คานา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจหลัก 4 ประการ
ได๎แกํ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกํสังคม และ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให๎
ภารกิจดังกลําวเป็นที่ยอมรับและได๎มาตรฐานสากล โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนา
ปรับปรุงให๎เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกี ย รติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปีการศึกษา 2560 (ตั้งแตํวัน ที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง
31 กรกฎาคม 2561) ตามตัวบํงชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สาหรับสถาบัน และเพื่อรายงานผลการ
วิเคราะห์ตนเองระดับวิทยาเขต จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข๎อเสนอแนะ เสนอตํอคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 มาพิจารณาผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน และให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตและหนํวยงานตํอไป
ในการนี้ วิทยาเขตขอขอบคุณผู๎บริหารบุคลากรและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน ที่ได๎รํวมสร๎าง
ผลงานตลอดจนให๎แนวคิด ข๎อเสนอแนะ และเล็งเห็นถึงความสาคัญในการนาผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอยํางยิ่งขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพวิทยาเขต และผู๎รับผิดชอบ
ดาเนินงานรายตัวบํงชี้ ที่มุํงมั่นทางานด๎วยความวิริยะ ทาให๎การจัดทารายงานการประเมินตนเองสาเร็จลุลํวงไปได๎
ด๎วยดี

(รองศาสตารจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา)
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
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บทนา
บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎รบั การจัดตั้งขึน้ ตามความต๎องการของชาวสกลนครที่มีการรวบรวม
รายชื่อกันเพื่อขอให๎รัฐบาลดาเนินนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสูํภูมิภาค ซึ่งชาวสกลนครมีข๎อจากัดเรื่องการ
คมนาคม พื้นที่แห๎งแล๎งจาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ได๎ทรงหํวงใยพสกนิกร
จึงทรงมีโครงการตามพระราชดาริที่จังหวัดสกลนครจานวนหลายร๎อยโครงการ โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นหนํวยประสานงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์รวมศาสตร์แหํงแผํน จึงจัดตั้งวิทยา
เขตขึ้นที่ จังหวัดสกลนคร ด๎วยเหตุผล 2 ประการหลัก คือ การสร๎างโอกาสทางการศึกษาในภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและการเป็นที่พึ่งทางวิชาการแกํชุมชนในการสนองงานตามพระราชดาริ
ในปี 2560 ที่ผํานมา เป็นปีทชี่ าวสกลนครจาเป็นต๎องได๎รับการพื้นฟูหลังจากประสบอุทกภัยอยํางรุนแรงเมื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ได๎ตั้งศูนย์ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยขึ้นในทันที และเรํง
ชํวยเหลือเยียวยาเบื้องต๎นในการประกอบอาหารสํงให๎ผู๎ประสบภัยภายใต๎โครงการ “ KU SPIRIT ” หลังจากนัน้ ได๎จัดหา
เวชภัณฑ์ เครื่องนุํงหํม มอบให๎ผู๎ประสบภัยอยํางตํอเนื่องจนสถานการณ์เข๎าสูํภาวะปกติ วิทยาเขตฯยังคงดาเนินโครงการ
ตํอไปในขั้นการพืน้ ฟูสภาพแวดล๎อม ที่อยูํอาศัย วัด โรงเรียนและสร๎างอาชีพเสริมเพื่อการดารงชีวิตหลังน้าทํวมอยําง
ตํอเนื่อง ในการกู๎สถานการณ์วิกฤตนี้ ทาให๎ได๎ประจักษ์ถึง “ SPIRIT ของ KU” คือ ความเป็นผู๎ทมี่ ี “สานึก มุํงมัน่
สร๎างสรรค์ สามัคคี” วิทยาเขตฯได๎โพสต์การดาเนินการชํวยเหลือผู๎ประสบภัยผํานทางFACEBOOK เพียง 2-3 ชั่วโมง นิสิต
และบุคลากรของวิทยาเขต ฯ จากที่ตํางๆ ก็เข๎ามารวมตัวกันรํวมแรงรํวมใจและกาลังทรัพย์อยํางล๎นเหลือในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยรวมทั้งได๎รับการสนับสนุนจากศิษย์เกํา หนํวยงานคูคํ วามรํวมมือภาคเอกชนในการสนับสนุนอยํางมากมาย
นับเป็นความภูมิใจของวิทยาเขตฯ อยํางยิ่ง
สาหรับการดาเนินพันธกิจหลักของวิทยาเขต ทั้ง 4 พันธกิจ นั้นวิทยาเขตฯมีการดาเนินงานตามแผนงานของ
วิทยาเขตอยํางตํอเนื่องรวมทั้งมีการดาเนินงานรํวมกับสํวนราชการตํางๆ ซึ่งมีผลการดาเนินทีจ่ ะขอนาเสนอบางสํวนเป็น
ตัวอยํางในแตํละด๎าน ดังนี้
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ด๎วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนามให๎ “
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให๎วิทยาเขตอัญเชิญตราสัญลักษณ์
การครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปีมาประดิษฐานที่อาคารบริหารซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขต ดังนั้น วิทยาเขตฯจะ
จัดกิจกรรมตํางๆเพื่อถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์อยํางตํอเนื่อง อาทิ
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12 สิงหาคม 2560 จัดพิธีวางพานพุํมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19 ตุลาคม พ.ศ.2560 รํวมจัดนิทรรศการน๎อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งที่วิทยาเขต และ ที่ศาลากลางสกลนคร
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2 เมษายน 2561 จัดพิธีวางพานพุํมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

4 กรกฎาคม 2561 วางพานพุมํ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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28 กรกฎาคม 2561 ด๎วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรง
ปฎิบัติราชกรณียกิจมากมายแกํพสกนิกรชาวไทย จึงได๎จัดพิธีวางพานพุํมถวายราช
สักการะ และลงนามถวายพระพร หลังจากพิธีดังกลําวแล๎วยังรํวมกันปลูกต๎นรวงผึ้ง เป็นต๎นไม๎ประจาพระองค์รัชกาล ที่
10 ไว๎เป็นมงคลกับวิทยาเขตด๎วย

รํวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข๎าราชการที่ดีและพลังของแผํนดินรวมทั้งแสดงความ
จงรักภักดีและน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รํวมกับสํวนราชการจังหวัดสกลนคร
การพัฒนานิสติ
วิทยาเขตฯให๎ความสาคัญตํอการพัฒนานิสิตอยํางตํอเนื่องเพราะถือวํานิสิตเป็นหัวใจ ของวิทยาเขต มีการพัฒนา
ทั้งทุกด๎านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา การพัฒนาทักษะที่จาเป็นตํอการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จนทาให๎
นิสิตมีผลงานและศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
สิงหาคม 2560 นิสตของวิทยาเขตได๎รับการคัดเลือกให๎ได๎รับรางวัลนิสิตสหกิจดีเดํน ดังนี้
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นางสาวฐิตินันท์ สมาธิทรัพย์ดี หลักสูตรการตลาด คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ได๎รับคัดเลือกเป็นนิสิต สหกิจศึกษาดีเดํน ระดับดีเยี่ยม กลุํม
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ บริษัทวงใน
มีเดีย จากัด

นางสาวเพียงใจ ฉายลออ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร ที่ได๎รับคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเดํน ระดับดีเยี่ยม
กลุํมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท บุญทะ
พานฟาร์ม จากัด

นางสาววีรมณ จารุการ หลักสูตรเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ได๎รับคัดเลือกเป็นนิสิต สหกิจศึกษาดีเดํน ระดับดีเดํน กลุํม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

1 กันยายน 2560 จัดประกวดสุนทรพจน์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาทักษะด๎านการสื่อสาร
ให๎กับนิสิต ในหัวข๎อ "นิสิตเกษตรศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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2 ตุลาคม 2560 จัดบรรยายหัวข๎อ “Studies in France and Scholarships” รํวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจาประเทศไทย เพื่อให๎ข๎อมูลด๎านทุนการศึกษาและแนวทางการศึกษาตํอในประเทศฝรั่งเศส

19 ธั น วาคม 2560 นิ สิ ต สาขาการบั ญ ชี ที่ ไ ด๎ รับ รางวั ล บทความวิ จั ย ระดั บ ชาติ ย อดเยี่ ย ม ในการประชุ ม วิ ช าการ
บริหารธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ 2560 ครั้งที่ 1 "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5- 10 มกราคม 2561 นิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เข๎ารํวมการแขํงขันทักษะด๎านเกษตร ในงาน
ประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 35 ได๎รับเหรียญทอง การเข๎าด๎ามจอบเตรียมแปลง ได๎รับเหรียญทอง การขยายพันธุ์พืช ตัดตา –
ตํอกิ่ง – ดามกิ่ง และเหรียญทอง การแขํงขันบรรจุพันธ์ลูกปลา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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24 มกราคา 2561 นิสิตชมรมเรือพาย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯได๎รับเหรียญทอง ประเภทเรือมังกร 10 ฝีพายหญิง
ระยะ 500 ม. ในการแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 45

25 -26 มกราคม 2561 รํวมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
จัดโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตเข๎ารํวมจานวน 195 คน จาก
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 50 คน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 90 คน
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 55 คน
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27-28 มกราคม 2561 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได๎รับรางวัลการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ ชนะเลิศ ประเภทหญิง
และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 บัวบานเกมส์ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

13 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตภาควิชา ได๎ไปเผยแพรํความรู๎เกษตรสมัยใหมํ การ
สร๎างชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์ (HYDROPONICS) ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม อ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม
เพื่อให๎นักเรียนได๎รับองค์ความรู๎ สํงเสริมการสร๎างอาชีพและสามารถนาไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวันได๎และยังให๎นักเรียนได๎
ฝึกปฎิบัติการสร๎างชุดปลูกอีกด๎วย

14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหลํากาชาด พร๎อมทีมคณะกรรมการเหลํากาชาด จังหวัดสกลนคร 8 ทําน เพื่อสัมภาษณ์นิสิต
ทุน ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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รับนิสิตชาวตํางชาติเข๎าฝึกงาน ตามโครงการ IAESTE THAILAND ประจาปี 2560 MR.NIRUPAM DHOJ KARKI นิสิต
สาขา ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS จากประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข๎าฝึกงาน ตั้งแตํวันที่ 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งโครงการ IAESTE THAILAND เป็น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด๎านเทคนิคประจาประเทศไทย (THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE : IAESTE THAILAND )
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ได๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยน
ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ณ
ประเทศตุรกี ระหวํางวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อสํงเสริมพัฒนา
นิสิตให๎เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทัง้ ในด๎านวิชาชีพและ
ทักษะภาษาตํางประเทศดีขึ้น

