต้องการของ

ชุมชนในจังหวัดสกลนครทุกปี (2.5-1-1) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมากที่สุด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด
สกลนคร  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

2. สถาบันฯ มีความร่วมมือในงานด้านบริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 อาทิ 1) โครงการเสริม
ผู้ประกอบการใหม่ ปี 2557  (2.5-2-1) 2) โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร (2.5-2-2)  
3) โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดมหาสารคาม (2.5-2-3) และบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จํากัด ในโครงการการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์เพ่ือให้
สอดคล้องต่อความต้องการของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จํากัด (2.5-2-4) 
  นอกจากน้ีสถาบันฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชนมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ Knowledge Based OTOP สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร (2.5-2-5)  อีกทั้งสถาบันฯ ยังมีความ
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการโดยบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม “หลักสูตรการสร้างบริการที่ประทับใจ” 
ให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม และร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง “การเตรียมความพร้อมกลุ่ม OTOP สู่
อาเซียน” และ “การพัฒนากลุ่ม OTOP โดยแผนธุรกิจ” ให้กับสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร (2.5-2-6)   
 3. สถาบันฯ ได้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดย
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมกับผู้รับบริการด้านการนําประโยชน์จากบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ จาก
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( New Entrepreneurs Creation : NEC ) (2.5-3-1)  เพ่ือให้ทราบข้อมูล
และนํามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับปรุงการดําเนินโครงการบริการวิชาการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
 4. สถาบันฯ ได้มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการทางวิชาการอยู่เสมอ โดยนําข้อคิดเห็น ข้อแนะนํา มาปรับปรุงบรรจุกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่
สังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการให้มากขึ้น อาทิ การปรับหลักสูตร / หัวข้อในการอบรมให้ตรง
กับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ได้ทําโครงการแผนธุรกิจโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ให้เหมาะสม
กับการนําไปใช้ในธุรกิจได้ ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้รับบริการของโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2556 
(2.5-4-1)   

5. ทางสถาบันฯ ได้พัฒนาความรู้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม นํามาเพ่ือเผยแพร่งานบริการ
วิชาการสู่สังคม อาทิ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในกิจกรรมให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ 
โดยให้บุคลากรสถาบันฯ เป็นผู้ช่วยในการเขียนแผนธุรกิจ โดยทางสถาบันฯ ได้จัดทําแบบฟอร์มการเขียนแผนธุรกิจ 
ให้กับทางผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม (2.5-5-1) นอกจากน้ียังได้นําความรู้ของงานบริการวิชาการถ่ายทอดผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง 909  (2.5-5-2) เว็บไซต์ของสถาบันฯ  2 4http://rdi.csc.ku.ac.th/ (2.5-5-3) เพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 รายงานโครงการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
2.5-2-1 เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ

ใหม่ ปี 2556 
2.5-2-2 เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม

เคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 
2.5-2-3 เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนม

พาสเจอร์ไรส์ จังหวัดมหาสารคาม 
2.5-2-4 เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการพัฒนาการจัดการแปลงหญ้า

อาหารสัตว์เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จํากัด 
2.5-2-5 คําสั่งแต่งต่ังคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Knowledge 

Bassed OTOP สํานักงานพัฒนาชุมชนสกลนคร 
2.5-2-6 เอกสารเรียนเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการสร้างบริการที่ประทับใจ 
2.5-2-7 เอกสารเรียนเชิญเป็นวิทยากร การเตรียมความพร้อมกลุ่ม OTOP สู่อาเซียน 
2.5-2-8 เอกสารเรียนเชิญเป็นวิทยากร การพัฒนากลุ่ม OTOP โดยแผนธุรกิจ 

2.5-3-1 และ2.5-4-1 รายงานสรุป โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( New Entrepreneurs Creation : 
NEC ) 

2.5-5-1 รูปภาพกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ 
2.5-5-2 แผ่นซีดีงานบรกิารวิชาการเพ่ือถ่ายทอด ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 
2.5-5-3 Print Out เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 

1 ข้อ  2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยท้ังหมด (มก.) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 40 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนักวิจัยที่ทํา
หน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน  5  คน มีนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 4 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวม
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 4 คน 

 ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อนักวิจัยทั้งหมด 

      = 
4
4

  x 100  =  100 

 คะแนนที่ได้ =  530 ×
100

  =   5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 3 60.00 2 4.00 4 100.00 5.00 5.00 5.00 40.00 บรรลุ 50.00 
5 5 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.6 3 60.00 2 4.00 4 100.0
0 

5.00 5.00 5.00 40.00 บรรลุ 50.00 
5 5 4 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1 หนังสือที่ กษ 0309.18/2298 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพ่ือเป็นวิทยากร

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเกษตรในเขต
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โครงการจัดรูปที่ดิน 
2.6-2 รายงานโครงการฝึกงาน ประจําปี 2556 
2.6-3 บัญชีรายช่ือนักวิจัย สวพ.ฉกส. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.60 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 76 โครงการ ดังน้ี 
ลําดับ โครงการ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2555 คณะ วว. 
2 โครงการหน่วยบริการและให้คําปรึกษาทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

ประจําปี 2556 
คณะ วว. 

3 โครงการพัฒนาวิชาการทางสาขาวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2556 คณะ วว. 
4 โครงการ ๙ ปี  คืนสู่เย้าหมู่เฮา วว. คณะ วว. 
5 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น ประจําปี ๒๕๕๖ คณะ วว. 
6 โครงการเตรียมความพร้อมมุง่ความรู้สู่นนทรีอีสาน (KU.CSC.CAMP 56) คณะ วว. 
7 โครงการบํารุงเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะ วว. 

8 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และสํารวจ ออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

คณะ วว. 

9 โครงการเตรียมเอกสารผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Proceedings) คณะ วว. 
10 โครงการพัฒนาวิชาการทางทรัพยากรเกษตร ประจําปี2556 คณะ ทอ. 
11 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตวัสดุปลูกจากธรรมชาติในท้องถิ่น คณะ ทอ. 
12 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และเอกชน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
คณะ ศว. 

13 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่(New Enterpreneurs Creation : NEC ) 
ปีงบประมาณ 2556 พ้ืนที่หนองคาย 

คณะ ศว. 

14 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Enterpreneurs Creation : NEC ) 
ปีงบประมาณ 2556 พ้ืนที่นครพนม 

คณะ ศว. 

15 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Enterpreneurs Creation : NEC ) 
ปีงบประมาณ 2556 พ้ืนที่บึงกาฬ 

คณะ ศว. 

16 โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) กิจกรรมการ คณะ ศว. 
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ลําดับ โครงการ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก จังหวัดเลย 
17 โครงการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ SMEsไทย เพ่ือเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน(AEC Ready) สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 
คณะ ศว. 

18 โครงการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ SMEsไทย เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน(AEC Ready) สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

คณะ ศว. 

19 โครงการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ SMEs ไทย เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

คณะ ศว. 

20 โครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายสู่ AEC 
ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมพร้อม
ธุรกิจ (Roadmap) เข้าสู่ AEC 

คณะ ศว. 

21 โครงการการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) กิจกรรมการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมของฝากของที่ระลึก พ้ืนที่จังหวัด
เลย 

คณะ ศว. 

22 โครงการสร้างเครือข่าย SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน คณะ ศว. 
23 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ระยะที่ 2 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
คณะ ศว. 

24 โครงการ การเพาะพันธ์ุพืชตระกูลปาล์มและการขยายพันธ์ุไม้ประดับเพ่ือการค้า สนข. 
25 โครงการบริการถ่ายภาพด่วนติดบัตรขนาด 1 น้ิวและ 2 น้ิว สวบ. 
26 โครงการบริการถ่ายทําวิดีทัศน์และผลิตสื่อผสม สวบ. 
27 โครงการเรียนล่วงหน้าสะสมหน่วยกิจ สวบ. 
28 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 (Workshop on UniNet Network and Computer 
Application : WUNCA 26 th) และการประชุมวิชาการ CIT & UniNOM 2013 
ประจําปีงบประมาณ 2556 

สวบ. 

29 โครงการบริการงานด้านเอกสาร สวบ. 

30 โครงการฝึกงาน  สวพ.ฉกส. 
31 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่(New Enterpreneurs Creation : NEC ) 

ปีงบประมาณ 2556 พ้ืนที่มุกดาหาร 
สวพ.ฉกส. 

32 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่(New Enterpreneurs Creation : NEC ) 
ปีงบประมาณ 2556 พ้ืนที่สกลนคร 

สวพ.ฉกส. 

33 โครงการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร(ต่อเน่ือง) 
ภายใต้โครงการความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) 

สวพ.ฉกส. 

34 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน 
(MDICP ภูมิภาค) แผนงานด้านการบัญชี การเงิน : แผนการสร้างความสามารถ
ทางการบริหารการเงินและบัญชี 

สวพ.ฉกส. 

35 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขัน สวพ.ฉกส. 
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(MDICP ภูมิภาค) แผนงานด้านการบัญชี การเงิน : แผนการพัฒนาและปรับปรุง
การผลิตหรือบริการ 

36 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ จังหวัดมหาสารคาม (ต่อเน่ือง) 
ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม 

สวพ.ฉกส. 

37 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน ชุมชนตําบลกุดบาก อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

สวพ.ฉกส. 

38 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช คณะ ทอ. 
39 ฝึกอบรมรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและเพ่ิมผลผลิตจากอ้อย คณะ ทอ. 
40 ฝึกอบรมรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารเลี้ยงโคด้วยผลพลอยได้จากโรงงานแป้ง

มัน 
คณะ ทอ. 

41 ฝึกอบรมรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 

คณะ ทอ. 

42 การใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็วเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร คณะ ทอ. 
43 การใช้สารฆ่าเช้ือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะ ทอ. 
44 ฝึกอบรมรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร คณะ ทอ. 
45 การผลิตขนมไทยเพ่ือการค้า คณะ ทอ. 
46 การแปรรูปผลติภัณฑ์ขนมอบขั้นพ้ืนฐาน คณะ ทอ. 
47 โครงการพัฒนาต้นแบบดักไขมันที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น คณะ วว./สธ. 
48 โครงการพัฒนาโครงสร้างถังเก็บนํ้าเฟอร์โรซีเมนต์เพ่ือการเกษตรและถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
คณะ วว./สธ. 

49 โครงการจัดสร้างเครื่องทําลายหัวเข็มฉีดยาเพ่ือป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
สถานพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร 

คณะ วว./สธ. 

50 โครงการ“การผลิตปุ๋ยอินทรย์ีคุณภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยไส้เดือนดินและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร” 

คณะ วว./สธ. 

51 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําของนักเรียนในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

คณะ วว./สธ. 

52 โครงการอบรมการจัดทําระบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน คณะ วว./สธ. 
53 โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้วิทยาการระบาดและการวิเคราะห์ข้อมูลแก่(ต่อ) 

บุคลากรด้านสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมแิละโรงพยาบาลชุมชนพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร 

คณะ วว./สธ. 

54 การฝึกอบรมการจัดการทางการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คณะ ศว. 
55 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน คณะ ศว. 
56 โครงการอบรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือน คณะ ศว. 
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57 โครงการต้นกล้าบัญชีครัวเรือน – ชวนเยาวชนรู้จดเมื่อรับจ่าย คณะ ศว. 
58 โครงการอบรมพ้ืนฐานการใช้พจนานุกรมสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คณะ ศว. 
59 โครงการอบรมมัคคุเทศกท์้องถิ่น คณะ ศว. 
60 โครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
คณะ ศว. 

61 โครงการการให้บริการวิชาการ "การปรับปรุงดินลูกรังเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานสู่
ชุมชน" 

สวพ.ฉกส. 

62 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะเชิงพาณิชย์ สวพ.ฉกส. 
63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ สวพ.ฉกส. 
64 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการจัดการฟาร์ม

โคเน้ือ" 
สวพ.ฉกส. 

65 โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยเชิงพาณิชย์ สวพ.ฉกส. 
66 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่และถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน สวพ.ฉกส. 
67 โครงการบ่มเพาะอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในจังหวัดสกลนคร สวพ.ฉกส. 
68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูปพ้ืนบ้าน ปี 2556 สวพ.ฉกส. 
69 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติมันสําปะหลังจากสายพันธ์ุที่พัฒนา

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 
สวพ.ฉกส. 

70 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 
พรรษาบรมราชินีนาถ เพ่ือการใช้ประโยชน์ 

สวพ.ฉกส. 

71 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตอ่างบัวเชิงพาณิชย์" สวพ.ฉกส. 
72 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตอาหารสัตว์นํ้าสําเร็จรูปพ้ืนบ้าน" ปี

2557 
สวพ.ฉกส. 

73 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการปลูกบัวและปรับปรุงพันธ์ุบัวประดับ
เชิงพาณิชย์" 

สวพ.ฉกส. 

74 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสตัว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก สวพ.ฉกส. 
75 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร 

 
สวพ.ฉกส. 

76 โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมศกัยภาพปลาท้องถิ่นหนองหารเพ่ือพัฒนาเป็นปลา
สวยงามเชิงพาณิชย์ 

สวพ.ฉกส. 

 
 
 สําหรับปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 24 โครงการ 
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จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลีย่
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1 โครงการฝึกงาน  4.35 13 56.55 
2 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่(New 

Enterpreneurs Creation : NEC ) ปีงบประมาณ 
2556 พ้ืนที่มุกดาหาร 

4.65 35 162.75 

3 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม ่(New 
Enterpreneurs Creation : NEC ) ปีงบประมาณ 
2556 พ้ืนที่สกลนคร 

4.36 35 152.67 

4 โครงการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
จังหวัดสกลนคร(ต่อเน่ือง) ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) 

4.46 22 98.12 

5 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) 
แผนงานด้านการบัญชี การเงิน : แผนการสร้าง
ความสามารถทางการบริหารการเงินและบัญชี 

4.90 1 4.90 

6 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขัน (MDICP ภูมิภาค) 
แผนงานด้านการบัญชี การเงิน : แผนการพัฒนา
และปรับปรุงการผลิตหรือบรกิาร 

4.90 1 4.90 

7 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ไรส์ 
จังหวัดมหาสารคาม (ต่อเน่ือง) ภายใต้โครงการ
พัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน 
(Cluster) ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

4.25 57 242.25 

8 การผลิตโค-กระบือ สําหรับเกษตรกรในโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 

4.85 100 480.00 

9 โครงการการให้บริการวิชาการ "การปรับปรุงดิน
ลูกรังเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานสู่ชุมชน" 

4.60 50 230.00 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียงแพะเชิงพาณิชย์ 4.26 35 149.10 
11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปลูก

ยางพาราในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ 
4.21 34 143.14 

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเน้ือ" 

4.33 31 134.23 

13 โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
อ้อยเชิงพาณิชย์ 

4.27 35 149.45 

14 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่และถ่ายทอดงานวิจัย
สู่ชุมชน 

4.70 150 705.00 
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ลําดับ โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5) 

จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลีย่
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

15 โครงการบ่มเพาะอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนใน
จังหวัดสกลนคร 

4.75 86 408.50 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารสัตว์นํ้า
สําเร็จรูปพ้ืนบ้าน ปี 2556 

4.00 35 140.00 

17 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลติมัน
สําปะหลังจากสายพันธ์ุที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับเกษตรกรจังหวัด
สกลนคร 

4.50 100 450.00 

18 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษาบรม
ราชินีนาถ เพ่ือการใช้ประโยชน์ 

4.75 60 285.00 

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตอ่างบัวเชิง
พาณิชย์" 

4.50 35 157.50 

20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตอาหาร
สัตว์นํ้าสําเร็จรูปพ้ืนบ้าน" ปี2557 

4.20 30 126.00 

21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการปลูก
บัวและปรับปรุงพันธ์ุบัวประดับเชิงพาณิชย์" 

4.50 39 175.50 

22 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสตัว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 4.26 35 149.10 
23 โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัด

สกลนคร 
 

4.54 51 231.54 

24 โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมศกัยภาพปลาท้องถิ่น
หนองหารเพ่ือพัฒนาเป็นปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 

4.73 50 236.50 

 รวม 107.82 1,120 5,072.7 
 
  
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
       =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   = 5,072.70 
      1,120.00 
 คะแนนที่ได้ =  4.53 คะแนน  
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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 คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 2,745 4.43 3,213
.73 

4.63 5,072 4.53 4.43 4.63 4.53 4.63 ไม่บรรลุ 4.60 

819 620 1,120 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.7 2,745 4.43 3,213
.73 

4.63 5,072 4.53 4.43 4.63 4.53 4.63 ไม่บรรลุ 4.60 

819 620 1,120 
หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ และโครงการบริการวิชาการ จากฐานข้อมูลและเอกสาร

โครงการ (ภาพรวมวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) ระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

2.7-2 สรุปโครงการพัฒนาวิชาการ และโครงการบริการวิชาการ จากฐานข้อมูลและเอกสาร
โครงการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) ระหว่าง
วันที่ 1มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 
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ผลการดําเนนิงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ มีผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จาํนวน 6 เรื่อง โดยมีจํานวนนักวิจัยทั้งสิ้น  5 คน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่านํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2555 

จํานวน ค่าถ่วงนํ้าหนัก 
1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 1 0.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0.00 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยู่ในควอไทล์ ท่ี 
3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0.00 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0.00 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0.375 
6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0.00 
7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.50 0 0.00 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0.00 
9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 0 0.00 
10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 1 0.25 
11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด  5 
12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 0.25 
 คะแนนที่ได้               1.25 

 

วิธีการคาํนวณ 

                 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่            

จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด 

0.25 
X   100 

5 

http://www.scimagojr.com/�
http://www.scimagojr.com/�
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          =   ร้อยละ  5 

                                                 =   1.25 คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.8 2 28.67 4 80.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 
5 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.8 2 28.67 1 5.00 5.00 1.25 ร้อยละ 30 ไม่บรรลุ ร้อยละ 20 
5 5 

หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 ( 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 )   
2.8-2 รายงานการนําเสนอการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ 

 

หมายเหตุ :   อ้างอิง 27http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx   
 http://research.rdi.ku.ac.th/forest/ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์(สมศ. 6) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

http://research.rdi.ku.ac.th/forest/�
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เป้าหมาย  ร้อยละ 20 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2555 2556 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 0 0 
 - เชิงสาธารณะ 0 0 
 - เชิงพาณิชย ์ 0 0 
 - ทางออ้มของงานสร้างสรรค์ 0 0 
2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0 
3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0 
4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับรวมที่ศึกษาตอ่) 5 5 
5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์ 0 0 
6 คะแนนที่ได้ 520

0 × = 0 520
0 × = 0 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.9 0 0 0 0 0.00 0.00 ร้อยละ 20 ไม่บรรล ุ ร้อยละ 20 
5 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.9 0 0 0 0 0.00 0.00 ร้อยละ 20 ไม่บรรลุ ร้อยละ 20 
5 5 

หมายเหตุ :   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการ 
สอน และ/หรอืการวิจัย (สมศ. 8) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน  
(ปีการศึกษา 2555) 

ผลการดําเนินงาน 
(ปีการศึกษา 

2556) 
1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 3 4 
2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการวิจัย 1 4 

3 
จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

0 1 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการท้ังหมด 12 24 

5 
ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

33.33 37.50 

6 คะแนนที่ได้ 530
33.33 *  = 5.56 5

30
37.50 * = 6.25 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.10 33.33 5.00 33.33 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรลุ ร้อยละ 30 

30 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.10 33.33 5.00 33.33 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30  บรรลุ ร้อยละ 30 
30 30 

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.10-1 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ สวพ.ฉกส. ประจําปีการศึกษา  2556-2557 
2.10-2 โครงการฝึกงาน ปี 2557 
2.10-3 ฐานข้อมูลงานโครงการวิจัย ประจําปี 2557 
2.10-4 แผนการสอน วิชา อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลเกษตร     

แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
หลักสูตรฝึกงาน ปี 2557 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
   3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
   4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือยั่งยืน 
   5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 5  ดําเนินโครงการพัฒนาเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร ประจําปี 2556 ซึ่งมีการดําเนินการจัดทําแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการประจําปี ตลอดจนกําหนดโครงการ กิจกรรมขึ้นมา  ซึ่งเป็นการระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียของกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล รวมทั้งนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งถือว่าได้
ดําเนินโครงการฯ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (2.11-1-1) 

2. โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่พัฒนาเพ่ือให้เกิดการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร โดยได้ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว้ ทั้งน้ีโครงการดังกล่าว
ดําเนินงานมาต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่ปี 2554-ปัจจุบัน  ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังน้ี (2.11-2-1) 
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ปี 2556 

1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และความสัมพันธ์ของการเป็น
พันธมิตรธุรกิจให้แก่สมาชิกคลัสเตอร์ 

2) การให้คําปรึกษาแนะนําเร่ืองการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของผู้นําและผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์ 

3) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 

4) การติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 

5) โครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

6) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

7) โครงการออกบูธแสดงสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

ปี 2557 

8) โครงการแสดงสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายกําหนด 

9) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 

10) โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการผลประโยชน์และข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 

11) โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัด
สกลนคร 

ในปีการศึกษา 2556 โครงการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร ได้กําหนด
แผนการดําเนินงานไว้ 3  โครงการ 3 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายครบทั้ง 3  โครงการ  และ
บรรลุผลตามตัวช้ีวัด เป้าหมายตามแผน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร ได้จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในการขับเคล่ือน
กิจกรรมของกลุ่ม  โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ 
และเตรียมแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (2.11-3-1) 

4. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมกลุ่ม เพ่ือหา
แนวทางร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และเพ่ิมผลิตภาพนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร การดําเนินงานโครงการฯ ได้เน้นให้กลุ่มสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตผ้า
ย้อมคราม  ซึ่งเป็นผ้าพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินจังหวัดสกลนครเป็นผู้
ขับเคลื่อนด้วยตนเอง  สําหรับเป้าหมายของกลุ่มน้ันมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่าของผ้าย้อมครามเพ่ือ
เป็นที่ยอมรับ  โดยผ่านการดําเนินงานจากโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ร่วมกําหนดขึ้นมา จึงทําให้สมาชิก
ได้สร่างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนจากการบริหารจัดการแบบเดิม  โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนไว้ (2.11-4-1) 
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5. ผลจากการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร สามารถยกระดับความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับสมาชิกกลุ่ม ทําให้เกิดผลิตภาพเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 3.5 (2.11-5-1) จึงทําให้กลุ่มสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งข้ึนในชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.11 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.11        

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.11-1-1 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 
2.11-1-2, 

2.11-3-1 และ 
2.11-4-1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 
จํานวน 8 ฉบับ 

2.11-2-1 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเคร่ืองนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2556 
2.11-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มจังหวัด

สกลนคร   ปีงบประมาณ 2556 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

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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เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
   2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
   3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
   5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน   

1.การมีสวนร่วมของบุคลากร ใน สถาบ ันท ี่ก่อให้เก ิด วัฒนธรรมที่ดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีนโยบายในการบริหาร

จัดการให้บุคลากรในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารจัดการในการทํากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้
แต่งต้ังคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (11-1-1) ขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสายและเผยแพร่วัฒนธรรมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภายในวิทยาเขต พร้อมทั้งได้กําหนดพ้ืนที่ในการทําบุญตักบาตรเป็นประจําทุกเดือน ณ บริเวณ
อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม (11-1-2) มีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ธันวาคม ของ
ทุกปี) การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยจัดให้มีประเพณีการรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีสืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่ดีที่บุคลากรได้มีโอกาสร่วมกันทําทุกปี ซึ่ง
ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีจากรุ่นสู่
รุ่น รวมท้ังเป็นการสร้างความเข้าใจและการปลูกจิตสํานึกในด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของหน่วยงาน 
 