20 - 25 มีนาคม 2561 ผู๎นานิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ผู๎นานิสิตจาก YANGZHOU UNIVERSITY มีแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลเรียนรู๎โครงสร๎างองค์กรนิสิตของ 2 มหาวิทยาลัย มีการแบํงกลุํมสัมมนาและการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรม
ของผู๎นานิสิตทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย YANGZHOU UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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มิถุนายน พ.ศ. 2561 อาจารย์สวุ คนธ์ สมไพรพิทักษ์ อาจารย์พชิ ญ์จิรา อุํนใจ และ ดร.บุษกร ครจานงค์ ได๎นานิสติ ใน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทํองเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข๎ารํวม
การแขํงขัน International Chef Challenge ติดตํอกันมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งรายการแขํงขันนี้ได๎รบั การรับรองจาก สมาคมเช
ฟโลก (World Association of Chefs Societies) ซึ่งในปีนี้มนี สิ ิต 3 คน ได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้
(1) นายวงศกร บุญเหนือ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Diploma ในการแขํงขันประกอบอาหาร จานวน 2 รายการ คือ
Classic Thai Cuisine Junior Chef และ Main Course Duck Junior Chef
(2) นายเตชินท์ เทพภูธร และ (3) นางสาวจิตรกัญญา อนันต์ภักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล Diploma ในการเข๎า
รํวมการแขํงขันประกอบอาหาร 2 รายการ คือ Classic Thai Cuisine Junior Chef และ Main Course Pork and
Chicken Challenge Junior Chef

มิถุนายน 2561 นิสติ สาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได๎ผาํ นการคัดเลือกเข๎ารอบ 20
ทีม จาก 74 ทีมทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์กิตติมา งามวิไลกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีชื่อทีม “สืบสานพระราชปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” มีสามาชิกในทีมทั้งหมด 4 คน ได๎แกํ1.นาย
นฤเบศร์ ทาศรีภู 2.นายวัชรากร พลตรี 3.นางสาวหัฏฐะ วชิรนรเศรษฐ์ 4.นางสาวชลธิชา ผํานสุวรรณ
ซึ่งทีมที่ได๎รบั คัดเลือกจะได๎เข๎ารํวมโครงการคํายเยาวชนรู๎งานสืบสานพระราชดาริรุํนที่ 8 ระหวํางวันที่ 19 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดโดย สานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อน๎อม
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ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณตํอพสกนิกรไทยมาอยํางตํอเนื่องยาวนาน ยังเป็นการรํวมสืบสานและเผยแพรํขยายผลแนวพระราชดาริและ
ผลสาเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไปสูํเยาวชนและสถาบันการศึกษาในทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ และสร๎าง
เครือขํายเยาวชนที่มีความรู๎และสืบสานงานพระราชดาริ ไปยังชุมชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

กรกฎาคม 261 คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 9 คน ที่ได๎รับการคัดเลือก
เข๎ารํวมโครงการ Thai Obayashi Summer Camp 2018 เพื่อรํวมเรียนรู๎ด๎านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการกํอสร๎างที่
ทันสมัยและเยี่ยมชมโครงการกํอสร๎างอาคารปัจจุบันเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในวิชาชีพ
จัดโดย บริษทั นันทวัน จากัด หรือ Thai Obayashi Coporation Limited ภายใต๎แนวคิด "We build
the builder" ซึ่งมีการคัดเลือกอาจารย์ และนิสิตชั้นปีสุดท๎าย จากหลากหลายสถาบัน โดยจัดเป็นโครงการระยะสัน้

23 - 25 กรกฎาคม 2561 นิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 10 คน ฝึกงานภายใต๎
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ณ (NCU) National Central University and National Pingtung University of
Science and Technology (NPUST) ประเทศไต๎หวัน เข๎าฝึกงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให๎นิสิตได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎การเรียนการสอน ศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรม และ ภาษา เผยแผํวัฒนธรรมไทย และการใช๎ภาษาในชีวิตประจาวัน ฝึก
การสร๎างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนตํางชาติ ซึง่ นิสิตได๎ฝึกงานที่หอ๎ งปฏิบัติการ Collaborative and Creative HCI
Laboratory และ Artificial Intelligence & Pattern Recognition Laboratory และนิสิตได๎ทาโครงงาน Aquaponic
system with IOT และ NDVI Camera for Agricultural Use. อีกด๎วย
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รํวมกับเครือขํายสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาข๎าวเหนียวและชาวนาไทยในลุํมน้าโขง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(CASAFGMS) นาไปบริจาคสถานกงสุลใหญํแขวงสะหวันนะผํานทางบริษัท LP logistic ที่ชํวยอานวยความสะดวกและ
ขนสํงสิ่งของบริจาคไปอัตตะปือโดยไมํมีคําใช๎จํายในการขนสํง
การพัฒนานักวิจัย
วิทยาเขตฯให๎ความสาคัญตํอการพัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนนักวิจัยเพื่อให๎สามารถผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมตํางๆ โดยได๎มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการทางานวิจัย การเผยแพรํผลงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่
สนับสนุนการดาเนินงานวิจยั ด๎วย ผลงานตํางๆ อาทิ

8 มกราคม 2561 ให๎สัมภาษณ์โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย
ซึ่งเป็นแหลํงโปรตีนทีส่ าคัญในอนาคต กับชํองไทยรัฐ TV32 โดยโครงการนี้ถือ
เป็น Social Lab สาหรับนิสิตได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากทีป่ ระชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย Innovation HubFood & Agriculture: Translation Research เพื่อสร๎างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
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12 มกราคม 2561 ผู๎สื่อขําวชานชาลาขําวสารชุมชน 77 จังหวัด เข๎าสัมภาษณ์เรื่อง ค๎นคว๎าวิจยั ของอาจารย์ นักวิจัย และ
ผลักดันนิสิตจนสามารถสร๎างต๎นแบบ คิดค๎นขั้นตอนและกระบวนการผลิต ตัง้ แตํการหมักก๏าซชีวภาพจากสิง่ ปฏิกูลตํางๆ
ขั้นตอนการนาก๏าซผํานระบบอัดก๏าซชีวภาพจากบํอบํมสูํตัวเชื้อเพลิงและการนาไปใช๎กับเครื่องยนต์

12 มกราคม 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ A 4-Days Seminar and Camp Key to Success: How to Prepare
Your Manuscript for Scientific Manuscript Submission มีผู๎เข๎าอบรมประมาณ 55 คน

25 มกราคม 2561 ทาบันทึกความรํวมมือระหวํางศูนย์ปฏิบัตกิ ารบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า สานักงานการกํอสร๎าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแกํน กรมชลประทานได๎รํวมทาข๎อตกลงรํวมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรด๎านวิจัย
นวัตกรรมและการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการใช๎งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎นา้ ระบบตํางๆเพื่อนาเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบนั มาพัฒนาเพื่อประโยชน์อยํางยั่งยืน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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19 มีนาคม 2561 รํวมการนาเสนอผลงานจากโครงการ ในงาน KU RESEARCH TO BUSINESS EXPO 2018 ขับเคลื่อนงานวิจัย
ไปสูํ THAILAND 4.0 ได๎แกํ
1. ตู๎ปลูกผัก (MINI PLANT FACTORY) โดย อาจารย์ ณธกร ทัศนัส
2. เครื่องอบเนื้อโคแดดเดียว 2 ระบบ โดย อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ แสงวิจิตร
3. ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย โดย อาจารย์ ดร. สมควร โพธารินทร์
4. ANTHO WHITE ( ไมโครแคปซูลของสารสกัดกลุํมแอนไทไซยานินจากข๎าวไรซ์เบอรี่ ) โดยอาจารย์ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล
5. การน้าจากเนื้อเยื่อไผํพาสเจอร์ไรซ์ โดย อาจารย์ ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร และทีมงาน
6. ซอสพริกปลอดภัย โดย ผศ.ดร.อัมพร ศรีคราม และทีมงาน
7. พริกปุนละเอียดไร๎เมล็ด ที่ผาํ นกระบวนการลดการเกิดอะฟลาทอกซิน โดย อาจารย์ ดร.รุํงนภา บุญภวา และทีมงานแปร
รูปพริกปลอดภัย โดย อาจารย์ รังสรรค์ ไชยเชษฐุ์
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25-29 เมษายน 2561 รํวมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์แหํงประเทศไทยและโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จัดการ
อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ (CANNABINOID MEDICINE) และกัญชาศาสตร์ (CANNABIS SCIENCE) รุํนที่ 1

2-3 กรกฏาคม 2561 จัดWorkshop on Climate Smart, Innovative Food Preservation and
Processing Technologies Applied by Women in Rural Environments รํวมกับ องค์การอาหารและการเกษตร
แหํงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ได๎รับเกียรติจาก Dr.
Rosa S. Rolle, Senior Food Systems Officer, FAO, Rome เปิดการประชุม ซึ่งมีผู๎แทนจากแตํละประเทศนาเสนอ
ความรู๎จากกรณีศึกษาในแตํละประเทศและรํวมอภิปรายเพื่อการพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนตํอไป
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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23 กรกฎาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีผู๎ทรงคุณวุฒิ เครือขํายวิจัย
ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และ สํวนราชการจังหวัดสกลนคร เข๎า
รํวมโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเป็นมาและความสาคัญ แหลํงสนับสนุนทุนวิจยั และแนวคิดการวิจยั และ
บูรณาการงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนประเด็นทีน่ ําสนใจ ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับผู๎สนใจขอทุน
วิจัยเชิงพื้นที่ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)
สร๎างเครือขํายทางวิชาการระหวํางวิทยาเขตกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ในการเข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala
Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018) ระหวําง
วันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดอบรมโครงการพัฒนา
นักวิจัย 2561 "การเขียนเมนูสคริปงานวิจัย
(Manuscript Writing) โดยมี และวิทยากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล และ
รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เพื่อให๎นักวิจัยได๎รับ
ความรู๎ในการตีพิมพ์เผยแพรํวารสารวิชาการนานาชาติ
และยังได๎มีการแสดงความยินดีกับนักวิจัยทีไ่ ด๎รับทุน
การวิจัย รุํนที่ 2 ปี 2561
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1 มิถุนายน พ.ศ. 2561จัดอบรมโครงการวิจัยเพื่อลด
ปริมาณเกลือ NaCl ในอาหารซึ่งมีศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญา
วิวัฒน์กุล และ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เป็นวิทยากร
มีอาจารย์ นักวิจัย ผู๎แทนหนํวยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปสูํการขับเคลื่อนสูํภาคการปฏิบัติ
ของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และเชิง
นโยบาย เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากการกินเกลือเกิน
ขนาดตํอไป

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รํวมกับ
บริษัท คูโบต๎า อาร์เอ็มจี (สกลนคร)ศึกษาวิจัยและทดลอง
ปลูกข๎าวเหนียวพันธุ์สนั ปุาตอง เป็นพันธุ์ขา๎ วที่มีลาต๎นสูง
ประมาณ 150 เซนติเมตร ทรงกอแผํ ปล๎องสีเหลืองอํอน
กาบใบและใบสีเขียว มีขนบนใบ ใบแกํช๎าปานกลาง มุม
ของยอดแผํนใบตก ข๎อตํอระหวํางใบและกาบใบสีเขียว
อํอน ลิ้นใบมีลักษณะแหลมสีขาว หูใบสีเขียวอํอน ปลาย
ยอดดอกและกลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว
ใบธงหักลง รวงยาวและแนํนปานกลาง ระแง๎คํอนข๎างถี่
คอรวงยาว ก๎านรวงอํอน เมล็ดข๎าวเปลือกสีนาตาล
้
ยอด
เมล็ดสีฟาง มีขนที่เปลือกเมล็ด ข๎าวกล๎องรูปรํางยาวเรียว
ยาว 7.2 มิลลิเมตร กว๎าง 2.3 มิลลิเมตร หนา 1.8
มิลลิเมตร ข๎าวสุกอํอนนุํมหอม ระยะพักตัวของเมล็ด
ประมาณ 5 สัปดาห์ ปลูกในรูปแบบนาหยํอน จานวน 10
ไรํ ในพื้นที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
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การบริการวิชาการแก่สังคม
ด๎วยตระหนักถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต๎องเป็นที่พงึ่ ทางวิชาการแกํสังคมได๎ วิทยาเขตจึงได๎ดาเนินงานตาม
พันธกิจนี้อยํางตํอเนื่อง ทั้งในระดับคณะและในระดับวิทยาเขต การดาเนินงานบริการทางวิชากานี้มีทั้งที่ดาเนินงานตาม
แผนของวิทยาเขตกับทัง้ ที่เป็นไปตามการร๎องขอจากหนํวยราชการในจังหวัด ซึ่งวิทยาเขตฯจาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องให๎ความ
รํวมมือกับทุกภาคสํวนด๎วยตระหนักถึงการเป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดสกลนครและการสนองงานตามพระราชดาริด๎วย

1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จัดเวทีประชาคมเรื่องขยายพื้นทีน่ ารํองเพิ่มการปลูกปุาสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร

16 ธันวาคม 2560 รํวมกับ จังหวัดสกลนคร นานวัตกรรมเครื่องหยํอนกล๎าข๎าวพร๎อมมอบเมล็ดพันธุ์ข๎าวให๎ชาวนากวํา
266 ต๎น ชํวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้าทํวมใหญํ

6 มกราคม 2561 รํวมจัดนิทรรศการนาเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามการจัดการน้า
เพื่อการเกษตรภายใต๎ความรํวมมือกับชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ณ โครงการฝายลาห๎วยค๎อ(ตอนลําง) จังหวัด
กาฬสินธุ์
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22 มกราคม 2561 รํวมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชํวยเหลือโคและกระบือที่ได๎รับผลกระทบ
จากน้าทํวมปีพ.ศ.2560 ในระยะฟื้นฟูสุขภาพ ออกพื้นที่บริเวณที่ได๎รับผลกระทบ ให๎ยาบารุง ถํายพยาธิ และแรํธาตุ
ก๎อน อยํางตํอเนื่องทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได๎ชํวยเหลือตรวจโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู
ให๎กับโคกระบือเพื่อปูองกันการระบาดของโรคหลังน้าทํวม โครงนี้ได๎ดาเนินการตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 และ
ดาเนินการอยํางตํอเนื่อง

27 มกราคม 2561 จัดฝึกอบรมการแปรรูปซอสพริกและพริกปุนไร๎เมล็ดแกํวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกพริกปลอดภัยบ๎านหนอง
หอยใหมํใน "โครงการเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปพริกปลอดภัย" โดยได๎รบั การสนับสนุนจากที่ประชุมอธิการบดีแหํง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต๎โครงการ Innovation Hub- Agriculture & Food:
Translational Research
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10 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมเกษตรกรปลูกพริกและอบพืชสมุนไพร โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริก
ปลอดภัย เป็นการนาเทคโนโลยีอบแห๎งพลังงานความร๎อนรํวม (แสงอาทิตย์-ชีวะมวล) RESEARCH เพื่อสร๎างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตาม นโยบายประเทศไทย 4.0

19 มีนาคม 2561 กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การจัดทาฐานข๎อมูลการใช๎พนื้ ที่การเกษตรด๎วยระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ GIS”ภายใต๎โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ลุมํ น้าก่ามีชีวิต) และรับฟัง
ความต๎องการการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ด๎วย

3 - 4 เมษายน 2561 รํวมกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิโคเออร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงสุกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง”
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10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดการประชุมกลุํมเมล็ดพันธุ์ขา๎ ว “ดาวล๎อมเดือน” เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาด
กลุํมเมล็ดพันธุ์ข๎าว "อินทรีย์" โดยได๎รับเกียรติจาก ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ให๎คาแนะนาเชิง
นโยบายและเปูาหมายในการผลิตให๎เกิดความยั่งยืน พร๎อมมอบเมล็ดพันธุ์หลักข๎าวเหนียว กข 6 แกํเกษตรกร
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาเขตฯให๎ความสาคัญกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยเน๎นการดาเนินที่บริบทของจังหวัดสกลนครที่
เป็น ถิ่นมั่นในพุทธธรรม อุดมด๎วยวัฒนธรรมที่หลากหลากของชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และกลุํม
ชาติพันธุ์ตํางๆ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแตํโบราณ

4 ตุลาคม พ.ศ.2560 รํวมกับวัดสุวรรณนิลจินดาราม ในงานประเพณีแหํปราสาทผึ้งได๎รับรางวัลถ๎วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศประเภทขบวนแหํ
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10 – 11 เมษายน 2561 จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ชมตะวันรอนที่หนองหาร ประจาปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) โดยมีการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยสวยงาม ภายในงานมีกิจกรรม พิธีตัก
บาตรพระสงฆ์ พิธีเปิดเทศกาลมหาสงกรานต์ กิจกรรมรดน้าดาหัวศิลปินแหํงชาติ และผู๎สูงอายุประจาตาบล

19 เมษายน 2561 รํวมกับ จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยข๎าวสกลนคร บริษัทคูโบต๎าอาร์เอ็มจีสกลนคร และเกษตรกรโครงการ
ดาวล๎อมเดือน จัดกิจกรรม "วันเกี่ยวข๎าวสามัคคี “ ภายใต๎โครงการ “การสร๎างแปลงนาต๎นแบบของการฟื้นฟูหลังน้าทํวม
จังหวัดสกลนคร”
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19 กรกฎาคม 2561 ถวายเทียนพรรษาและผ๎าอาบน้าฝน9 วัด โดยรอบวิทยาเขต
ซึ่งการถวายเทียนพรรษานัน้ เป็นประเพณีที่พทุ ธสานิกชนปฎิบตั ิขึ้นกํอนเทศกาลเข๎าพรรษาแดํพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา
ทุกปี คือกํอนวันแรม 1 ค่า เดือน 8หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให๎มีการ
ถวายเทียนจานาพรรษาแกํวัดในท๎องถิ่นของตน เพื่อให๎พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยกํอนเทียน
พรรษามีความสาคัญเป็นอยํางมากเพราะพระสงฆ์ต๎องใช๎จุดให๎แสงสวํางในการศึกษาพระธรรมวินัย แตํในปัจจุบนั นัน้ เทียน
พรรษาอาจจะมีความสาคัญลดน๎อยไป ญาติโยมผู๎มีจิตศรัทธาได๎เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟูา ถํานไฟฉาย อยํางไรก็ตามยังมี
การถวายเทียนพรรษากันอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาไว๎ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไมํให๎สญ
ู หายไป
การบริหารจัดการ
เพื่อให๎การดาเนินพันธกิจหลักทัง้ 4 พันธกิจเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ วิทยาเขตฯจาเป็นต๎องมีการบริหาร
จัดการที่เอื้ออานวยให๎คณะสามารถดาเนินพันธกิจหลักได๎เต็มที่ วิทยาเขตฯจึงต๎องมีการพัฒนาบุคลากร สร๎างความ
รํวมมือกับหนํวยงานตํางเพื่อเป็นพันธมิตรในการทางานรํวมกัน การสํงเสริมและกากับติดตามการจัดการความรู๎ การ
บริหารความเสี่ยงด๎วยการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้

8 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประชุมหารือแนวทางการสร๎างความตํอเนื่องในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
และศึกษาดูงานโครงการสํงเสริมการเกษตร ของศูนย์ปูองกันและบรรเทาภัยแล๎ง โครงการกํอสร๎าง สานักงานชลประทาน
ที่ 6 ขอนแกํน
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24 –29 พฤศจิกายน 2560 เข๎ารํวมการประชุมผู๎บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในภาคใต๎ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียใต๎ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อกํอตั้ง China –
South and Southeast Asian University Network Yunnan University

25 - 26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเครือขํายนิติกรและผูป๎ ฎิบัติงานด๎านกฎหมายประจามหาวิทยาลัยและสถาบัน เรื่อง วินัยและการ
ดาเนินการทางวินัยและบทบาทของนิติกรในด๎านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

30 มกราคม 2561 พิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการ พิธีเปิดและปฐมนิเทศโรงเรียนเกษตรทาง
อากาศ “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนือ้ คุณภาพ”ภายใต๎ความรํวมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สนจ.ขอนแกํน สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแกํน และสานักสํงเสริมและฝึกอบรม มก.สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สกลนครและ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909
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1 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อ
ความรํวมมือทางวิชาการ และรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วัจน์วงศ์ กรีพละ
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยกายภาพ
ได๎รับเชิญเป็นคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตัดสิน
การแขํงขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในงาน
แขํงขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล๎อม ประจาปี 2561
ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

9 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด รํวมลงนามข๎อตกลงรํวมมือการกาจัดน้าเสียของ
แหลํงกาเนิดมลพิษ รํวมมือหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 22 หนํวยงาน ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
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13 กุมภาพันธ์ 2561 ให๎การต๎อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในการ
เดินทางมาเยี่ยมชมและหารือความรํวมมือทางวิชาการ เพื่อการสร๎างเครือขํายในการทางานเชิงพัฒนารํวมกัน ในโครงการ
โครงการสร๎างเครือขํายมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21- 25 กุมภาพันธ์ 2561 เข๎ารํวม COUNCIL MEETING กับ INTERNATIONAL SOCIETY OF ENVIRONMENTAL AND RURAL
DEVELOPMENT (ISERD) ณ เมือง NAY PYI TAW ประเทศสาธารณรัฐแหํงสหภาพพมํา ที่ประชุมได๎มอบให๎วิทยาเขตเป็น
เจ๎าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL AND RURAL
DEVELOPMENT (ICERD) ในระหวํางวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

23- 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมสามัญประจาปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขแหํงประเทศไทย ครั้งที่
1/2561 และกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แหํงประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 มีผู๎ เข๎ารํวมกวํา 40
ทําน จาก 28 สถาบัน
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16 - 17 มีนาคม 2561 เข๎ารํวมประชุมความรํวมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านบริการวิชาการ กับ บริษทั
น้าตาลมิตรลาว จากัดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเข๎าศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงอ๎อยอินทรีย์ การใช๎รถตัด
อ๎อย การเก็บใบอ๎อยในแปลงเพื่อผลิตกระแสไฟฟูา กระบวนการผลิตน้าตาล และการใช๎สํวนตํางๆของอ๎อยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟูา
5 เมษายน 2561 รํวมกับบริษัทสกล วี.ซี .
มอเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การขับขี่
เชิงปูองกันอุบัติเหตุ" เพื่อให๎ผู๎นสิ ิตได๎ทราบถึง
การปูองกันอุบัติเหตุในการใช๎ยานพาหนะลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

25 เมษายน 2561 จัดอบรมเพื่อสร๎างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุและเตรียมความพร๎อมในการสอบขอใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งมีการอบรม 2 ครั้ง ประจาปี 2561 ซึ่ง
ครั้งที่1 อบรมวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจานวน 74 คน และครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2561
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4 พฤษภาคม 2561 หารือความก๎าวหน๎าการสร๎างความรํวมมือทางวิชาการสถานเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจา
ประเทศไทย รํวมกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎แกํ มหาวิทยาลัยจาปาสัก มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต มหาวิทยาลัยแหํงชาติลาว