2.สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการบริหารจัดการด้าน

ระบบรักษาความปลอดภัย(11-2-1) ในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรภายในวิทยาเขต รวมถึง นิสิต บุคลากร ที่
อาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยงานรักษาความปลอดภัย ภายใต้การดูแลควบคุมของ
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และภายใต้สายการบังคับบัญชาซึ่งอยู่ในสังกัด สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยชุดตรวจ แบบเคล่ือนที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจโดยรอบวิทยาเขต พ้ืนที่ฟาร์ม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่อุทยาน พ้ืนที่การเรียนการสอน และพ้ืนที่พักอาศัย มีหน่วย
ประจําจุดรักษาการณ์ตามพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทั้งวิทยาเขต โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยอย่างทั่วถึงครอบคลุม โดยงาน
รักษาความปลอดภัยได้บริหารจัดการจุดประจําการณ์ ตามพ้ืนที่ ดังน้ี พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานวิทยาเขต 
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เช่น อาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาล เป็นต้น พ้ืนที่การเรียนการสอน เช่น อาคารเรียนต่างๆ (อาคาร ๒,๖,๗,๘/
๑,๘/๒,๙,๑๓) เป็นต้น พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และอุทยาน พ้ืนที่พักอาศัย เช่น หอพักต่างๆภายในวิทยาเขต ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัย (11-2-2) ในการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเหตุที่เกิดข้ึนภายในวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีศูนย์ตั้งอยู่บริเวณอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร ๑๔)  มีมาตรการ
ในการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ เน่ืองจากช่วงวัน เวลา ดังกล่าวบุคลากรส่วนใหญ่จะกลับภูมิลําเนา 
(11-2-3) อีกทั้งมีป้อมยามรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ (11-2-4) ที่พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจรักษาความ
ปลอดภัย จัดจราจร รับแจ้งและช่วยระงับเหตุด่วน เหตุร้าย ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่ง
ต้ังอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่ต้องดูแล
รักษาความปลอดภัยบุคลากรท่ีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด 
CCTV (11-2-5) ภายในอาคารต่างๆ ทุกอาคารภายในพ้ืนที่วิทยาเขต รวมถึงมีการติดต้ังระบบ ถังดับเพลิงภายใน
อาคารบริหาร อาคารสถานพยาบาลและอาคารต่างๆ ของวิทยาเขต ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (11-2-6) อุปกรณ์
ต่างๆ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน  สนามกีฬา  ลานกิจกรรม ที่เป็นไปตาม กฎหมายที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 

การจัดเก็บ/กําจัดขยะและของเส ีย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภายใต้การดูแลของ
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการคัดแยกขยะ โดยนํา ขยะที่สามารถก่อให้เกิด
รายได้ เช่นกระดาษ ขวดพลาสต ิก และ อ ื่นๆ นำไปจำหน่ายสร ้างรายได ้(11-2-7) จัดให้มีถุงขยะ และเพ่ิมจํานวน ถัง
ขยะตามพ้ืนที่ ให้เพียงพอและเหมาะสม จัดเก็บขยะภายในพ้ืนที่ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
โดยมีรถเก็บขยะของสํานักงานวิทยาเขตภายใต้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และในความรับผิดชอบของงาน
ภูมิสถาปัตย์ (11-2-8) ในการเก็บรวบรวมขยะภายในพื้นที่ของวิทยาเขตและทุกอาคาร เพ่ือนําไปคัดแยก รวบรวมไว้
ในพ้ืนที่ที่ได้จัดสรรไว้ และได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตําบล เชียงเครือในการนํารถเก็บขยะเข้ามา บริการรับขยะ
ในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์ เพ่ือนําไปกําจัดต่อไป (11-2-9) 

การจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างมีสุนทรีย์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ได้มอบหมายให้ ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษา ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ให้เกิด
ความสวยงาม ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา โดยมีหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย  ตัดหญ้า ปรับแต่ง ปรับปรุง ภูมิทัศน์
ภายในพ้ืนที่วิทยาเขต มี โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว มก.ฉกส. ขึ้นโดยเร่ิมมาต้ังแต่ปี 2553 เป็นการร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานป่าไม้ เจ้าหน้าที่ไฟป่า เข้ามาปลูกต้นไม้ บํารุงรักษา ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งให้เกิดความสวยงามและมี
สุนทรีย์ อยู่เสมอประจําทุกปี ซึ่งปัจจุบันต้นไม้ที่ปลูกไว้ ได้รับการบํารุงรักษาจนเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเกิด
ความร่มรื่น  (11-2-10) มีการดูแลเรื่องระบบระบายนํ้าภายในวิทยาเขตอยู่เสมอ (11-2-11) เพ่ือระบายนํ้าได้ในฤดู
ฝน เป็นการป้องกันนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
 

3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดการด้านสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

อยู่เสมอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
มีหน้าที่ในการวางแผน บํารุงรักษา อนุรักษ์ ตัดแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ทั้งที่มีอยู่
เดิมตามธรรมชาติและปลูกเพ่ิมเติมอย่างมีระบบ มีการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจําทุกปี (11-3-1) มี
การวางแผนปลูกต้นไม้ที่สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ ถนนภายในวิทยาเขตปลูกต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามตามฤดูกาล เช่น 
นนทรี  ทองกวาว เสลา อินทนิล (11-3-2)  มีการปลูกไม้ป่าซึ่งเป็นไม้ถิ่นเสริมตามสภาพป่าที่มีอยู่เดิม เช่น แดง 
ตะเคียน มะค่าโมง เต็ง รัง เป็นต้น อีกทั้งยังมี หว้า ตะขบ โพธ์ิ ซึ่งเป็นไม้อาหารนก หรือสัตว์อ่ืน เพ่ือให้ระบบนิเวศน์ 
ธรรมชาติคืนมา  (11-3-3) ซึ่งมีการปลูกอย่างต่อเน่ืองทุกปี  วิทยาเขตฯ ยังได้อนุรักษ์ผืนป่าเต็ง รัง ไว้ให้เกิดความ
สมบูรณ์ คงสภาพระบบนิเวศน์ไว้ประมาณ 1,000 ไร่ มีการบริหารจัดการที่ดีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยา
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เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (11-3-4) วิทยาเขตฯ ยังมีแนว นโยบายการใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยชีวภาพจากวัชพืชที่
ทางฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ได้มาจากหญ้าที่ตัดหรือวัชพืชต่างๆท่ีมีภายในวิทยาเขตโดยนํามากองหมักรวมกัน (11-3-5) 
จนย่อยสลายแล้วนําไปใส่ต้นไม้หรือผสมดินปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังมีการดูแล บํารุงรักษาร่องระบายนํ้า ที่ทําเป็นร่องดิน
เพ่ือให้เข้ากับธรรมชาติ ซึ่งประหยัดงบประมาณสามารถระบายนํ้าได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพในฤดูฝน ฝ่ายอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ ภายใต้สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ขุดอ่างเก็บนํ้าไว้กักนํ้า
ในช่วงฤดูฝนเพ่ือใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากพ้ืนที่วิทยาเขตฯเป็นพ้ืนที่ดินลูกรังสภาพดินไม่เหมาะกับการกัก
เก็บนํ้าเน่ืองจากระเหยและดูดซึมได้เร็ว (11-3-6) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์  ในทุกพ้ืนที่ภายในวิทยาเขต ให้มีความ
สวยงาม เพ่ือความร่มรื่น สุนทรีย์ กับผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อราชการ (11-3-7) 

 
4.การจัดให้ มีพื้นที่ และ กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลกรมีส่วน ร่วม

อย่าง สมํ่าเสมอ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล รักษา จัดสรรพ้ืนที่ (11-4-1) 

และอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย หรือคณะ สํานัก สถาบัน ได้มีการ
จัดสรรพ้ืนที่ให้สอดคล้องต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ใช้จัดกิจกรรมทําบุญตัก
บาตร (11-4-2)   ลานเกษตรรวมใจใช้ในการทํากิจกรรมกลางแจ้ง  อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร14) ใช้
ในการจัดงานพิธีไหว้ครู งานปีใหม่ (11-4-3)  อาคาร 9 (ห้องระพีสาคริก)  งานแสดงดนตรีสังคีต ลานพระพิรุณทรง
นาค งานประเพณีลอยกระทง (11-4-4) เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ในการให้นิสิต บุคลากร ได้จัดกิจกรรม
และใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งได้ทําสืบทอดกันมาในทุกๆปี  
 

5.ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรและนักศึกษาท่ี เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตได้
จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ความปลอดภัย ความสะอาด (11-5-1) ภายในวิทยาเขต เพ่ือ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพ 
ดังน้ี (11-5-2) 

 
รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

นิสิต บุคลากร 
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 4.27 4.25 
2 
 

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง 
อย่างมีความสุนทรีย์ 

4.12 4.01 

3 ปรับแต่งรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.20 3.97 
4 
 

การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต / หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

4.25 4.18 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
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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 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.12 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.12 5 5 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 

หมาย 
เลขเอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

11-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม /แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2556 
11-1-2 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน /ภาพทําบุญตักบาตรอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม 
11-2-1 ตารางเวรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
11-2-2 ภาพศูนย์รักษาความปลอดภัย มก.ฉกส. 
11-2-3 มาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกลาปีใหม่ และสงกรานต์ 
11-2-4 เอกสารข้าราชการตํารวจมาประจําตู้ยามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ภาพป้อมยามเจ้าหน้าที่

ตํารวจ 
11-2-5 แบบขออนุมัติราคากลางกล้องวงจรปิดเฟส 3 และ 4 
11-2-6 แบขอจ้างเติมเคมีแห้งดับเพลิงภายในอาคาร  
11-2-7 ธนาคารขยะ 
11-2-8 รถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยฯ 
หมาย 

เลขเอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

11-2-9 เอกสารขออนุมัติในหลักการค่าธรรมเนียมบริการขนขยะ /แบบแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย 

11-2-10 JD , JA บุคลากรงานภูมิสถาปัตย์ / ภาพการปฏิบัติงานบุคลากรงานภูมิสถาปัตย์ 
11-2-11 โครงการขุดลอกวัชพืชอ่างเก็บนํ้าทําดีเพ่ือพ่อหลวง / ภาพการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรปฏิบัติงานขุด
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ลอกร่องระบายนํ้า 
11-3-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจําปี 2556 
11-3-2 โครงการดอกไม้บานที่นนทรีอีสานภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว มก.ฉกส. 2556 / ภาพพันธ์ุ

ไม้ดอกต่างๆ ที่ปลูกภายในวิทยาเขต 
11-3-3 แผนที่แสดงพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ภายในวิทยาเขต 
11-3-4 ภาพกองปุ๋ยหมัก วัชพืชและปุ๋ยคลุมโคนต้นไม้ 
11-3-5 แผนที่แสดงอ่างเก็บนํ้าภายในวิทยาเขต 
11-3-6 คําสั่งโครงการกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายอาคารสถานที่ฯ / ภาพการตกแต่งพ้ืนที่ อาคาร ให้เกิดความ

สวยงาม  
11-4-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้จัดการกลุ่มอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มอาคาร 

11-4-2 
กิจกรรมทําบุญตักบาตร / น่ังสมาธิ / สวดมนต์ / เวียนเทียนรอบอาคารถิ่นมั่น /โครงการพิธี
รอมฎอน 

11-4-3 โครงการพิธีไหว้ครู 2556 / โครงการจัดเลี้ยงปีใหม่ 2556 /โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 2556 
11-4-4 โครงการวันลอยกระทง 2556 / โครงการเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2556 

11-5-1 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บุคลากร ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

11-5-2 สรุปผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็น วิทยาเขตสีเขียว (สมศ. 18.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
   4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ การพัฒนาฟาร์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ

เกษตรในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรองรับการศึกษาวิจัยค้นคว้าและสนับสนุนการเรียนการ
สอน  โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (2.14-1-1) เพ่ือให้เข้าสู่วงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. ในรอบปีการศึกษา 2556 (2.14-2-1) ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินกิจกรรมบนพ้ืนที่ฟาร์ม
ทั้ง 3 อุทยาน ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรักษาสภาพอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพ่ือรักษาสภาพอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโครงการเทศกาลเก็บเห็ดบนพ้ืนที่อุทยาน
ธรรมชาติ วิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพอุทยานอีกทั้ง
ใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการทดลองค้นคว้าวิจัยด้านพืชและสัตว์ ตลอดจนบริการวิชาการแก่ประชาชนและ
รองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

3. จากการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรักษาสภาพอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรักษาสภาพอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโครงการเทศกาลเก็บเห็ดบนพ้ืนที่
อุทยานธรรมชาติ วิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ทําให้รักษาสภาพความสวยงามของภูมิทัศน์และความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้าและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนของนิสิต บุคลากร ตลอดจนนักท่องเที่ยว 

4. ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย คือ จากการดําเนินกิจกรรมของ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายในอุทยานและเพ่ิมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้
และผักผ่อน แก่ นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ เข้ามาศึกษาหาความรู้และใช้ประโยชน์บนพ้ืนที่ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย และเป็นการรักษาสภาพธรรมชาติให้อยู่คู่กับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติตลอดไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.13 4 4 5.00 5.00 4 บรรลุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.13 4 4 5.00 5.00 4 บรรลุ 4 

หมายเหตุ :   
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.14-1-1 แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2556-2559 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2556 
2.14-2-1 เอกสารอนุมัติดําเนินโครง 
2.14-2-2 ภาพถ่ายกิจกรรมการดําเนินโครงการ 

2.14-3-1 ภาพถ่ายผู้เข้าเย่ียมชมฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (สมศ. 18.2) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
   3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
   4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยฟาร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิรพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้วางแผนการดําเนินงาน ของแต่ละอุทยานตลอดจนกําหนดโครงการ 
กิจกรรมขึ้นมา ซึ่งเป็นการระดมสมองจากผูท้ี่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานภายใน
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และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม รวมท้ังมีการติดตามประเมินผล และนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
ซึ่งถือได้ว่าดําเนินโครงการ กิจกรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) (2.14-1-1) 
 2. ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดําเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนที่กําหนดไว้ ซึ่งมีโครงการที่
เกิดขึ้นดังน้ี 
  1) กิจกรรมพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการวิจัยและบริการวิชาการ 
  2) กิจกรรมบํารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
  3) โครงการศึกษาการปลูกยางพาราในพ้ืนที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
  4) กิจกรรมการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผูส้นใจทั่วไป 
  5) โครงการปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์ 
  6) โครงการปลูกข้าวนาปีและนาปรังแบบหว่านเชิงพาณิชย์ บนพ้ืนที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระ
เกียรติ 
  7) โครงการพัฒนาวิชาการทางด้านผลิตภัณฑ์จากบัวเชิงพาณิชย์ 
  8) โครงการชมดอกไม้บานในพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  9) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพาราในสภาพดินลูกรัง 
  10) กิจกรรมการปลูกมะเขือเทศเพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
 ในปีการศึกษา 2556 ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้ จํานวน 10 ตัวช้ีวัด 
สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 100 (2.14-2-1) 
 3. ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันวิจัยและพัฒนา การดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม ได้ใหค้วามสําคัญ กบักิจกรรมเข้าศึกษาดูงาน การใช้ระบบชลประทานในการเกษตร และการจัดต้ังแหล่ง
เรียนรู้ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติสิรินธร กิจกรรมเก็บเห็ดในฤดูฝน ในอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ทําให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ เช่น 
เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งอาหารสัตว์ ของชุมชน (2.14-3-1) 
 4. จากผลการดําเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน 
ผู้สนใจทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน เข้ามาศึกษาดูงาน ทําให้วิทยาเขตฯ เป็นแหล่งพ่ึงพาทางด้านวิชาการ
ของชุมชน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน (2.14-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.14 4 4 5.00 5.00 4 บรรลุ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.14 4 4 5.00 5.00 4 บรรลุ 4 

หมายเหตุ :   

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.14-1-1 แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2556 - 2559 และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปี 

งบประมาณ 2556 
2.14-2-1 บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม  

รายงานผลการดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.14-3-1 ภาพโครงการ/กิจกรรม ในฟาร์มมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.14-4-1 รายงานสรุปจํานวนผู้เข้ามาเย่ียมชมฟาร์ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี สถาบันฯ ได้ยึดหลักธรรมภิบาล โดยให้บุคลากรของสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารองค์กร และได้มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรของสถาบันเพ่ิมพูนความรู้ และคุณวุฒิตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน อาทิ การส่งบุคลากรไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิ ตามแผนที่วางไว้ นอกจากน้ีทางสถาบัน ฯ ยังจัดให้มีโครงการ
พัฒนาบุคลากรในทุกปี เพ่ือที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิผลในการทํางานต่อไป 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

*3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ  7 7 7  7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร
*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  5 5 5  5 5.00 5.00   

*3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6  6 5.00 5.00   

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7  7 5.00 5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 100 100 13.5 100 13.5  100 5.00 5.00   

   13.5 13.5  

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

   2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

   3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

   4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

   5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

   6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

   7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (นายประภากรณ์  แสงวิจิตร)  ซึ่งได้มี
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงาน จากมหาวิทยาลัยประกาศเมื่อวันที่  12  เมษายน  พ.ศ.  2556  เป็น
ต้นไป  (ต่อเน่ืองจากวาระเดิม)  โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง 2  ปี  ประกอบด้วยรองอธิการบดี  เป็นที่ปรึกษา  ผอ.
สวพ.มก.  เป็นที่ปรึกษา  ดร.นิเวศน์  ธรรมะ  เป็นที่ปรึกษา และ ผอ.สวพ.มก.ฉกส.  เป็นประธานกรรมการ  รองผู้
อํานวยฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ  ทั้ง 2  ท่าน  เป็นรองประธาน
กรรมการ  ผู้แทนคณะ  สํานัก  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  เป็นกรรมการรวมท้ังหมด  17  
คน (3.1-1-1)  ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน  ซึ่งอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําจะต้องปฏิบัติได้แก่  การพิจารณาวางนโยบาย  และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย  วางระเบียบ  และข้อบังคับภายในหน่วยงาน  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

2. ผู้บริหารของสถาบันฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  เพ่ือ
แสดงทิศทางของการดําเนินงานที่มีความชัดเจน  สอดคล้องและตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถ
ถ่ายทอดมาสู่การจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน  ประจําปี 2557-2560 
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม  - 30 กันยายน 2557) โดยได้จัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์  
5 ปี แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2557 (3.1-2-1) 

3. ผู้บริหารสถาบันฯ มีการกํากับ ติดตาม และผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  ไปยังบุคลากรในหน่วย  โดยผา่นรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ ครั้งที่  1/2557  เมือ่วันจันทร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ.  2557 (3.1-3-1)  เพ่ือสือ่สารแผนและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557) ไปยังบุคลากรทุกระดับ ซึ่งแต่ละฝ่ายมี
การรายงานผลการดําเนินงานในรายไตรมาสเข้าช้ีแจงให้กับผู้บริหารรับทราบ  พร้อมน้ีได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการที่ชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล  ทั้งน้ีเมื่อเสร็จสิน้การรายงานผลการ
ดําเนินงานในรายไตรมาสแต่ละครั้งจะมีการถ่ายทอดและติดตามผลการดําเนินงานลงไปยังหัวหน้างานและลงไปสู่
ผู้ปฏิบัติงานต่อไป  โดยมีการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการถ่ายทอดสู่บุคคลตามสายการ
บังคับบัญชา  

4. ผู้บริหารของสถาบันฯสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  โดยได้มีคําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ  (3.1-4-1)และคําสัง่แต่งต้ังหัวหน้า
ฝ่าย (3.1-4-2)เพ่ือให้อํานาจในการตัดสินใจตามลําดับช้ันบังคับบัญชา   

5. ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ  โดยผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้มีการให้ความรู้  สอน
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งาน  ถ่ายทอดประสบการณ์ ช้ีแนะ/ให้ข้อคดิเห็น  แก่บุคลากร  โดยมอบหมายให้นายยุทธนา  แสงสุวรรณ  นาย
ช่างเทคนิค เป็นผู้จัดทําโครงการ KM ในการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่  4/2557   เมื่อวันอังคารที่  20  
พฤษภาคม  2557 (3.1.5.1)  ให้กับผูร้่วมงานได้ทราบถึงทิศทางการทํางานแต่ละตําแหน่งในอนาคตและให้บุคลากร
ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมายของสถาบันที่สอดคลอ้งกับตําแหน่งบุคลากร  โดยเน้น  เรื่อง  เสน้ทางสานฝัน  สู่
ตําแหน่งชํานาญการ  (3.1-5-1) เอกสารประกอบการสัมมนาการจัดการความรู้ เร่ืองเส้นทางสานฝัน  สู่ตําแหน่ง
ชํานาญการ  (3.1-5-2)  

6. ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร  การดําเนินงานของ
หน่วยงานและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังน้ี 

หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ  โดย
การปฏิบัติราชการน้ันได้มีกรอบและแนวทาง  ยุทธศาสตร์การบริหาร  และเป้าประสงค์ที่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน  
มีกระบวนการปฏิบัติงาน  มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  ให้เป็นระบบงานที่มีมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบโดยใช้  การประชุมอย่างต่อเน่ือง (3.1-6-1) 

หลักประสิทธภิาพ (Efficiency)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  มกีารบริหารราชการตามแนวทาง 
การกํากับ ติดตาม ดูแล  มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน    เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ (3.1-6-2) 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  มีการให้บริการเก่ียวกับ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และสร้างความ
เช่ือมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ  ทั้งน้ีได้มกีารสํารวจ
ความต้องโดยนําผลการสํารวจมาพิจารณาเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานตลอดจนใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3.1-6.3) 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ได้แสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนประจําทุกปี  และมีการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะสภาพแวดล้อม  สถานที่ปฏิบัติงาน  และมีการจัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น (3.1-6-4) 

หลักความโปรง่ใส (Transparency)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ใช้กระบวนการทํางานแบบ
เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  มีการช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  โดยการจัดประชุม  หารือแก้ไขปัญหา  ทั้งแบบเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ   พร้อมน้ีสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ได้มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผ่านเว๊บไซต์  โดย
ประชาชนสามารถรับทราบผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น (3.1-6-5) 

หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)  ผูบ้ริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  มีกระบวนการท่ีมีที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  โดยให้บุคคลภายนอก  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้
เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ทําความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง  รว่ม
คิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 
(3.1-6-6) 

หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มีการถ่ายโอนอํานาจ  
การตัดสินใจ  การใช้ทรัพยากร  และภารกิจระดับฝ่ายต่าง ๆ  จากผู้บรหิารระดับสูง  ลงมาสู่ผู้บริหารระดับกลาง  
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ผู้บริหารระดับต้น  และสู่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้มารับบริการที่เป็น
นิสิต  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีการปรับปรุงกระบวนงานให้มีมาตรฐานเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการให้มากขึ้น  ลดขั้นตอนการดําเนินงานให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุด (3.1-6-7) 

หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  มีการใช้อํานาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ  ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลอืกปฏิบัติ  และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ  ระเบียบด้านงานคลัง  ระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ระเบียบงานสารบรรณ   เป็นต้น (3.1-6-8) 

หลักความเสมอภาค   (Equity)  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  จะให้บริการและการปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการอย่างสมํ่าเสมอเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชนช้ันวรรณะ ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด  เช้ือชาติ  
ศาสนา  ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ  สุขภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  โดยผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  จะให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาคทุกครั้งที่ให้บริการ (3.1-6-9) 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  ผู้บรหิารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ใช้หลักการบริหาร
จัดการโดยการหาข้อตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์  ซึ่งเป็นข้อตกลงทีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ  ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  หรือกลุ่มผู้รับบริการ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (3.1-6-10) 

7. การประเมนิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  เป็นไปตามระบบการประเมิน
สําหรับผู้บริหารหน่วยงานระดับสํานัก/สถาบัน  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  กําหนดให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมใน
การประเมินและได้มีการสรุปผลการประเมิน  โดยผลการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานในภาพรวมเฉลี่ย  
4.81 หรือร้อยละ 96.2%   โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ  ดีมาก  (3.7-1-1) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 7 7 5.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 7 7 7 5.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา สวพ.มก.ฉกส.  
3.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2557-2560และแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2557 
3.1-3-1 รายงานการประชุมคร้ังที่1/2557 
3.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการ 

 คําสั่งแต่งต้ังหัวหน้าฝ่าย 
3.1-5-1 รายงานการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  ครั้งที่  4/2557 
3.1-5-2 เอกสารประกอบการสัมมนาการจัดการความรู้ เร่ือง เส้นทางสานฝัน สูตํ่าแหน่งชํานาญ