1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโครงการกากับติดตามการจัดการความรู๎ของวิทยาเขต รํวมกับ KU KM สัญจร เรื่อง
การติดตามผลการดาเนินงานการจัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดอบรมเทคนิคการจัดทาและวิธกี ารเขียนคูํมือการปฎิบัติงาน Job Manual เพื่อ
สร๎างมาตรฐานงาน โดยมีรศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น
วิทยากร โดยมีบุคลากรเข๎ารํวมอบรม จานวน 80 คน

11- 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คุณตัน ภาสกรนที ประธานบริษัท อิชิตัน กรุ๏ป จากัด (มหาชน) เป็นประธาน
กลําวเปิดโครงการICHITAN ROAD TO UNIVERSITY
"สานฝันเยาวชนไทยสูํรั้วมหาวิทยาลัย“ ประจาปี 2561 มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษามารํวโครงการ ประมาณ 3,500 คน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ๎าภาพ
หลักในการถํายทอดสัญญานไปยัง 5 หนํวยงาน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นภาคีเครือขําย
ความรํวมมือเข๎มแข็ง ในการใช๎ประโยชน์จาก NEdNetNational EducationNetwork ที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาและขยาย
โครงการเครือขํายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet โดยได๎หลอมรวมเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาโครงสร๎างเครือขํายเคเบิลใยแก๎วนาแสงเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาที่
รํวมโครงการ ICHITAN ROAD TO UNIVERSITY "สานฝันเยาวชนไทยสูํรั้วมหาวิทยาลัย" โดยในพื้นที่ทวี่ ิทยาเขต
กระจายสัญญาณไปจะมีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการ โดยรวมประมาณ 10,000 คน รวมทั้งคุณครูแนะแนวอีกประมาณ 300
คน นอกเหนือจากการให๎บริการวิชาการแล๎ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตด๎วย
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา (โดยย่อ)
ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถานที่ตั้ง
59 หมูํ 1 ถนน วปรอ. 366 ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
ตราประจาหน่วยงาน

สีประจาหน่วยงาน
สีเขียวใบไม๎
ประวัติความเป็นมา (โดยยํอ)
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมา ดังตํอไปนี้
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
มิถุนายน พ.ศ. 2538
13 กันยายน พ.ศ. 2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รํวมกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ได๎ปรึกษาเรื่องความเป็นไปได๎
ในการขยายวิทยาเขตไปสูํภูมิภาค เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการจัดตัง้ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพาน
กาญจนาภิเษก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎จดั ทาโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนา
ภิเษก) เสนอทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
คณะผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผูบ๎ ริหารจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร และประธานหอการค๎าและคณะได๎เลือกพื้นที่บริเวณสนามบินเกํา
ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไรํ เป็นที่ตั้งวิทยา
เขตฯ
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14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

มิถุนายน 2539

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
15 สิงหาคม พ.ศ. 2539
21 สิงหาคม พ.ศ. 2539

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
1 สิงหาคม พ.ศ. 2540

16 กันยายน พ.ศ. 2541

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2541

1 เมษายน พ.ศ. 2542

พุทธศักราช 2542

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศจัดตั้งสานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร
(ภูพานกาญจนาภิเษก) และแตํงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการอานวยการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) และคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) รับนิสิตรุนํ แรก
จานวน 58 คน เข๎าศึกษาในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ โดยฝากเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน
กองทัพอากาศ ได๎อนุญาตให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช๎พนื้ ที่สนามบินเชียงเครือ เป็น
ที่ตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได๎พระราชนามใหมํ
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได๎พระราชทานพระราชานุญาติให๎ใช๎ตรา
สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มาประดิษฐานที่อาคารบริหารและลาน
อเนกประสงค์
เริ่มกํอสร๎างอาคารบริหาร ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
เริ่มกํอสร๎างอาคารเรียนรวม เป็นอาคารหลังทีส่ อง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนอาคาร
ศูนย์เรียนรวมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ.2542
เริ่มกํอสร๎างอาคารชุดพักอาศัย อาคารหอพักนิสิตชาย และอาคารหอพักนิสิตหญิงเป็น
อาคารหลังที่สาม หลังที่สี่ และหลังที่ห๎าตามลาดับ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2543
สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินนี าถ ได๎พระราชทานพระราชวโรกาสให๎
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารบริหารซึง่ เป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขตฯ
เริ่มกํอสร๎างอาคารปฏิบัติการรวมเป็นอาคารหลังที่หก ประกอบด๎วยห๎องปฏิบัติการทางด๎าน
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเขียนแบบวิศวกรรม กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.
2543
วิทยาเขตฯ จัดทาโครงการอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่หนองหารน๎อย 700
ไรํเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัว ปัจจุบันอุทยานแหํงนี้เป็นแหลํงถํายทอดเทคโนโลยีและ
วิชาการสูปํ ระชาชน
เริ่มกํอสร๎างอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคารหลังที่เจ็ด ใช๎เป็นอาคารเรียน
และสานักงานคณะวิชาทั้ง 3 คณะ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

31

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
1 สิงหาคม พ.ศ. 2544
พุทธศักราช 2545
17 เมษายน พ.ศ. 2545
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
26 มีนาคม พ.ศ. 2547
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549

29 กันยายน พ.ศ. 2549

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย (ฯพณฯ
ทําน อาพล เสนาณรงค์) ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2543 ให๎
จัดตั้งคณะ สานัก และสานักงานวิทยาเขต ดังนี้
1. สานักงานวิทยาเขต
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
5. สานักวิทยบริการ
เริ่มกํอสร๎างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
เป็นอาคารหลังที่ 8/1 และ 8/2 ตามลาดับ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2545
เริ่มกํอสร๎างอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารหลังที่เก๎า กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 30
เมษายน พ.ศ.2546
วิทยาเขตฯ ได๎จัดตั้งฟาร์มเกษตรตัวอยําง ในลักษณะคลินิกเกษตร บนพื้นที่ 2,000 ไรํ ใน
วโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
เริ่ ม กํ อ สร๎ า งอาคารโรงอาหารกลาง เป็ น อาคารหลั ง ที่ สิ บ กํ อ สร๎ า งแล๎ วเสร็ จ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546
เริ่มกํอสร๎างอาคารโรงกรองน้าและหอวิทยาเขต เป็นอาคารหลังที่สิบเอ็ด กํอสร๎างแล๎วเสร็จ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547
เริ่มกํอสร๎างอาคารสนามกีฬา เป็นอาคารหลังที่สิบสอง กํอสร๎างแล๎ว เสร็จ วันที่26 มีนาคม
พ.ศ.2548
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ ทรงเปิ ด มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร๎อมทั้งทรงเปิดปูายอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาปุาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ และปูายอุทยานเกษตร
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เริ่มกํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู๎ เป็นอาคารหลังทีส่ ิบสาม อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นอาคารหลังที่สบิ สี่ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สบิ ห๎า และ
อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย (ฯพณฯ ทําน
อาพล เสนาณรงค์) ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 วันที่ 18 กันยายน 2549 ให๎จัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่โดยรวม 4,000 ไรํ โดยแบํงเขตพื้นที่เพื่อการใช๎ตามแผน
แมํบทของวิทยาเขตฯ ออกเป็น 7 เขต ดังตํอไปนี้
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o เขตพื้นที่เพื่อการศึกษา ตั้งอยูํใจกลางวิทยาเขตฯ
o เขตพื้นที่เพื่อการบริหาร ตั้งอยูํสํวนหน๎าของวิทยาเขต ฯ
o เขตพื้นทีเพื่อการกีฬา ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกระหวํางพื้นที่เพื่อการศึกษาและหอพักนิสิต
o เขตพื้นที่พักอาศัยบุคลากร ตั้งอยูํบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของวิทยาเขตฯ
o เขตพื้นที่หอพักนิสิต ตั้งอยูํบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของวิทยาเขตฯ ประกอบด๎วยหอพักนิสิตชาย และ
หอพักนิสิตหญิง โดยมีอาคารชุดพักอาศัยบุคคลากรคั่นกลาง
o เขตพื้นที่สวนปุาอนุรักษ์ วนานันทอุทยาน ตั้งอยูํบริเวณทิศเหนือของวิทยาเขตฯ เป็นพื้นที่สาหรับเป็น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการเรียนรู๎ ได๎รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินีนาถ
วํา อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
o เขตพื้นที่แปลงทดลองและค๎นคว๎าวิจัย อยูํในพื้นที่ด๎านบน ใช๎เป็นแปลงทดลองและค๎นคว๎าวิจัยด๎าน
การเกษตร ของวิทยาเขต ได๎รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วํา อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังมีพื้นที่อีก 700 ไรํ คือ
อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ หรือหนองหารน๎อย ตั้งอยูํบริเวณพื้นที่สํวนหนึ่งของหนองหารหลวง แหลํงน้าสาคัญของ
จังหวัดสกลนคร อยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตหํางออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานี
ค๎นคว๎าวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมทางน้าและสัตว์น้า
การพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในชํวงทศวรรษที่ผํานมาเป็นการพัฒนาในด๎านกายภาพ
พร๎อม ๆ กับการมุํงพัฒนาด๎านการเรียนการสอน ทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ และ การทานุบารุง
ศิลปวัฒ นธรรม ตามภารกิจของวิท ยาเขตฯ ที่ได๎ กาหนดไว๎ และได๎ มีการเผยแพรํประชาสัม พัน ธ์วิท ยาเขตฯ เพื่ อให๎
สอดคล๎องกับนโยบายเชิงรุกด๎านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให๎สถาบันเป็นที่รู๎จักแกํคนทั่วไป และ
สร๎างความคุ๎นเคยระหวํางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับชุมชน
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีความมุํงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู๎ให๎เกิดความ
เจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร๎อมด๎วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู๎ชี้นาทิศทาง สืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยูํ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผูน๎ าด๎านการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ
โดยบูรณาการรํวมกันในศาสตร์ มีนวัตกรรมที่ตอบสนองตํอสังคม
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ค่านิยม
มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม (มก.)
พันธกิจที่สาคัญ
1. มุํงพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและคุณธรรม
2. มุํงพัฒนาผลงานวิชาการและงานสร๎างสรรค์ที่ตอบสนองศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล
3. มุํงพัฒนาการบริการวิชาการโดยการถํายทอดองค์ความรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการเพื่อยกระดับการแขํงขันของ
ภูมิภาค
4. สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันทรงคุณคําของภูมิภาค
5. มุํงพัฒนาระบบบริหารที่มีคณ
ุ ภาพและมีธรรมาภิบาล
สมรรถนะหลัก และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาเขต
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มุํงเน๎นการเรียนการสอนให๎นิสิตเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติ ที่มี
ทักษะและมีความพร๎อมในการทางาน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู๎นาด๎านการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ในระดับภูมิภาคและลุํมน้าโขงเป็นผูน๎ าวิจัยด๎านการจัดการน้าในลุํมน้าโขง และเป็นผู๎นาบริการวิชาการด๎านวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล๎อม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ควบคูํคุณธรรม มีจิตอาสาเพื่อรับใช๎สังคมและ
คานึงถึงแตํประโยชน์สํวนรวมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชนท๎องถิ่น และอนุภูมิภาคลุํมแมํน้าโขงถํายทอดความรู๎หรือนวัตกรรมด๎านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแกํชุมชน
ท๎องถิ่น ให๎สามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืนอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่มีอัตลักษณ์โดดเดํนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและมี
ภาวะผู๎ น าอยํ า งมื อ อาชี พ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไปสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และมีทักษะความเชี่ยวชาญอยํางมืออาชีพในด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎น ผู๎เรียนเป็นสาคัญ (Student center learning)
และใช๎ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู๎ (Community base learning)
สานักงานวิทยาเขต เฉลิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุํงสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต และพัฒนา
ระบบการบริหารภายใต๎นโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” สูํความเป็นเลิศ
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2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการประจา
วิทยาเขต

ผู๎ชํวยอธิการบดี

คณบดีค3.ณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4. และ
อุตสาหกรรมเกษตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ผู้อานวยการสานักงาน
วิทยาเขต

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

ผู้อานวยการกอง

5. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจาวิทยาเขต
รายชื่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายวัชรพงษ์ อินทรวงศ์
1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคา
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
2 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ศรี แสงเดือน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 – 1 มีนาคม พ.ศ. 2550
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชัย จันทร์สวําง

18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548

รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ โชติกไกร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิม่ พิทักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
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รายชื่อคณะกรรมการประจาวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคา
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
อาจารย์ ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยวิชาการ
อาจารย์เกรียงไกร พร๎อมนฤฤทธิ์
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยประกันคุณภาพและกิจการนิสิต
อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยบริหารและกิจการพิเศษ
นายพรศักดิ์ แสนศรี
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. วัจวงศ์ กรีพละ
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยกายภาพ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ฉลาด จักรพิมพ์
รักษาการแทนผูช๎ ํวยอธิการบดีฝาุ ยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
อาจารย์พัสกร องอาจ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
ผู๎อานวยการสานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายจีรวัฒน์ ประยูรเจริญ
ผู๎แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
อาจารย์พีระ ลิ่วลม
ผู๎แทนบุคลากรสายวิชาการ
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ผู๎อานวยการกองบริหารทั่วไป (กรรมการและเลขานุการ)
6. หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ 31 หลักสูตร ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ดังนี้
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรดังนี้
ปริญญาตรี
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์(หลักสูตรยืม)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์นา)(หลั
้
กสูตรยืม)
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
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ปริญญาโท
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 9 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ดังนี้
ปริญญาตรี
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรยืม)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรยืม)
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟูา) สาขาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล๎อม
7) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรยืม)
8) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรยืม)
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรยืม)
ปริญญาโท
1) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรยืม)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ดังนี้
ปริญญาตรี
1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรแยกเลํม)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรยืม)
3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรแยกเลํม)
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรแยกเลํม)
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทํองเที่ยว (หลักสูตรยืม)
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรแยกเลํม)
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรแยกเลํม)
8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรแยกเลํม)
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
ปริญญาตรี
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล๎อม
ปริญญาโท
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
7. จานวนนิสิต
จานวนนิสตใหมํระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
คณะ
ผําน
สอท.
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาธาณสุขศาสตร์
ภาพรวมวิทยาเขต

8
42
65
14
129

รับตรง
ขยายโอกาส
พ๎นสภาพ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
247
1
431
79
19
552
2
96
80
1,303
159
22

รวมทั้งหมด
KU
Admission
2
235
19
591
9
628
190
30
1,644

จานวนนิสิตแยกคณะวิชา
คณะ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาค ภาคปกติ ภาคพิเศษ
พิเศษ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
954
14
968
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
2,004
233
24
19
2,028
252
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2,895
50
2,895
50
สาธาณสุขศาสตร์
770
176
50
820
176
รวมทั้งสิ้น
6,623
409
88
69
6,711
478
7,032
157
7,189
หมายเหตุ : ข๎อมูลระดับปริญญาตรี จากสานักทะเบียนและประมวลผล (ตัดข๎อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 )
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รวม
ทั้งหมด
968
2,280
2,945
996

จานวนนิสิตเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2560

คณะ

2558
2559
2560
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
914
16
939
17
954
14
1,861
25
2,049
27
2,237
43
2,457
75
3,075
72
2,895
50
1,062
52
1,224
46
946
50
6,294
168
6,796
162
7,032
157
6,462
6,958
7,189

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาธาณสุขศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
8. จานวนบุคลากร
หนํวยงาน

จานวนบุคลากร 2559

จานวนบุคลากร 2560

(25 ก.ค. 2559)

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร์
ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ส านั ก งานวิ ท ยาเขตเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กองบริหารทั่วไป
กองบริหารวิชาการและนิสิต
กองบริ หารการวิ จั ยและบริ การ
วิชาการ
กองบริการกลาง

ภาพรวมวิทยาเขต

วิชาการ

สนับสนุน

48

27

89

จานวนบุคลากร 2561

(25 ก.ค. 2560)

อื่นๆ

รวม

วิชาการ

สนับสนุน

อื่นๆ

-

75

50

26

-

37

-

126

90

38

82

11

-

93

82

23
-

9
240

1

32
241

-

75
32
14

1

-

119

242

324

1

(25 ก.ค. 2561)
รวม

วิชาการ

สนับสนุน

อื่นๆ

รวม

76

51

29

20

100

-

128

87

37

1

125

12

-

94

78

15

-

93

24
-

12
243

-

36
243

22
-

12
153

99

34
352

76
32
14

-

77
32
14

-

77
32
14

-

59
33
14

38
1
9

97
34
23

119

-

120

-

120

-

47

151

198

567

246

331

-

577

238

246

220

704

9. งบประมาณและอาคารสถานที่
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมี งบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงาน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยี ที่มุํงตอบสนองวิสัยทัศน์ ได๎แกํ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

39

งบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
เงินงบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ

เงินงบประมาณเงินรายได้

รวมงบประมาณ (บาท)

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

2558

171,045,800.00

40.15

254,948,808.88

59.85

425,994,608.88

2559

319,982,800.00

54.72

264,795,775.00

45.28

584,778,575.00

2560

266,322,500.00

58.73

187,153,594.00

41.27

453,476,094.00

2561

326,265,100.00

57.04

245,717,380.00

42.96

571,982,480.00

ประมาณการรายรับ-รายจําย และรายรับ-รายจํายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
รายรับ

ปีงบ
ประมาณ

ประมาณการ

รายรับจริง

(บาท)

(บาท)

2558

165,987,168.00

254,948,808.88

2559

189,618,124.00

2560
2561

รายจ่าย
ประมาณการ

รายจ่ายจริง

(บาท)

(บาท)

-53.60

165,987,168.00

175,177,357.09

-5.54

264,795,775.78

-39.65

189,618,124.00

160,053,049.85

15.59

200,925,345.10

262,690,750.59

-30.74

195,321,243.00

215,871,621.83

-10.52

245,717,380.00

168,632,471.85

31.37

272,592,644.00

205,164,043.26

24.74

ผลต่าง
(%)

ผลต่าง
(%)

ผลการดาเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561 ข๎อมูล ณ
12 กันยายน 2561

รายได๎จริง

254,948,808.88

264,795,775.78

262,690,750.59

168,632,471.85

คําใช๎จํายจริง

215,989,160.21

218,456,355.17

215,871,621.83

205,164,043.26

รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย

38,959,648.67

46,339,420.61

46,819,128.76

-35,069,441.06
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สินทรัพย์
อาคารสถานที่

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 23 อาคาร ได๎แกํ
- อาคารที่ใช๎สาหรับการเรียนการสอน จานวน 6 อาคาร มีจานวนพื้นที่ใช๎สอยรวม 32,134
ตารางเมตร มีห๎องเรียน 52 ห๎อง
- อาคารที่พักอาศัยของนิสิต และบุคลากร จานวน 5 อาคาร มีพื้นที่ใช๎สอยรวม 35,219
ตารางเมตร จานวนห๎องพัก 396 ห๎อง
- อาคารที่ใช๎ประโยชน์อื่นๆ อีก 8 อาคาร มีพื้นที่ใช๎สอยรวม 14,613 ตารางเมตร
ห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ส าคั ญ / วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีห๎องปฏิบัติการทีส่ าคัญที่ใช๎ในการเรียนการ และ
เครื่องมือที่สาคัญ
เครื่องมือที่สาคัญ โดยมีคณะวิชาเป็นผู๎ดูแล รายละเอียด ดังนี้
1) ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีชวี ภาพและโรงเรือน Evap
2) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช
3) ห๎องวิเคราะห์ธาตุอาหาร
4) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์
5) ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา
6) ห๎องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
7) ห๎อง cirad lab
8) ฟาร์มพืช
9) ฟาร์มสัตว์
10) อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
11) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
12) ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
13) ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
14) FTIR เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

TGA เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
Fluorescence spectrometer เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
MAC ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
UTM
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและกายวิภาค
ห๎องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัย
ห๎องสมุด
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พื้นที่การทาวิจัย และปุา
อนุรักษ์

1) อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2) อุทยานธรรมชาติวิทยาปุาเต็ง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
3) อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

เทคโนโลยี/องค์ความรู๎ที่
สาคัญ

1) ระบบสารสนเทศนิสิต
2) ระบบรับเข๎าศึกษา (Admission)
3) ระบบบันทึกเกรดออนไลน์
4) ระบบกาหนดสิทธิ์การลงทะเบียน
5) ระบบกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา
6) ระบบบันทึกตารางเรียนตารางสอน
7) ระบบรายงานตารางเรียนตารางสอน