การ 
3.1-6-1 รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556-2559 และแผนปฏิบัติการประจําปี 

2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-6-2 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-6-3 แบบประเมินความพึงพอใจ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
3.1-6-4 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2557-2560 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3.1-6-5 Print out เว็บไซต์ www.rdi.csc..ac.th 
3.1-6-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
3.1-6-7 คําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 
3.1-6-8 ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
3.1-6-9 สรุปผลโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร ประจําปี 2557 
3.1-6-10 รายงานการประชุม สวพ.ฉกส. ครั้งที่  1/2557 
3.1-7-1 รายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้กําหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้  เรื่อง เส้นทางสานฝัน สู่ตําแหน่งชํานาญการ (3.2-1-1)  ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน สังคม ชุมชน 
ประเทศ อย่างต่อเน่ือง กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมและพัฒนาช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เป็นสากลและครอบคลมุ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (3.2-1-2) 

2. สถาบันฯ ได้มีการกําหนดบุคลากรเป้าหมายที่เก่ียวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่  กลุ่ม 1  กลุ่มผู้บริหารท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ  รอง
ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย ผูจ้ัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย บุคลากรในสถาบันฯ เพ่ือพัฒนาระบบการทําตําแหน่งทางวิชาการ ดังกล่าว  (3.2-2-1 
และ 3.2-2-2) 

3. สถาบันฯ ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้ โดยผู้มีทกัษะและประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับเก่ียวกับการทําตําแหน่งทางวิชาการ อาทิ วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการทํา
ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการหรือชํานาญการ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน  (3.2-3-1) 

4. สถาบันฯ ได้มกีารทบทวนและรวบรวมความรู้ ที่มีอยู ่โดยได้มอบหมายให้นายยุทธนา แสงสุวรรณ เป็นผู้
รวบรวมและจดัเก็บความรู้เร่ืองเส้นทางสานฝัน สู่ตําแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นหมวดหมู่ (3.2-3-2)  และเผยแพรผ่า่น
เว็บไซต์ www.rdi.csc.ku.ac.th  (3.2-4-1)  รายการวิทยุกระจายเสียง ในรายการ สวพ.ขอคุย ออกอากาศทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 10.00 – 11.00 น. (3.2-4-2)  
 5. สถาบันฯ มจีัดทําคู่มือการจัดการความรู้ สวพ.ฉกส. (3.2-5-1)  เพ่ือมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนางานและมีการติดตามผลเพ่ือแสดงถงึความสําเร็จของการจัดการความรู้   
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สวพ.ฉกส. ครั้งที่ 1                                    
3.2-1-2 คู่มือและแผนการจัดการความรู้ สวพ.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 
3.2-2-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สวพ.ฉกส. ครั้งที่ 1                                    
3.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ.ฉกส. 
3.2-3-1 รายงานการประชุมและสัมมนา ให้คําแนะนํา เร่ือง เส้นทางสานฝัน สู่ตําแหน่งชํานาญการ 
3.2-3-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ สวพ.ฉกส. ครั้งที่ 2 
3.2-4-1 เว็บไซต์ www.rdi.csc.ku.ac.th และ facebook สวพ.ฉกส. 
3.2-4-2 สคริปรายการ สวพ.ขอคุย ออกอากาศ วันที่ 16 และ 23  มิถุนายน พ.ศ. 2557 
3.2-5-1 คู่มือและแผนการจัดการความรู้ สวพ.ฉกส. 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

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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รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

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

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

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

   3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

   4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
   5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง (3.3-1-1) โดยมีผู้แทนทุกฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ประชุมเพ่ือทําการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน ทั้งน้ี สถาบันฯ ได้ทํา
การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงทางด้านงานบริหารทุนเพ่ือการวิจัย (3.3-2-1) 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ทําการประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยง รวมท้ังจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยร่วมกันดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ระบุและ
ลําดับความเสี่ยงตามข้ันตอนของงานบริหารทุนเพ่ือการวิจัย ทั้งน้ีมีความเสี่ยงที่ยังเหลอือยู่เพียง 2 ประเด็น คือการ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ (3.3-3-1) 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวได้กําหนดมาตรการ
หรือวิธีจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (3.3-4-1)  
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และได้รายงานต่อผู้บริหาร (3.3-5-1) และคณะกรรมการประจําสถาบันฯ เพ่ือพิจารณาและใหข้้อคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงาน และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนในปีต่อไป (3.3-5-2) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันได้
พิจารณาผลการดําเนินของแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะ 

6. สถาบันฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ไป
ใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงปีงบประมาณ 2557 (3.3-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 6 6 5.00 5.00 5.00 6 บรรลุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 6 6 5.00 5.00 5.00 6 บรรลุ 6 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ.ฉกส. 
3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สวพ.ฉกส. ครั้งที ่3/2555 
3.3-2-2 รายงานการระบุความเสี่ยง (KU-ERM 6) 
3.3-3-1 รายงานการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง (KU-ERM 6) 
3.3-4-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน (R-ERM.F1,R-ERM.F2) ปีงบประมาณ 2556 
3.3-5-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (R-ERM.F3) 
3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2556 
3.3-6-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน (R-ERM.F1,R-ERM.F2) ปีงบประมาณ 2557 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มกีารวางแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (3.4-1-1)  โดยมีข้อมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน  
ข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรซึ่งเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ 

2. สถาบันฯ  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนทีก่ําหนดโดยในปีการศึกษา 2557  
สถาบันฯ ได้รับการจัดสรรอัตรากําลัง  1  อัตรา  ซึ่งได้มีการดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
โปร่งใส  ตามระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด (3.4-2-1) นอกจากน้ียังได้จัดทําการวิเคราะห์งาน  โดยได้จัดทํา  
JD  ของแต่ละบุคคล (3.4-2-2) สําหรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได้มีการดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (3.4-2-3) ด้านการพัฒนาบุคลากรได้มีการพัฒนาบุคลากรตามสายงานและความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร (3.4-2-1) (3.4-2-4) 

3. สถาบันฯ  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยทางวิทยาเขตได้จัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปี
ให้กับบุคลากรทุกคน (3.4-3-1) รวมท้ังการสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการจัดทําโครงการสัมมาทิฐิ  กิจกรรมโฮมรูม  กรณีเจ็บป่วยสวพ.มก.ฉกส. ได้มีการนําบุคลากรเข้าเย่ียม
บุคลากรที่ป่วย  และมอบกระเช้าของขวัญเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ  (3.4-3-2) 

4. สถาบันฯ  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทกัษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง  โดยให้ผู้ที่เข้ารบัการฝึกอบรม/สัมมนา  โครงการต่าง ๆ  ทั้งจากภายในและภายนอก  จัดทํารายงาน
การไปฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (3.4-4-1)  เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ประเมิน
บุคลากรที่ผ่านการอบรมเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิว่าบุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับการจากพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง   (3.4-4-2)  แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิการนําความรู้จากการอบรม / สมัมนามาใช้ประโยชน์  
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5. สถาบันฯ  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร โดยได้จัดโครงการสัมมาทิฐแิละแจกประกาศ สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2553  เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ (3.4-5-1)   และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามผล ในการปฏิบัติตนตามประกาศดังกล่าว  (3.4-5-2) 

6. สถาบันฯ  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  โดยแผนดังกล่าวมี
ทั้งหมด  6  งาน  9 ตัวช้ีวัด  ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และพัฒนาบุคลากร  ซึ่ง
ผลการประเมนิบรรลุเป้าหมาย  8  ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ  88.88  ทั้งน้ีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายดังกล่าวมีความ
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (3.4-6-1) 

7. สถาบันฯ  ได้นําผลการประเมินจากแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (3.4-7-1)  ผลการสํารวจความ
ต้องการการพัฒนาบุคลากร (3.4-7-2) ผลความพึงพอใจการบริหารงานบุคคล (3.4-7-3) มาปรบัปรุงการพัฒนา
บุคลากร  โดยจะกําหนดให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับตําแหน่ง  เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน  
ซึ่งต้ังเป้าภายในปี  2558  จะต้องมีบุคลากรได้รับตําแหน่งชํานาญการ (3.4-7-1) 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 7 7 5.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 7 7 7 5.00 5.00 5.00 7 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ปี 2555 - 2558 
3.4-2-1 เอกสารการคัดเลือก พนง. เงินรายได้. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
3.4-2-2 ใบมอบหมายงานงานของบุคลากร  สวพ.มก.ฉกส. 
3.4-2-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ สวพ.มก.ฉกส. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-2-4 แบบสํารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
3.4-3-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจําปี  2556 
3.4-3-2 ภาพกิจกรรมมอบกระเช้าเย่ียมบุคลากรที่เจบ็ป่วย 
3.4-4-1 รายงานการไปฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน  เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหาร  

 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิการนําความรู้จากการอบรม/สัมมนา มาใช้ประโยชน์ 
3.4-5-1 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมาทิฐ ิ

 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.  2553 

3.4-6-1 และ   
3.4-7-1 

ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

3.4-7-2 ผลสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร 
3.4-7-3 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารบุคคล 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 100  (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ได้ให้ความสําคญักับบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับความรู้  เพ่ิมพูนทักษะทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือ
ความสําเร็จและความก้าวหน้าในสายงาน  โดยปีการศึกษา  2556 มีบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้  จํานวน  
13.5  คน  จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด  13.5  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 16 100 14.5 100 13.5 100 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ 
100 16 14.5 13.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 16 100 14.5 100 13.5 100 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ 
100 16 14.5 13.5 

หมายเหตุ :   
 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ  3.5 
3.5-2 บัญชีรายช่ือบุคลากรประจํา สวพ.ฉกส. 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

สถาบัน... มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี (บรรยาย
ภาพรวมการดําเนินงานขององค์ประกอบน้ี).................................................................... 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ  7  6 7   7 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
   2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
   4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
   5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
   6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.1-1-1) 

ที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4.1-1-2) ซึ่งเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยได้กําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณ Agenda & Area และเงินรายได้จากวิทยาเขต แล้วนํามาจัดทํา
งบประมาณภาพรวมประจําปี 

2. สถาบันฯ มีแนวทางจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ได้แก่ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ผ่านโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา (4.1-2-1) 
2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากงบประมาณ Agenda & Area   (4.1-

2-2) 
2.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (4.1-2-3) 

 สถาบันฯ ได้นํางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (4.4-2-4) โดยจัดสรร
ทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคลากรหน่วยงาน และส่งผลให้มีแผนใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน 

3. สถาบันฯ มีการวิเคราะห์งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีกับแผนปฏิบัติการประจําปี (4.1-3-1 และ
4.1-3-2) โดยสถาบันฯ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้กับแผนปฏิบัติการประจําปีและภารกิจด้านการวิจัย 
งบประมาณรายจ่าย ที่ผ่านโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา จัดสรรให้กับภารกิจด้านบริการวิชาการ และ
งบประมาณ Agenda & Area จัดสรรให้กับการพัฒนาหน่วยงาน 

4. สถาบันฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งแสดงการจัดสรรงบรับจริง (4.1-4-1) และงบจ่ายจริงของ
งบประมาณเงินรายได้ (4.1-4-1) โดยได้นํารายงานเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือใช้ในการ
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ตัดสินใจต่อไป (4.1-4-2) นอกจากน้ีได้รายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณ Agenda & Area ให้
ผู้บริหารทราบเช่นกัน 

5. สถาบันฯ โดยฝ่ายบริหาร สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้นําข้อมูลไปใช้พิจารณาความคุ้มค่าของการใช้
จ่าย มุ่งเน้นการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปี ซึ่งมีการรายงานข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นประจําทุกเดือน (4.1-5-1) 

6. ตามที่วิทยาเขตมีนโยบาย "รวมบริการ ประสานภารกิจ" การตรวจสอบภายในและภายนอกจึงทําใน
ภาพรวมของวิทยาเขต นอกจากน้ีสถาบันฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินทดรองราชการ จํานวน 100,000 
บาท เพ่ือทําการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรองราชการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (4.1-6-1)  