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีสินทรัพย์อาคารสถานที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สาคัญ
สาหรับให๎บริการทั้ ง 4พันธกิจหลักรวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยี ที่มุํงตอบสนองวิสัยทัศน์
ภายใต๎นโยบายการบริหารจัดการของวิทยาเขต “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีสานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เป็นหนํวยงานกลางที่ให๎การสนับสนุนและอานวยความสะดวกในด๎ านการบริหารจัดการในภาพรวมด๎าน
กายภาพ อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ได๎แกํ
- อาคารสถานที่ ห๎องเรียนและพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีสานักงานเลขานุการตั้งอยูํ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ห๎องบรรยาย ห๎องปฏิบัติการ ห๎องพักอาจารย์ และห๎องประชุม นอกจากนี้ยังมี
พื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนด๎านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร รวมทั้งยังมีพื้นที่เพื่อ
จัดการเรียนการสอนด๎านการเกษตรและทรัพยากรเกษตร ณ พื้นที่ฟาร์มสัตว์ ฟาร์มพืช ฟาร์มประมง และอุทยานหนอง
หารเฉลิมพระเกียรติ
- ห๎องปฏิบัติการที่สาคัญ/เครื่องมือที่สาคัญ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีห๎องปฏิบัติการพร๎อมอุปกรณ์เครื่องมือที่สาคัญ เพื่อรองรับ
การจัดเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งมีการกาหนดผู๎รับผิดชอบและการให๎บริการที่ ชัดเจน ได๎แกํ ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยา
สัตว์ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ /ห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห๎องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา ห๎องปฏิบัติการเครื่องมือแปรรูปอาหาร ห๎องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ห๎องปฏิบัติ การ
วิเคราะห์เคมี อาหาร ห๎องปฏิบั ติ การกายภาพอาหาร ห๎องปฏิบั ติ การวิ เคราะห์ชั้ น สู ง ห๎องปฏิบั ติ การแปรรูป อาหาร
ห๎องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์นม ห๎องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ห๎องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ขนมอบ ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม ห๎องปฏิบัติการจุล ชีววิทยา ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตรคลังจุลินทรีย์ในด๎าน
อุปกรณ์เครื่องมือขั้นสูงที่สาคัญเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย เชํน เครื่องวัดการเปลี่ยนของสารโดยความ
ร๎อน (DSC), เครื่องโครมาโทกราฟีเหลวความดันสูง (HPLC), เครื่องวัดปริมาณสารโดยแก๏ส (GC), เครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรม (PCR thermal cycler), เครื่องถํายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรม(Gel Documentation), เครื่องวิเคราะห์
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คาร์บอนและไนโตรเจนโดยวิธีเผาไหม๎(CN Combustion)เป็นต๎น
- เทคโนโลยี/องค์ความรู๎ที่สาคัญ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข๎อมูลที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อให๎คณะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการภายในคณะสํงเสริมและรณรงค์ให๎บุคลากรมีการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดเก็บข๎อมูลเป็นฐานข๎อมูลกลางลดการใช๎
ทรัพยากรสิ้นเปลืองเพิ่มชํองทางการประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ ของคณะ ที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ์ปัจจุบันสร๎าง
ชํองทางในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการของคณะตอบสนองตํอการดาเนินงาน
ภายในคณะในภารกิจตํางๆได๎ทันการณ์รวมทั้งเป็นแหลํงเก็บฐานข๎อมูลของคณะที่มีความนําเชื่อถือ มีเสถียรภาพ สามารถ
อ๎างอิงข๎อมูลได๎ทันการณ์ เชํน 1) ระบบ e-office 2) ระบบ e-learning 3) ระบบสํงแฟกซ์ออนไลน์ 4) ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 5) ระบบคานวณผลการเรียนออนไลน์ 6) ระบบจัดการองค์ความรู๎คณะ ทอ.และ 7) ระบบภาพกิจกรรมคณะทอ.
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สาคัญดังนี้
อาคารสถานที่
เทคโนโลยี
อุปกรณ์
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก เครื่องจัดเก็บข๎อมูลสํวนกลาง (NAS) FTIR เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ห๎องปฏิบัติการของน้าและ
ชุดทดลองพลังงานทางเลือก
TGA เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
น้าเสีย
การวิเคราะห์คุณภาพดินและน้า
UTM
ห๎องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อให๎บรรลุตามพันธกิจด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ดังแสดงในตารางที่ 4 สินทรัพย์ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก
อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก
อาคารสถานที่

ห๎องปฏิบัติการที่สาคัญ
เครื่องมือที่สาคัญ

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.

อาคารเรียนรวม
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู๎
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
อาคารสนามกีฬากลางแจ๎ง
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา
ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
โปรแกรมซอฟแวร์การฝึกปฏิบัติทางภาษา
เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
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อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก
เทคโนโลยี

รายการ
1. ระบบการใช๎เทคโนโลยีท างสัง คมออนไลน์ เพื่ อการสื่ อสารข๎อมู ล
ระหวํางบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก
2. การพัฒนาระบบ e-office
3. พัฒนาโฮมเพจคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังไมํมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให๎
บรรลุตามพันธกิจ
10. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กาหนดเอกลักษณ์เดียวกับมหาวิทยาลัย คือ
สานึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ สามัคคี (Integrity) (Determination) (Knowledge creation) (Unity)
I = Integrity

หมายถึง

สานึกดี

D = Determination

หมายถึง

มุํงมั่น

K = Khowledge creation

หมายถึง

สร๎างสรรค์

U = Unity

หมายถึง

สามัคคี

สานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
มุํงมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุํงผลสัมฤทธิ์
สร๎างสรรค์ (Knowledge creation) หมายถึง ใฝุรู๎ ขวนขวาย สร๎างมูลคําและคุณคํา มีนวัตกรรม
สามัคคี (Unity) หมายถึง รํวมมือรํวมใจ ประนีประนอม ทางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง
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11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
สรุปผลการดาเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2559
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรแยกเลํม ทั้งหมด 6 หลักสูตร ผช.ฝุายวิชาการ/
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญในการ
ได๎แกํ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุงหลักสูตร โดยใช๎ข๎อมูลเชิง
กองบริหารวิชาการ
วิเคราะห์ที่มีความนําเชื่อถือ รวมทั้งใช๎ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และนิสติ /คณะ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู๎ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องให๎
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มากและหลากหลาย เพื่อให๎ได๎
หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหมํที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ทันสมัยและใช๎เทคโนโลยีเป็นฐาน ตอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โจทย์ตลาดแรงงานได๎จริง ทาให๎
นักเรียนสนใจและสมัครเข๎าศึกษา
จากสถานภาพปัจจุบนั ที่วิทยาเขตมี
วิทยาเขตได๎ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทาง
ผช.ฝุายบริหารและ
อาจารย์วุฒปิ ริญญาเอกร๎อยละ 46 ดารง วิชาการสาหรับอาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการเข๎าสูํตาแหนํง วางแผนฯ /กอง
ตาแหนํงทางวิชาการร๎อยละ 17 ดังนั้น ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของ
บริหารทั่วไป /กอง
วิทยาเขตควรกาหนดมาตรการในการ ประเทศ” และ โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร วิทยา
บริหารวิชาการ
สํงเสริมสนับสนุนอาจารย์ในแตํละคณะ เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
และนิสติ / คณะ
ให๎มีการพัฒนาตนเองอยํางเรํงดํวน
หลักสูตร เทคนิคการสร๎างสรรค์ผลงานเพื่อก๎าวสูํ
ตาแหนํงทางวิชาการทีส่ ูงขึ้น เพือ่ เป็นการสนับสนุนให๎
บุคลากรสายวิชาการ ได๎รบั ความรู๎ ทักษะ อันจะเป็น
ประโยชน์อยํางยิ่งตํอคณาจารย์ ในการพัฒนาให๎มีตาแหนํง
ทางวิชาการทีส่ ูงขึ้น และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด๎านการพัฒนาบุคลากร
วิทยาเขตและคณะควรแบํงความ
แผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต โดยการระดม ผช.ฝุายประกัน
รับผิดชอบในการจัดโครงการ กิจกรรม ความคิดเห็นทั้งจากงานกิจการนิสิตสํวนกลาง ฝุายกิจการ คุณภาพและ
พัฒนานิสติ ให๎ชัดเจน โดยวิทยาเขตเน๎น นิ สิ ต ของคณะ ฝุ า ยวิ ช าการของคณะ และหนํ ว ยงาน กิจการนิสิต/กอง
การพัฒนานิสติ ให๎ได๎ตามคุณลักษณะ
บริหารวิชาการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งผู๎นานิสิต ในการจัดโครงการ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (IDKU) สํวนคณะ
และนิสติ / คณะ
สั ม ม น า เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า นิ สิ ต
รับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมดศึกษา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกีย รติ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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(TQF) และควรนาตัวบํงชี้จากแผนกล จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 29
ยุทธ์ด๎านการพัฒนานิสิต มาเป็นปัจจัย มิถุน ายน 2560 โดยในแผนดั งกลํ า วได๎ มีการกาหนด
หลัก เพื่อทาให๎กิจกรรมสามารถสะท๎อน เอกลักษณ์ของนิสิตของวิทยาเขต กลยุทธ์และเปูาหมายใน
ความสาเร็จจากการดาเนินการได๎จริง
การพัฒนานิสิต ที่เชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนานิสิตของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธ์
ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561 -2564 และ
เชื่ อ มโยงกั บ อั ต ลั ก ษณ์ มก. IDKU

(ส านึ ก ดี มุํ ง มั่ น

สร๎ า งสรรค์ สามั ค คี ) โดยสามารถแสดงเป็ น ภาพความ
เชื่อมโยงได๎ดังนี้

โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้
เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. : KU.CSC GROWTH
โดย
G ย่อมากจาก Globalization คานิยาม คือ เป็น ผู๎มี
ความเป็นสากลเข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมืองโลก(G1)
มีความภูมิใจในความเป็นไทย(G2)
R ย่อมาจาก Responsibility/Reasonable คานิยาม
คือ มีความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น(R1) มีวินัย(R2)
การใช๎หลักเหตุผลในการตัดสินใจ(R3)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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O ย่อมากจาก Open Mind คานิยาม คือ ยอมรับผู๎อื่น
(O1) พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง(O2) ทางานเป็นทีมได๎ดี
(O3)
W ย่อมาจาก Wisdom คานิยาม คือ มีความรู๎และทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ(W1) มีความคิดสร๎างสรรค์(W2)
มีความรู๎ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(W3)
T ย่อมาจาก Technology คานิยาม คือ เป็นผู๎ที่ก๎าวทัน
ตํ อ เทคโนโลยี ( T1) มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร(T2)
สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข(T3)
H ย่อมาจาก Healthy/Honesty/Happiness คานิยาม
คือ มีความรู๎และทักษะในการรักษาสุขภาพ(H1) เป็นผู๎มี
ความซื่อสัตย์ทั้งตํอตนเองและผูอ๎ ื่น(H2) มีความสุข (H3)
และได๎กาหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนานิสิต
ไว๎ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มก.
IDKU)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรม
กีฬา
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรม
โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดของแผน คือ : ร๎อยละของ
นิสิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของ มก.(IDKU) และ
เอกลักษณ์ของวิทยาเขต (KU.CSC GROWTH)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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เปูาหมาย : ร๎อยละ 80
ซึ่งแผนพัฒนานิสิตฯ ดังกลําว ได๎มีมติเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2560
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
การพัฒนางานวิจัยให๎ควบคูํไปกับการ 1. แผนยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ
ให๎บริการทางวิชาการและการจัดการ 2. รายงานโครงการวิจัยที่ได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยตาม
เรียนการสอน จะเป็นวิธีการหนึง่ ที่ทา กรอบและทิศทางการวิจัยของวิทยาเขต
ให๎เป็นการเพิ่มศักยภาพอาจารย์และ 3. รายงานโครงการที่ได๎รับอนุมตั ิจากสานักบริการวิชาการ
โอกาสในการกาหนดหัวข๎อวิจัย และ และได๎ดาเนินการวิจัยระหวํางภาคเอกชนหรือ
นาไปสูํการใช๎ประโยชน์กับชุมชน เป็น อุตสาหกรรม
การสร๎างคุณคําของงานวิจัยให๎ดียิ่งขึ้น
งานวิจยั และผลงานทางวิชาการ ควร โครงการเครื่องหยํอนกล๎าข๎าวเพื่อลดต๎นทุนในการผลิตข๎าว
เน๎นให๎ความสาคัญกับปัญหาที่
การทดสอบเชื้อเห็ดเผาะในพืชตระกูลยาง
สอดคล๎องกับบริบท สภาพภูมสิ งั คม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ชุมชนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่ โดยการ
การดูแลสุขภาพสัตว์
ปรับปรุงการกาหนดเปูาหมาย การ
การปลูกและแปรรูปสมุนไพร
วางแผนและการกากับติดตามการ
การตรวจสุขภาพให๎กับเกษตรกร
ทางานวิจัยให๎ชัดเจนขึ้น
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญในการ
การดาเนินตํอสัญญาความรํวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สร๎างเครือขํายกับมหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาใน สปป.ลาว
ตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขต การเปิดรับนิสิตจาก สปป.ลาว เวียดนามเข๎ามาเรียนที่
ลุํมแมํน้าโขง เพื่อทางานวิจัยและจัด
วิทยาเขต
ประชุมนานาชาติรํวมกัน เพื่อยกระดับ การสนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ทางการเกษตรกับ
วิทยาเขตไปสูํความเป็นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยจาปาสัก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ไมํมี
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและ
1. แผนยุทธศาสตร์ด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในภาพรวมของวิทยาเขต
2. รายงานผลการประเมินความสาเร็จตามยุทธศาสตร์
ควรนาตัวบํงชี้จากแผนกลยุทธ์ดา๎ น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผช.ฝุายวิจัยฯ/กอง
บริหารการวิจัย
และบริการ
วิชาการ /คณะ

ผช.ฝุายวิจัยฯ/กอง
บริหารการวิจัย
และบริการ
วิชาการ /คณะ

ผช.ฝุายวิจัยฯ/กอง
บริหารการวิจัย
และบริการ
วิชาการ /คณะ

ผช.ฝุายกิจการ
พิเศษ/กองบริหาร
วิชาการและนิสิต /
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ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นามาปฏิบัติ
โดยดาเนินโครงการ กิจกรรมที่สะท๎อน
ศิลปะ วัฒนธรรม ของแหลํงอารยธรรม
สกลนคร หรือภูมิภาคอีสานตอนบน
เป็นจุดเน๎น ซึง่ สามารถจัดได๎
หลากหลาย อาทิเชํน ประเพณีแหํ
ปราสาทผึ้ง ผ๎าคราม ดนตรีขับร๎อง
หรือศิลปะการแสดงของท๎องถิ่น (หมอ
ลา โปงลาง) และในการดาเนินการควร
กาหนดเปูาหมาย ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
ความสาเร็จของการทากิจกรรมนั้น
เมื่อพบปัญหาควรจะนามาปรับปรุง
โดยเรํงดํวน เพื่อทาให๎ผลการ
ดาเนินงานดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
วิทยาเขตควรทบทวนการจัดทาแผนกล 1. แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส.
ยุทธ์ของวิทยาเขตให๎เหมาะสมกับการ 2. ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
นาวิทยาเขตไปสูํเปูาหมายในอนาคต
โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์ ควรให๎
บุคลากร ในวิทยาเขตทุกภาคสํวนมี
สํวนรํวมและเริ่มจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT-Analysis) โดย
พิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก เพื่อนาไปสูํ
วิสัยทัศน์ที่ท๎าทายของผู๎บริหาร โดย
วิสัยทัศน์ต๎องสามารถวัดความ สาเร็จได๎
และนาวิสัยทัศน์ไปกาหนด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัว
บํงชี้ความสาเร็จของเปูาประสงค์ และ
ตัวบํงชี้ความสาเร็จของกลยุทธ์ในรอบ 5
ปี โดยมีการกากับติดตามผลลัพธ์ทุกปี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ
คณะ

ผช.ฝุายวางแผนฯ/
ทุกหนํวยงาน
(หนํวยแผนฯ
รวบรวม)
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และมีการติดตามความสาเร็จ เพื่อ
นาไปสูํการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินอยํางเป็นระบบ นอกจากนั้น
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญของ
วิสัยทัศน์ไปสูํการปฏิบัติที่มีระบบกลไก
ที่ชัดเจนและบุคลากรทุกคนมีความ
เข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน
วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจให๎
บุคลากรภายในวิทยาเขตได๎มีความ
เข๎าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงวํา
ประเด็นใดคือปัญหา การควบคุม
ภายในและความเสี่ยงควรมีการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดประเด็นนั้น
และผลกระทบที่เกิดจากประเด็นของ
ความเสี่ยง และนามาจัดทาแผนความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง มีการ
กากับติดตามความเสี่ยงนั้นๆ วําความ
เสี่ยงลดลงหรือไมํอยํางไร
วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจใน
ประเด็นเรื่องการจัดการความรูท๎ ี่
ถูกต๎องให๎กับคณะและหนํวยงาน
สนับสนุนให๎เข๎าใจในเรื่องการจัดการ
ความรู๎ที่นาองค์ความรู๎ของบุคลากร
ภายในหนํวยงานนั้น โดยนาความรู๎ใน
ตัวบุคคล (Tacit knowledge) มาเป็น
เอกสาร เทปวิดีทัศน์หรือสิ่งที่จบั ต๎องได๎
(Explicit knowledge) และมีการ
จัดเก็บองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ
นาไปทดลองใช๎และสุดท๎ายเป็นองค์
ความรู๎ที่มีคุณคําของหนํวยงานนั้น

ผลสาเร็จของการดาเนินงาน

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

ผู๎เข๎ารํวมโครงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการ
ควบคุมภายใน มีความพึงพอใจต๎อการจัดโครงการ อยูํ
ระดับดีมาก ซึ่งภายหลังจากการอบรมดังกลําว มี
หนํวยงานภายในได๎ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให๎
เป็นไปตามกรอบ ERM จานวน 3 แผน ได๎แกํ แผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร แผนบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์
รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต

คณะกรรม การ
บริหารความเสี่ยง
ประจาวิทยาเขต ซึ่ง
มีรองอธิการบดีเป็น
ประธาน
-ผู๎อานวยการ
สานักงานวิทยา
เขต

- โครงการ KM สัญจร สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ 7

1) ผช.ฝุายบริหาร
และวางแผนฯ
2) ผู๎อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต

ขั้นตอนการจัดการความรู๎ เมื่อ 19 ม.ค. 61
- สัมมนาคณะกรรมการจัดการความรู๎ทั้ง 4 คณะ และ
สานักงานวิทยาเขต รํวมกับผู๎แทนคณะกรรมการ
จัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นการ
สร๎างความเข๎าใจ นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การ
ติดตามและการประเมินผลจัดการความรู๎
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร๎อมทั้งเป็นการเพิ่มพูน

/1) กองบริหารงาน
ทั่วไป
2) กองบริการ
กลาง

ความรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ทสี่ ํงผลตํอการพัฒนา
หนํวยงาน (1 มิ.ย. 61)
- การดาเนินตามแผนการกากับ ติดตาม สํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการความรู๎ มก.ฉกส. ประจาปี 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลสาเร็จของการดาเนินงาน

วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญกับการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอยํางเป็น
ระบบ มีการกาหนดความก๎าวหน๎าของ
ตาแหนํงงาน (career path) ให๎ชัดเจน
และมีการกากับติดตามผลลัพธ์ เพื่อให๎
แผนบรรลุตามเปูาหมาย หากมีปัญหา
จะได๎แก๎ไขปรับปรุงโดยเรํงดํวน เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจกับบุคลากรของ
วิทยาเขต

- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สายสนับสนุนและ

วิทยาเขตควรมีกระบวนการกากับ
ติดตามในด๎านการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของหลักสูตรและคณะ
โดยมีการกาหนดผู๎รบั ผิดชอบชัดเจน
และควรมีการกากับติดตาม ประชุม
เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ การดาเนินพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรและคณะให๎มี
ความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติอยําง
ชัดเจนตํอเนื่องเป็นรูปธรรม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลังจากการประเมินในวิทยาเขตทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และวิทยาเขต
แล๎ว ผู๎รับผิดชอบด๎านงานประกัน
คุณภาพควรจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางกัน โดยดูวาํ กิจกรรมใดที่
หนํวยงานใดดาเนินการได๎ดี หนํวยงาน
ใดพบปัญหา ควรมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู๎รํวมกัน และวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตให๎ถูกต๎อง
เหมาะสม เพื่อจะได๎ปฏิบัติงานให๎เกิด
ประโยชน์สงู สุด

ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรแยกเลํมทั้งหมด 6
หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผช.ฝุายวิชาการ /
กองบริหารวิชาการ
และนิสติ / คณะ

ระดับหลักสูตร : ผลการประเมินโดยรวมทุกตัวบํงชี้มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 3.09 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ซึ่งมี
คําเฉลี่ย 2.60
ระดับคณะ : ผลการประเมินโดยรวมทุกตัวบํงชี้มีคาํ เฉลี่ย
เทํากับ 3.27 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคําเฉลี่ย
3.15

ผช.ฝุายประกัน
คุณภาพและ
กิจการนิสิต/กอง
บริหารทั่วไป

ชํวยวิชาการ) ไมํน๎อยกวํา 80%
- ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร
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สายสนับสนุนควรมีการกากับการจัดทา
กิจกรรมและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
อยํางมีคุณภาพ โดยกาหนดให๎มีการ
จัดทา SOP (Standard Operation
Procedure) ในการปฏิบัตงิ านหลัก
ของแตํละงาน และสามารถนามาเป็น
แนวทางลดขั้นตอน ลดความสูญเสีย
ในการกระบวนการปฏิบัติงาน และ
กาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จของแตํ
ละกิจกรรม จะทาให๎งานมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญในการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ และ
สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในทาง
วิชาการให๎กับนิสิต บุคลากรในวิทยา
เขต ไมํวําจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือที่
ทันสมัยและมีความจาเป็นตํอสาขาวิชา
การจัดบรรยากาศที่ เหมาะสม
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และมี
พื้นที่ทนี่ ิสิตจะใช๎เวลาวํางในการอยูํใน
วิทยาเขตอยํางมีความสุข รวมทัง้
กระบวนการการบริหารจัดการด๎าน
การเรียนการสอนให๎เกิดความสมดุล
ระหวํางผู๎เรียนและอาจารย์ผู๎สอน
เพื่อให๎เกิดประโยชน์ และทาให๎
กระบวนการเรียนการสอนในวิทยาเขต
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญกับการ
สื่อสารภายในองค์กร การแก๎ปญ
ั หาที่
เกิดขึ้นในการทางาน ทั้งในสํวนที่
เกี่ยวกับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร

ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ทุกกองมี SOP ของกระบวนงานหลัก และมีการกาหนด
รหัสขั้นตอนการปฏิบัติงานยํอยของแตํละหนํวยงาน

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ
ผู๎อานวยการ
สานักงานวิทยาเขต
โดยคณะกรรมการ
ประจาสานักงาน
วิทยาเขต

1. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

ผช.ฝุายกายภาพ/
สานักงานวิทยาเขต

1) จัดทาจดหมายขําวออนไลน์ (รายวัน) เพื่อสรุปขําวสาร
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของ มก.ฉกส. รายวัน ในรูปแบบไฟล์
ภาพ เพื่อรองรับการเผยแพรํผํานสื่อโซเชียลมีเดีย
2) จัดกลุํมในแอปพลิเคชัน่ ผํานมือถือ ได๎แกํ ผู๎บริหาร