7. ผู้บริหารสถาบันฯ ได้มีการติดตามผลการใช้งบประมาณจากรายงานทางการเงินของสถาบันฯ ทุก 6 
เดือน และรับทราบข้อมูลใช้จ่ายงบประมาณจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจ รวมทั้งได้รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน (4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 6 7 5.00 4.00 5.00 7 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 6 7 5.00 4.00 5.00 7 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 2556-2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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4.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556-2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 

4.1-2-1 เอกสารคําของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556                    
4.1-2-2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปี 2556                    
4.1-2-3 เอกสารคําของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2556         

4.1-2-4และ 
4.1-3-1 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2556 

4.1-3-2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ 2556                                    
4.1-4-1 รายงานทางการเงิน สวพ.ฉกส. 
4.1-4-2 รายงานการประชุมกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/2556 
4.1-5-1 รายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 
4.1-6-1 รายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการ สวพ.ฉกส.  ประจําปีงบประมาณ  2556            
4.1-7-1 รายงานการประชุมกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/2557 

 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังน้ี สถาบันฯ ได้กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
เพ่ือต้องการให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดตามระบบ PDCA นับต้ังแต่การวาง
แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยการมี
ส่วนร่วมจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน จึงส่งผลให้
การดําเนินในภาพรวมของสถาบันฯ มีความก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1  ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  9 8 4.00 4.00  4.00 4.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

   3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

   4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

   5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

   6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

   7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

   8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมกีิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด โดยใช้คู่มือประกันคุณภาพ มก. ปีการศึกษา 2555 (5.1-1-1) คู่มือ
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ประเมินคุณภาย สกอ./สมศ. (5.1-1-2) มาเป็นมาตรฐานในการดําเนินงาน และกําหนดให้มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสถาบันฯ (5.1-1-3) เป็นผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2. ผู้บริหารสถาบันฯ ได้กําหนดนโยบายและให้ความสําคัญต่อการประกันคุณภาพ โดยได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพ.ฉกส. (5.1-2-1) ซึ่งมีผู้แทนจากทุกฝ่ายของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานประคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมกันกําหนดมาตรฐาน ตัว
บ่งช้ี และเป้าหมายการดําเนินงาน (5.1-2-2)   

3. สถาบันฯ ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานไว้ว่า “ร้อยละของโครงการวิจัย
และบริการวิชาการต่อการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย” โดยพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยจาก
การวิจัยและบริการทางวิชาการเป็นเป้าหมายหลักในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ต้องการพัฒนาท้องถ่ินตามลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับชุมชนที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการขยาย
ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” โดย
กําหนดเป็นตัวบ่งช้ีที่ 5.2  

4. สถาบันฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
   สถาบันฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพ.ฉกส. ทําการควบคุม
คุ ณ ภ า พ ด้ ว ย ก า ร กํ า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ร า ย ตั ว บ่ ง ช้ี ต า ม คู่ มื อ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-4-1) รวมถึงติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
ของการดําเนินดังกล่าว (5.1-4-2) 

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ  
      สถาบันฯ นําผลการดําเนินที่เช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพมาจัดทําเป็น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน (5.1-4-3) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพระดับ
สถาบันฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (5.1-4-4) และจัดส่ง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา (5.1-4-5) 

3) การนําผลประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  
       สถาบันฯ นําผลการประเมินคุณภาพจากการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 มากําหนดเป็นแผนพัฒนาปรับปรุง (5.1-4-5)  
 

5. สถาบันฯ ได้ดําเนินการตามผลการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการทํางาน โดยมี
เป้าหมายให้ผลการดําเนินงานของตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ สวพ.ฉกส. พัฒนาขึ้น มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุม่ชุมชนให้เป็นรูปธรรมและ
เข้มแข็ง และขบัเคลื่อนให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ทําใหส้ถาบันฯได้รับงบประมาณจากพ้ืนที่ 
Agenda & Area ประจําปีงบประมาณ 2556 เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จํานวน 7 
โครงการ ซึ่งบรรลุกลยุทธ์ที ่ 2.2 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
(5.1-5-1) ดังน้ี 

1.1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตว์นํ้าให้ได้มาตรฐาน GAP เพ่ือการส่งออก 
1.2) โครงการสร้างชุมชนต้นแบบในการพัฒนาและอนุรกัษ์ไผ่เพ่ือความย่ังยืน 
1.3) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก (แพะ,แกะ) 
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1.4) โครงการพัฒนาและต่อยอดผ้าพ้ืนเมืองจังหวัดสกลนคร 
1.5) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ดําภูพานรูปแบบสหกรณ์เพ่ือความย่ังยืนของ
ประชาชน 
1.6) โครงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลติผลทางการเกษตรให้เป็นของฝากเมือง
สกลนคร 
1.7) โครงการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเช่ือมโยงเส้นทาง (Routing) ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดสนุก 

2) ฝ่ายวิจัยและวิชาการ ได้เชิญผู้แทนจากคณะวิชามาร่วมเป็นคณะกรรมการวิจัยระดับวิทยาเขต 
มาร่วมกําหนดแนวทางทิศทางการพัฒนางานวิจัยของวิทยาเขตให้มีความชัดเจน และ
สอดคล้องกับศักยภาพและงบประมาณของวิทยาเขต รวมทั้งสื่อสารให้คณาจารย์ในสังกัด
ตนเองได้รับทราบข้อมูลการพัฒนางานวิจัยอย่างทั่วถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ ได้ให้
ความสําคัญต่อคณาจารย์เป็นหลัก จากการดําเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีจํานวนงานวิจัย
ภายในและภายนอก ทั้งสิ้น 41 โครงการ (5.1-5-2) 

6. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน (5.1-6-1) โดยได้บันทึกข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพลงในระบบ Cheqa (5.1-6-1) และจัดทําฐานข้อมูล (5.1-6-2) ดังน้ี 

- ฐานข้อมูลวิจัย 
- ฐานข้อมูลบริการวิชาการ 

7. สถาบันฯ ได้เปิดให้บุคลากร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ นักวิจัย 
ผู้รับบริการวิชาการ (5.1-7-1) โดยเชิญมาให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงาน ในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556 

8. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึก
ระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ ในวันที่ 27 มกราคม 2557 ซึ่งมีบุคลากรเข้า
ร่วม จํานวน 1 คน (5.1-8-1) คือ นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญทวีไพศาล 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 9 8 8 5.00 4.00 4.00 8 บรรลุ 9 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 9 8 7 5.00 4.00 4.00 8 ไม่บรรลุ 9 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 และ 

5.1-4-1 
คู่มือประกันคุณภาพ มก. ปีการศึกษา 2555 

5.1-1-2 คู่มือประเมินคณุภาย สกอ./สมศ. 
5.1-1-3 และ 

5.1-2-1 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ สวพ.ฉกส. 

5.1-2-2 และ 
5.1-4-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวพ.ฉกส.  

5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวพ.ฉกส. ปีการศึกษา 2555 
5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ.ฉกส.  
5.1-4-5 บันทึกข้อความ เร่ือง ขอส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวพ.ฉกส. ปีการศึกษา 2555 
5.1-4-6 แผนพัฒนาปรบัปรุง (สปค.01) 
5.1-5-1 เอกสารอนุมติโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร และกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2556 
5.1-5-2 รายงานด้านงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2556 
5.1-6-1 Print out ระบบ Cheqa 
5.1-6-2 Print out ฐานข้อมูลวิจัย และบริการวิชาการ 
5.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 
5.1-8-1 สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของโครงการวิจัยและบริการวิชาการต่อการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้ การพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยโดยการวิจัยและบริการทางวิชาการเป็นเป้าหมายหลักใน
การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้
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ตามลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์
อย่างแท้จริงให้กับชุมชนที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย และมกีารขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการท่ีพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย 
X 100 

จํานวนโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน 

23 
X 100 = 21.30 

108 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1  สรุปจํานวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่พัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย 
5.2-1.2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 

 

องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังน้ี สถาบันฯ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน โดยนําข้อมูลผู้รับบริการ และผู้เก่ียวข้องมาทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังหรือความ
ต้องการของผู้รับบริการ ทั้งน้ี กระบวนงานที่สถาบันฯ นํามากําหนดหาปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน มีทั้งหมด 12 กระบวนงาน และได้นํามาออกแบบกระบวนการ และจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ต่อไป 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   
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6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5  5 5  5 5.00 5.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2555) 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถว้น 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

   2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

   3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

   5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการกําหนดหรือทบทวน

กระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงาน ทั้งน้ี
กระบวนงานหลักของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการ (6.1-1-1) ซึ่งมทีั้งสิ้น 12 
กระบวนงาน ได้แก่  

1) ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้ 
2) ขั้นตอนการขอรับทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3) ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
4) ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลงานวิจัย 
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5) ขั้นตอนการคัดสรร วิเคราะห์ งานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์    
6) การเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัย 
7) ขึ้นตอนการข้ึนทะเบียนนักวิจัย 
8) ขั้นตอนการขออนุมัติเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ 
9) ขั้นตอนการขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ 
10) ขั้นตอนการขออนุมัติขยายโครงการพัฒนาวิชาการ 
11) ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลโครงการ 
12) ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ และหักล้างสัญญายืมเงินทดรองราชการ 

2. สถาบันฯ การจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process ) 
(6.1-2-1) ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งในปี 2556  จากข้อเสนอแนะของนักวิจัย
ที่คือนักวิจัยว่ามีความต้องการในด้านการส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนานักวิจัยหรือการกิจกิจกรรมท่ีส่งเสริม
บรรยากาศการทํางานวิจัยให้มากขึ้น และเพ่ือสนองต่อความต้องการของนักวิจัย ทางสถาบัน ฯ ได้จัดทําโครงการ
เพ่ิมทักษะนักวิจัย ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556  น้ี โดยมีกิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักวิจัย พานักวิจัยได้ไปสํารวจ
และเปิดโลกทัศน์การวิจัยนอกสถานที่ โดยการโดยการล่องเรือหนองหารหลวง เพ่ือศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของหนองหาร จังหวัดสกลนคร และ ศึกษาดูงาน ดูงานสหกรณ์โคเน้ือ  อําเภอโนนสูง  จังหวัดมุกดาหาร 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และศึกษาดูงาน การผลิตผักไฮโดรโปรนิค ในพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหารเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างผลงานวิจัยพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิจัยด้วย (6.1-2-2 และ 6.1-2-3)    

3. สถาบันฯ ได้รวบรวมจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยออกแบบกระบวนการทั้ง  12  กระบวนการ 
และจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใช้เป็นแนวทางการทํางาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รบัผิดชอบอย่าง
ชัดเจน (6.1-3-1) 

4. สถาบันฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการหลัก ทั้ง  12  กระบวนการหลัก อย่างสมํ่าเสมอโดยมีการ  
ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มต่าง ๆ  และกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ของผู้รับบริการ  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดใช้เองได้ที่ เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 29http://rdi.csc.ku.ac.th/ ตาม link ของฝ่าย
วิจัยและวิชาการ http://rdi.csc.ku.ac.th/1_CenterwebResearch/webResearchCenter.html 
เป็นการลดข้อร้องเรียน ทั้งในด้านระยะเวลาดําเนินงาน  และข้อผิดพลาดของเอกสาร มีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น  
(6.1-4-1 และ 6.1-4-2) 

5. สถาบันฯ มกีารกํากับติดตาม และประเมนิผลการปรับปรุง และรายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้บริหาร 
(6.1-5-1) เพ่ือให้พิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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 

http://rdi.csc.ku.ac.th/1_CenterwebResearch/webResearchCenter.html�
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6.1 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 5 5 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 คู่มือปฏิบัติงาน สวพ.ฉกส. (ด้านวิจัย) 
6.1-2-1 แผนผังแสดงขั้นตอน  11  กระบวนงาน และผู้รับผิดชอบ 
6.1-2-2 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายวิจัยและวิชาการประจําปี 2556 
6.1-2-3 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักวิจัย 
6.1-3-1 คู่มือปฏิบัติงาน สวพ.ฉกส. (ด้านวิจัย) 
6.1-5-1 รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝา่ยวิจัยและวิชาการ 
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3บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 24 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มคีะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบทีจ่ะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่า
คะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย 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 

 การประเมินคุณภาพการสนับสนนุตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมผีลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.63 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

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

ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ ประเมิน กรรมการ
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ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

3.69 3.69 5.00 5.00 4.39 3.98 4.52 4.25 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 0.00 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 0.00 - - 4.00 4.00 ดี ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 0.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ต้อง
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 

เฉลี่ยภาพรวม 4.35 4.35 4.92 4.92 4.35 3.98 4.63 4.48   
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี   

 

 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังน้ี 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า สถาบันฯ สามารถสนับสนุนใหบุ้คลากรวิจัยดําเนินการผลิต
งานวิจัยได้ตามเป้าหมายที่กําหนด รวมท้ังนํางานวิจัยไปเผยแพร่ และนาํไปใช้ให้ประโยชน์กับชุมชน นอกจากน้ียังมี
กิจกรรมในการเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรวิจัยในการที่จะผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพ และสามารถผลิต
งานวิจัยตามเป้าหมายที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า สถาบันฯ มีระบบกลไก และ
กระบวนการให้บริการทางวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ 
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ เครือข่ายทางด้านบริการวืชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สถาบันฯ มีการกําหนดกิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนรว่มและตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย และอนุรักษ์สืบสานต่อไป 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า สถาบันฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งเห็นความสําคัญของบุคลากรในการขบัเคลื่อนให้หน่วยงานมีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินงาน
ตอบสนองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามพันธกิจที่ได้กําหนดไว้ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบัน 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มกีารนํางานประจํา และโครงการที่ได้รับงบประมาณมาจากหน่วยงานภาคี มากําหนด 
ตัวช้ีวัด และบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานเพ่ือให้สะดวกในการวางแผนการทํางานและติดตาม
ประเมินผล  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันฯ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานทุกไตรมาสใหห้น่วยงานภายในวิทยาเขต

ได้รับทราบข้อมูล 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. กรรมการประจําสถาบันฯ ยังได้รับบทบาทน้อยในการให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางการทํางานของ
สถาบัน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. สถาบันฯ ควรให้กรรมการประจําสถาบันเข้ามามีบทบาทในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันมาก

ขึ้น 
2. สถาบันฯ ควรให้ผู้บริหารหน่วยงานในวิทยาเขตเข้ามามีบทบาท หรือสร้างกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน

วิธีการทํางาน หรือให้คําปรึกษาในการทํางาน 
  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัย และโครงการพัฒนาวิชาการ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของนักวิจัยทุกปี 

2. สถาบันฯ มีพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมายชัดเจนในการวิจัยและบริการวิชาการ อาทิ ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
หนองหารหลวง ผู้ประกอบการใหม่พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มจังหวัดสกลนคร เป็นต้น 

3. สถาบันฯ มีโครงงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการท่ีพัฒนากลุ่มเป้าหมายต่อเน่ือง อาทิ งานวิจัย
บนพ้ืนที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันฯ ควรประเมินผลสมัฤทธ์ของระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัย และโครงการพัฒนาวิชาการ

ทุกปี 
2. สถาบันฯ จะต้องแสวงหาแหล่งงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนโครงงานวิจัย และ

โครงการบริการวิชาการที่ทางสถาบันได้กําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. งานวิจัยภายนอกยังมีปริมาณน้อย 
2. งานวิจัยยังไม่สามารถนําไปช้ีนําสังคมได้ 

  ข้อเสนอแนะ 
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1. สถาบันฯ ควรพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพในการของงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ 
2. สถาบันฯ ควรสํารวจความต้องการงานวิจัยของชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือนํามากําหนดกรอบเพ่ือสามารถ

พัฒนาชุมชนได้ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. สถาบันฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มี
ความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีการบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้บุลากรมสี่วนร่วมในการบริหารงาน 
2. สถาบันฯ มีการกําหนดรูปแบบของการทํางานร่วมกันในองค์กรที่ชัดเจน คือ “การทํางานร่วมกันเป็น

ทีม” 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรฝึกฝน และพัฒนาตนเองในด้านการบังคับบัญชา การเป็นหัวหน้าและการ
บริหารงาน 

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้สถาบัน เพ่ือการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. บุคลากรของสถาบันฯ มีภารกิจทั้งงานประจํา และงานเชิงรุก ทําให้บุคลากรมีปัญหาเร่ืองการบริหาร
จัดการเวลา การบริหารจัดการงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารของสถาบันฯ ควรให้คําปรึกษาเชิงลึก และช่วยเหลือในการจัดการเร่ืองงานและเวลาของบุลา

กรในฝ่าย หรือในความดูแลอย่างใกล้ชิด 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1.   สถาบันฯ มีการกําหนดรูปแบบของการทํางานร่วมกันในองค์กรที่ชัดเจน คือ “การทํางานร่วมกันเป็น
ทีม” 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และมีการติดตามและรายงานผล
การใช้เงินต่อผู้บริหารทุกไตรมาส 

2. สถาบันฯ มีการแสวงหารายได้จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ และจากการบริหารพ้ืนที่ของสถาบัน ฯ 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดทําฐานข้อมลูการเงินและงบประมาณเพ่ือสะดวกในการตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. ผู้ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงาน ยังไม่สามารถตรวจสอบจากแหล่งงบประมาณอ่ืนได้ เน่ืองจากผู้
ตรวจสอบภายในมีอํานาจในการตรวจสอบเฉพาะเงินรายได้ที่วิทยาเขตจัดสรรเท่าน้ัน (นโยบายรวม
บริการ ประสานภารกิจ) 

ข้อเสนอแนะ 
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1. สถาบันฯ ควรต้ังคณะกรรมการ หรือ ให้อํานาจแก่ผู้ตรวจสอบภายในสามาถตรวจสอบงบประมาณทุก
แหล่งงบประมาผรได้ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สถาบันฯ มีการแสวงหารายได้จากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ และจากการบริหารพ้ืนที่ของสถาบันฯ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีการลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการกับผู้อํานวยการ เพ่ือให้บุลากรได้ตะหนักถึงเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดที่จะต้องนําไปวางแผนดําเนินงานในปีน้ัน ๆ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานของสถาบัน 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. สถาบันฯ ยังมีการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานท่ีมีภารกิจตรงกันในพ้ืนที่

ใกล้เคียงน้อย  
  
 ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบันฯ ควรแสวงหาเครือข่าย และสร้าง MOU ในการร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สถาบันฯ มีการลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการกับผู้อํานวยการ เพ่ือให้บุลากรได้ตะหนักถึงเป้าหมาย

และตัวช้ีวัดที่จะต้องนําไปวางแผนดําเนินงานในปีน้ัน ๆ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 จุดแข็ง 

1. สถาบันฯ มีการกําหนดและทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถาบัน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. นํากระบวนงานหลักให้คณะกรรมการประจําให้ข้อเสนอแนะ 
2. ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการทบทวนกระบวนงาน 
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4บทที่ 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

ประธานคณะกรรมการ รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองประธานคณะกรรมการ (ผศ.เพ่ิมศักด์ิ ยีมิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

กรรมการ อ.ฐาปนี เฮงสน่ันกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์

กรรมการและเลขานุการ น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร 

ผู้ช่วยเลขานุการ น.ส.เกศินี  พิลาภ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครประจําปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 
2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน 
จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
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องค์ประกอบที ่
1  ปรัชญา 
ปณิธาน 

วัตถุประสงค ์
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 
2  ภารกิจหลัก 

3.69 3.69 5.00 5.00 4.39 3.98 4.52 4.25 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 
3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
5  ระบบและ
กลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 
6  การพัฒนา
และปรับปรุง

ระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.35 4.35 4.92 4.92 4.35 3.98 4.63 4.48   

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี   

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีพ้ืนที่วิจัยและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เป็นที่รู้จักและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ร่วมวิจัยและผู้รับบริการ

วิชาการ 
2. มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  

เช่น โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
3. มีทรัพยากรด้านพ้ืนที่จํานวนมาก สามารถรองรับงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างเพียงพอ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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ควรได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังให้สมดุลกับภาระที่รับต้องผิดชอบ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกยังมีน้อยและบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย 
2. ขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มีหลากหลายรูปแบบ 
3. ยังขาดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ทางสถาบันได้ดําเนินการเอง 
4. งบประมาณในการบํารุงรักษาซ่อมแซมโรงเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ยังมีน้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ี

มีคุณภาพสูง และส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย เพ่ือการขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและเจ้าของผลงาน 

2. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเป็นประจําและต่อเน่ือง เพ่ือให้โรงเรือน อุปกรณ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะฟาร์มมหาวิทยาลัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ. 8) ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับหน่วยงาน สวพ.มก.ฉกส. ควรใช้กับคณะวิชาเท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับวิทยาเขต 
1. วิทยาเขตควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดบทบาทหน้าที่ของ สวพ.มก.ฉกส. และคณะวิชาในภารกิจใน

ด้านบริการวิชาการและวิจัย บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบที่
ชัดเจน  สื่อสารให้คณาจารย์ บุคลากร เข้าใจในบริบทของแต่ละหน่วยงาน 

2. ควรใช้โอกาสท่ีสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้าง พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสม 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
     การบริหารจัดการภายใต้จํานวนบุคลากรที่จํากัด สามารถดําเนินงานในพันธกิจที่สําคัญ คือ การวิจัยและ
บริการวิชาการ หน่วยงานควรถอดบทเรียนน้ี จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอ่ืนได้
นําไปใช้ 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
 สถาบันมีผลการดําเนินงานตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชนจนได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 ให้เป็นที่ปรึกษาต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่  และต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 ในการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จังหวัดสกลนคร 
และยังได้รับงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด อาทิ ไก่ดํา ผ้าย้อมคราม โคขุนโพนยางคํา และหมากเม่า เป็นต้น  นับว่าสถาบันได้สนอง
พันธกิจ เสริมสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับท้องถิ่น สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมาก 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
104 

 

 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555 พบว่า 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตาม
แผนพัมนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 19 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 18 
กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดการความรู้ของวิทยาเขตในรูปแบบของฐานข้อมูลองค์
ความรู้และทรัพยากรท่ีสามารถสืบค้นได้ผ่านเว็บไซต์ เน่ืองจากผู้รับผืดชอบเสียชีวิต 
 (ส่วนข้อเสนอแนะ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน สวพ.ฉกส.ได้ไปศึกษาดูงานแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2553) 
 

 หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนินการได้เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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8ข้อมูลการประกันคุณภาพของสถาบนัวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพใน

รูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 6 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555– 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 9-10 
กรกฎาคม 2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งช้ี จาก 24 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินตนเองได้ค่าคะแนน 4.60 อยู่ในเกณฑ์ดีมากเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.53 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

 กําหนดการประเมิน วันที่  1 - 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องนนทรี  ชั้น 2  อาคารบริหาร 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ 
 เวลา 09.00 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
  - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
  - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของสถาบัน 

                                               - สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรของสถาบัน 
       (เสริฟอาหารว่างในห้อง) 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการภายในวิทยาเขต (คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน) 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการภายนอก 
เวลา 14.00 – 15.00น.              สัมภาษณ์บุคลากรของสถาบัน 
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เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 
 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 14.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

- เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน 
- ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

*********************** 
*หมายเหตุ  ท้ังนี้กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ 

 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบัน/สํานัก... ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการ
ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ ์

 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลเุป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล 

 

 

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
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คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 
4.48 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที ่
1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค ์
และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศกึษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 
2  ภารกิจหลัก 

3.69 3.69 5.00 5.00 4.39 3.98 4.52 4.25 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 
3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร               
108 

 

องค์ประกอบที่ 
5  ระบบและ
กลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 
6  การพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.35 4.35 4.92 4.92 4.35 3.98 4.63 4.48   

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี   

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครใน

รอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

 

 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ 
หน่ว
ย 

เป้า
หมา
ย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 

หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย
งาน 

 

กรรม
การ 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.63 4.48  

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 

    4.50 4.50  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  

1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่น
ท่ีส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00  
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ตัวบ่งชี้ 
หน่ว
ย 

เป้า
หมา
ย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 

หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย
งาน 

 

กรรม
การ 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.52 4.25  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 7.00 
% 

7.00 % 7 5.00 5.00  

2.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5.00 
% 

5.00 % 6 5.00 5.00  

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา 

บาท 100,0
00 

532,000 133,000 532,000 133,000 3.69 3.69  

4.00 4.00 

2.4 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.5 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.6 ร้อยละของนักวิจัยท่ีทําหน้าท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ
นักวิจัยท้ังหมด 
 

ร้อย
ละ 

40.00 4.00 100 4.00 100 5.00 5.00  

4.00 4.00 

2.7 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉ
ลี่ย 

4.60 5,072.7
0 

4.53 5,072.70 4.53 4.53 4.53  

1,120.0
0 
 

1,120.00 

2.8 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

30 4.00 80.0 0.25 0 5.00 1.25  
 5.00 5.00 

 จํานวนนักวิจัยท้ังหมด คน 5 5 5.00    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 0 0.00 1 0.25    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00    
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ตัวบ่งชี้ 
หน่ว
ย 

เป้า
หมา
ย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 

หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย
งาน 

 

กรรม
การ 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

 

ผลงาน 1 2 0.25 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 1 2 0.25 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0 0.50 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0 0.00 0 0.00    

2.9 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

20 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00  
5.00 5.00 

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0 0 0    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0 0 0    

 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0 0 0    

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0 0 0    

2.10 ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อย
ละ 

30 8.00 33.33 9.00 37.50 5.00 5.00  

 24.00 24.00 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 3 4 4    

 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 1 3 4    
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ตัวบ่งชี้ 
หน่ว
ย 

เป้า
หมา
ย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 

หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย
งาน 

 

กรรม
การ 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เรื่อง 0 1 1    

 - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท้ังหมด 

เรื่อง 15 24 24    

2.11 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.13 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00  

2.14 ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

100 13.50 100 13.50 100 5.00 5.00  

13.50 13.50 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 7 4.00 4.00  
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ตัวบ่งชี้ 
หน่ว
ย 

เป้า
หมา
ย 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 

หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย
งาน 

 

กรรม
การ 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ       มีคะแนน
เฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ความชัดเจนของคณะกรรมการในชุดต่างๆ เช่นคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) ที่มีชัดเจน แสดงความเช่ือมโยงเพ่ือร้อยเรียงให้สอดคล้องกัน 
3. คณะกรรมการประจําสถาบันควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจําปี รวมท้ังการแก้ไขปรับปรุงในคร้ังต่อไป 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจําสถาบัน 
และควรมีการประชุมที่มากกว่าปีละ 2 ครั้ง  

  คณะกรรมการพัฒนางานควรใช้ช่ือว่า “คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ” และควรตรวจสอบ
รายงานการประชุมให้ถูกต้อง 

2. ควรจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน แสดงความเช่ือมโยงกัน 
3. ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สถาบัน ควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนงาน และผู้บริหาร 

ควรทํางานประสานกับระหว่างผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหารสถาบัน เพ่ือสื่อสาร
วิสัยทัศน์ให้บุคลากรทุกส่วนงานได้รับทราบแผนในอนาคตที่สถาบันต้องการเป็น เพ่ือทําให้บุคลากรตระหนักและ
เห็นความสําคัญในการเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผนที่กําหนด 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
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การบริหารจัดการภายใต้จํานวนบุคลากรที่จํากัด สามารถดําเนินงานในพันธกิจที่สําคัญ คือ การวิจัย 
และบริการวิชาการ หน่วยงานควรถอดบทเรียนน้ี จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอ่ืนได้
นําไปใช้ 
 

ข้อสังเกต 
- 

  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. มีพ้ืนที่วิจัยและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เป็นที่รู้จักและสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ร่วมวิจัยและผู้รับบริการ
วิชาการ 

2. มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
ได้แก่โครงการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 
  แนวทางเสริม 
 สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์เพ่ือให้มีความเป็นรูปธรรม 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกยังมีน้อยและบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย 
2. ขาดประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มีหลากหลายรูปแบบ 
3.  ยังขาดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่ทางสถาบันได้ดําเนินการ

เอง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัย เพ่ือการขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและเจ้าของผลงาน 

2. ควรสร้างเสริมประสบการณ์และใหทุ้นสนับสนุนการวิจัยแก่นิสิตรวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนในการ
ทํางานวิจัยแบบ R to R (Routine to Research)   งานประจําสู่งานวิจัย  

3. ควรพัฒนาโจทย์การวิจัยจากปัญหาหรือความต้องการของชุมชน โดยมีเป้าประสงค์ให้ผลงานวิจัยได้ใช้
ประโยชน์จริงโดยชุมชน  

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 
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      - 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง         มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00     ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. มีค่านิยมหลักในการทํางาน คือ การทํางานร่วมกันเป็นทีมและผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับบุคลากร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานในระดับมากที่สุด 
2. มีทรัพยากรด้านพ้ืนที่จํานวนมาก สามารถรองรับงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างเพียงพอ 

 
  แนวทางเสริม 

1. การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรวิเคราะห์ลงลึกเป็นรายบุคคล มีการติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง และทําการประเมินความสําเร็จเป็นรายบุคคล  

2. ควรได้รับการจัดสรรอัตรากําลังให้มีความสมดุลกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในวิทยาเขต 

 
  ข้อเสนอแนะ 
 ควรร่วมกับวิทยาเขตในการกําหนดบทบาทหน้าที่ระหว่าง สวพ.มก.ฉกส. กับคณะวิชา ในการดําเนินงาน
ตามพันธกิจวิจัยและบริการวิชาการให้ชัดเจน แล้วสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่ววิทยาเขต 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 
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- 
  แนวทางเสริม 

- 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณในการบํารุงรักษาซ่อมแซมโรงเรือน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ยังมีน้อย 
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเป็นประจําและต่อเน่ือง เพ่ือให้โรงเรือน 
อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะฟาร์มมหาวิทยาลัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2. ควรจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน และประเมินมูลค่าของทรัพยากรท่ีต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน 
และกําหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวให้ชัดเจน  พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสามารถ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 
 
 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพยังไม่มีประสิทธิผลพอที่จะขับเคลื่อนทําให้การดําเนินงานตามแผน

บรรลุอย่างสมบูรณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ นําผลจากการประเมินคุณภาพไปวิเคราะห์และ

พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ โดยมีการกําหนดเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์มีการพัฒนาขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกตัวบ่งช้ี 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
 

ข้อสังเกต 
ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานยังไม่ค่อยเหมาะสม (ร้อยละของโครงการวิจัยและบริการ

วิชาการต่อการพัฒนาฟาร์มในมหาวิทยาลัย) 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

- 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
การติดตามความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานพบเฉพาะการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เท่าน้ัน 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการประเมินการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ที่มีการเปรียบเทียบก่อน – หลัง ปรับปรุง
กระบวนงานว่าทําให้งานมีประสิทธิภาพอย่างไร และตอบสนองต่อข้อกําหนดที่สําคัญหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทําเป็น
รายงานเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติกระบวนงานใหม่ 

 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 
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ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้บรหิาร บุคลากรสถาบันฯวิจัย 
1. นโยบายของวิทยาเขตไม่ชัดเจน มีผลต่อบทบาทการดําเนินงานของสถาบันฯ สร้างความสับสนให้กับ

คณาจารย์และบุคลากร  
2. การสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภายในให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ยอมรับหลักเกณฑ์ที่กําหนด    ให้

มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือให้แหล่งเงินทุนยอมรับได้ 
3. สถาบันฯ ยังไม่มีกลยุทธ์ที่จะดําเนินงานแบบบูรณาการ 
4. การเป็นวิทยาเขตในภูมิภาคทําให้ขาดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับแหล่งเงินทุนโดยตรงและต่อเน่ือง 
5. การสั่งการมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบงานเดียวกันหลายคน มีผลทําให้การดําเนินงานไม่ต่อเน่ืองและทํา

ให้หน่วยงานภายนอกเกิดความสับสน 
 

กลุ่มอาจารย์ 

1. สถาบันฯ ให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเก่ียวกับการสนับสนุนงบประมาณและการพิจารณาจัดสรร  
2. กิจกรรมบริการวิชาการ ควรมีการประสานงานในการเตรียมงาน และการประชุมวางแผนล่วงหน้าพร้อม

กําหนดผู้รับผิดชอบก่อนการลงพื้นที่ 
3. ควรมีการประสานงานเพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยและการบริการวิชาการ  
4. ภารกิจ/ภาระงานของสถาบันฯ ยังไม่มีความชัดเจน  
5. สถาบันฯ มีพ้ืนที่ในการทําวิจัยแต่ไม่ได้รับการบํารุงรักษา ทําให้ต้องใช้บางส่วนของทุนทําวิจัยมาซ่อมแซม 
6. ควรมีเจ้าหน้าที่ในการติดตามเร่ืองแต่ละขั้นตอนให้กับนักวิจัย กรณีงบประมาณสนับสนุนหมดก็ควรจะมี

กระบวนการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 
7. สถาบันฯ มีแบบสํารวจความต้องการทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเร่ืองที่ดี ขอให้ดําเนินการต่อไป 

 
กลุ่มบุคลากรภายนอก 

1. ได้รับความรู้เร่ืองการจัดทําแผนธุรกิจทางการตลาดและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง (NEC) 
2. ได้วิธีคิด แนวคิด และได้เครือข่ายนักธุรกิจเพ่ิมขึ้น (NEC) 
3. ได้รับเน้ือหาที่ตรงครบถ้วน สามารถนํามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ มีมุมมองที่กว้างขึ้น (NEC) 
4. ผู้ดูแลโครงการมีการติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง (NEC) 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกัน 

(โครงการผู้สูงอายุ) 
6. ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้และสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ให้

สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพขึ้น (ผลิตภัณฑ์ OTOP ข้าวฮาง) 
7. สถาบันฯได้เข้าไปช่วยสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม

คราม) 
8. ต้องการให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันฯให้มากข้ึน  
9. ควรมีการพัฒนาความรู้แก่ให้แก่ผู้สําเร็จหลักสูตรรุ่นต่างๆ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจหรือ

เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจย่างต่อเน่ือง 
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10. สหกรณ์โคนมได้ร่วมทํา MOU งานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าให้โคของสหกรณ์ แต่
เน่ืองจากเคร่ืองมือการสับหญ้าไม่ละเอียดทําให้โคไม่กินหญ้า จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เร่งแก้ปัญหาและ
พัฒนาเคร่ืองมือสับหญ้า (ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเคร่ืองจักร) 

11. อยากให้สถาบันฯ ช่วยเป็นแกนนําให้เกิดการรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ประกอบการแต่ละรุ่น หรือรวมกลุ่ม
ทุกรุ่นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือนําไปใช้พัฒนาธุรกิจของแต่ละคน 

12. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
13. ควรเปิดโอกาส/ให้ความรู้แก่บุคคลที่มี วุฒิการศึกษาไม่จบปริญญาตรี ได้รับการเข้าอบรมโครงการ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
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 11ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน  

ปี 2556 
สถาบนั กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ    

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ  8 8 

2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ข้อ  4 4 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   

3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  7 7 

4 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ  6 6 
5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บาท 532,000 532,000 

6 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ข้อ 5  5 

7 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ  5 5 
8 จํานวนนักวิจัยที่ทําหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน คน 4 4 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.53 4.53 

10 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 80.00 5.00 
11 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน  0 5 

12 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 4 4 
13 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 1 1 
14 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 1 

15 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

16 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0 0 

17 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0 
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ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน  
ปี 2556 

สถาบนั กรรมการ

18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงาน 2 0 

19 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงาน 2 0 

20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน 0 0 

21 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงาน 0 0 
22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 0 0 
23 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรือ 

งานสร้างสรรค์ 
คน 4 4 

24 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คน 4 4 
25 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ผลงาน 2 2 

26 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 332,000 332,000 
27 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน บาท 200,000 200,000 
28 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ เร่ือง 0 0 
29 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 0 0 

30 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 0 0 

31 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 0 0 

32 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง 0 0 

33 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 32.00 37.50 

34 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 4 4 

35 - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 3 4 

36 - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง 1 1 

37 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 24 24 

38 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 

39 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
40 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

(ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ข้อ 4 4 

41 ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 
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ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน  
ปี 2556 

สถาบนั กรรมการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   

42 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 

43 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 

44 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

45 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

46 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศ 

คน 13.5 13.5 

47 จํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด คน 13.5 13.5 

48 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 12.5 12.5 

49 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาต่อ คน 1.0 1.0 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ   

50 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   

51 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 7 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    

52 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 
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