ผช.ฝุายประชา
สัมพันธ์ฯ/ผอ.
สานักงานวิทยาเขต
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ควรให๎ความสาคัญกับการให๎บริการที่
รวดเร็ว แก๎ปัญหาได๎อยํางทันทํวงที
หากมีประเด็นที่ไมํสามารถดาเนินการ
ได๎ควรสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจ
อยํางเรํงดํวน เชํน การรวมบริการ
ประสานภารกิจ และผู๎บริหารทุกระดับ
ควรให๎ความสาคัญในทุกภารกิจที่
ดาเนินการ เพื่อทาให๎ผลงานบรรลุ
เปูาหมายที่กาหนดไว๎อยํางครบถ๎วน
และเกิดประสิทธิภาพ โดย

คณะกรรมการชุดตําง ๆ เพื่อรับขําวสารและสํงตํอเผยแพรํ
ไปยังกลุํมบุคลากร ได๎แกํ
กลุํมไลน์ และกลุํม Messenger
- กองบริหารทั่วไป

1. พัฒนาชํองทางระบบการสื่อสารและ
การกาหนดผู๎รับผิดชอบพร๎อมมีมาตรฐาน
เวลาการตอบกลับที่ชัดเจน
2. กิจกรรม ประชุมทบทวนภารกิจและ
บริการ ที่เป็นรวมบริการประสานภารกิจ
3. กิจกรรมประสานความคิดภารกิจ
เดียวกันสัญจร

ผู้กากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ

- หนํวยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
- ทีมประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหมํ

จัดอบรมเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง
โดยวิธีใหมํ และพรบ.60 วันที่ 25 สิงหาคม 2560
สถานที่ อาคาร 9 กลุํมเปูาหมายจานวน 50 คน ได๎แกํ
คณะบดี เลขาคณะ เจ๎าหน๎าที่พัสดุคณะสานัก และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง
โดยเชิญวิทยากรมาจาก สานักงานจังหวัด จานวน 2 ทําน เพื่อ
มาให๎ความรู๎
จัดเวทีเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ปี 2561
สถานที่ อาคาร 16 วันที่ 1 กย. 2561
กลุํมเปูาหมาย 20 คน ได๎แกํ คณะบดี เลขาคณะ เจ๎าหน๎าที่
พัสดุคณะสานัก และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
จัดอบรมการทาระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (EGP เฟส 3)
สถานที่ อาคาร 13 วันที่ 7 กันยายน 2560
กลุํมเปูาหมาย เลขาคณะ เจ๎าหน๎าที่พัสดุคณะสานัก และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง
จัดประชุมสร๎างความเข๎าใจในการเบิกจํายงบประมาณ
รายจํายจังหวัดและงบกลุํมจังหวัดปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2560
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บทที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงาน
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2560
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ผลการดาเนินงานในภารกิจด๎านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีนโยบายสาคัญทีจะให๎หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพในระดับที่ดีทุกหลักสูตร (3.01 ขึ้นไป) ทั้งนี้ผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานผํานทุกหลักสูตร รวมจานวนทั้งสิน้ 31 หลักสูตร มี
คําเฉลี่ยผลการประเมิน 3.10 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ที่มีคําเฉลี่ย 2.60

ภารกิจด้านการวิจัย
ผลการดาเนินงานด๎านการวิจัย ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎สํงเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง โดยผลการดาเนนิงานมีแนวโน๎นมสูงขึน้ กวําปีที่ผาํ นมา ในด๎านการตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงาน และได๎รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยทั้งภายในและภายนอก สํงผลให๎การขอตาแหนํงทางวิชาการของ
อาจารย์มีแนวโน๎มทีส่ ูงขึ้นตามไปด๎วย

ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลการดาเนินงานด๎านการบริการวิชาการแกํสังคม ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการกาหนดเปูาหมายชุมชนที่ชัดเจน ทาให๎โครงการบริการวิชาการแกํชุมชนของวิทยาเขตสามารถดาเนินการได๎
อยํางตํอเนื่อง และสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนเปูาหมายเหลํานั้นได๎ ประกอบไปด๎วย
โครงการลุํมน้าก่า
โครงการปุารักษ์นา้
โครงการดาวล๎อมเดือน

ภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ได๎ให๎ความสาคัญตํอการพัฒนาระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น โดยมีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจน และพัฒนาแผนงานในด๎านนี้อยํางตํอเนื่อง ซึ่งได๎มงุํ เน๎นการแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยจัดให๎มีพิธกี ารถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังดาเนินการตามแผนงานด๎านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการติดตามอยํางตํอเนื่องทาให๎นิสติ และบุคลากรมีความซึมซับและซาบซึ้งตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
อยํางเห็นได๎ชัด จากจานวนผู๎เข๎ารํวมที่เกินเปูาหมายในแตํละครัง้
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สาหรับวิทยาเขต
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ จะด าเนิ นการประเมิน คุณ ภาพภายใน ตามผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) นั้น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎ดาเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ซึ่งเป็นระบบที่ใช๎สาหรับสํวนงานที่
ทาหน๎าที่ผลิตบัณฑิต และดาเนินการประเมินคุณภาพผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5
องค์ประกอบคุณภาพ จานวน 13 ตัวบํงชี้ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผลการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียริ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคําเฉลี่ย
4.16 อยูํในระดับดี แยกเป็น ปัจจัยนาเข๎า คําเฉลี่ย 2.63 อยูํในระดับพอใช๎ กระบวนการ คําเฉลี่ย 5.00 อยูํในระดับดีมาก
และผลลัพธ์ คําเฉลี่ย 3.75 อยูํในระดับดี เพื่อให๎ผู๎บริหารวิทยาเขตได๎นาไปใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง
ตํอไปนี้

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้

1
2
3

5
3
1

I

P

O

2.13

5.00

3.04

(1.2,1.3)

(1.4,1.5)

(1.1)

3.66

5.00

4.35

(2.2)

(2.1)

(2.3)

-

5.00

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน
1.51-2.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
คะแนน
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช๎
เฉลี่ย
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
3.46 การดาเนินงานระดับพอใช๎
4.34

การดาเนินงานระดับดี

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00

3.28

4.43

การดาเนินงานระดับดี

(5.1,5.3)

(5.2)

4.12

การดาเนินงานระดับดี

(3.1)

4

1

-

5.00
(4.1)

5

3

รวม
13
ผลการประเมิน

-

2.64
5.00
3.55
ระดับพอใช๎ ระดับดีมาก ระดับดี

*ตัวบํงชี้ที่ 1.1 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตร ไมํรวมหลักสูตรยืม
ตัวบํงชี้ที่ 5.2 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต รายตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ผล
หน่วยนับ 2560 2561 ประเมิน
2559

ผลการดาเนินงาน ปี 2560
คะแนน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้)

4.12

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (31 / 20)

3.46
3.04

คําเฉลี่ย

3.25

3.51

3.12

60.89
20

3.04

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (8 /6)
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (11 /4)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (9 /1 + 6)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3)

1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (จาก
QAIS)

3.07
3.02
3.06
2.98
ร๎อยละ

59.24 61.76 40.26

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (51)
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (22)

1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
(จาก QAIS)

ร๎อยละ

25

28

17.51

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (51)
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (22)

1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

ข๎อ

6

6

48.73

115
236

3.04

40 /51

78.43%

4.90

45 /87

51.72%

3.23

23/76

30.27%

1.89

7/22

31.82%

1.99

19.49

46
236

1.22

16/51

31.37%

1.96

20/87

22.99%

1.44

8/76

10.53%

0.66

2/22

9.09%

0.57

5

6

5.00

6

5.00

6

4.34
5.00

ขาดข๎อ 6

1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

ข๎อ

6

6

3
ขาด 4,5,6

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์

ข๎อ

6

6

6

คะแนน

3.01

3.51

1.52

- คณะ ทอ (1 : 220,000)
- คณะ วว. (1 : 220,000)
- คณะ ศว. (1 : 100,000)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 : 180,000)
- สขส. (1 : 220,000)
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18.29
5

3.66

22,041,155.80/49 4,321,795.50
24,553,600.97/79 282,225.29
1,233,040/70
17,614.86
14,786,113/19
704,100.61
105,882.35/1
105,882.35
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3.66
5.00
5.00

0.88
5.00

2.41

ตัวบ่งชี้

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

เป้าหมาย
ผล
หน่วยนับ 2560 2561 ประเมิน
2559

ร๎อยละ

3.01

3.51

2.20

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สานักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.

ผลการดาเนินงาน ปี 2560
คะแนน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ประเมิน
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

4.37 4.37

21.84
5
31/ 51
31.20/ 87
23.4/ 76
16.40/ 22
1.80/1

60.78
35.86
30.66
74.55
180

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม

ข๎อ

6

6

6

6

5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00
2.99
3.85
5.00
5.00
5.00
5.00

ข๎อ

6

6

3

6

5.00

ขาด
4,5

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

4.43
ข๎อ

7

7

คะแนน

3.51

3.51

4
ขาด
2,3,6
3.15

7

13.11
4

3.28

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์

5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

5.00

3.28

3.53
3.21
2.56
3.81
ข๎อ

6

6
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6

5.00

57

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตามตัวบํงชี้ สกอ. 5 ตัวบํงชี้ ได๎คะแนนเฉลี่ย 3.46 ผลประเมินได๎คุณภาพระดับพอใช๎ รายละเอียดดังตํอไปนี้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
เป้าหมาย
2560

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ผลการดาเนินงาน ปี 2560

2561

คําเฉลี่ย 3.25 3.51

ผลการประเมิน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
คะแนน ระดับคุณภาพ
ตัวหาร สัดส่วน)

3.04

3.04

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (8 /6)

18.41/6

3.07

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (11 /4)

12.09/4

3.02

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (9 /1 + 6)

21.44/7

3.06

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3)

8.95/3

2.98

60.89

พอใช๎

20

1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร๎อยละ 59.24 61.76

115

48.73

3.04

40 /51
= 78.43%
45 /87
= 51.72%
23/76
= 30.27%
7/22
= 31.82%

4.90

ดีมาก

3.23

พอใช๎

1.89

ต๎องปรับปรุง

1.99

ต๎องปรับปรุง

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (22)

ร๎อยละ

25

28

19.49

46

1.22

236

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (51)

16/51 =
31.37%
20/87
= 22.99%

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)

1.96
1.44

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)

8/76
= 10.53%

0.66

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (22)

2/22
= 9.09%

0.57

1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (5 ตัวบ่งชี้)

พอใช๎

236

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (51)

1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหนํง
ทางวิชาการ

พอใช๎
พอใช๎
พอใช๎
พอใช๎

ข๎อ
ข๎อ

6
6

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

6
6

ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน
ต๎องปรับปรุง
ปรับปรุง
เรํงดํวน
ปรับปรุง
เรํงดํวน
ปรับปรุง
เรํงดํวน

5.00
5.00
3.46

ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได๎ 

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ประเภทหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)
-หลักสูตรวท.บ.ประมง(ยืม)
-หลักสูตรวทบสัตวศาสตร์(ยืม)






-หลักสูตรวท.ม. (ทรัพยากรเกษตร)
สูตรวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
-หลักสูตรวท.บ.(อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)





-หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ยืม)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ยืม)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ยืม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยืม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ยืม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ยืม)




















หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (ยืม)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร



ผลประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ
3.01

ดี

2.97

ปานกลาง

3.21

ดี

3.31

ดี

3.00

ปานกลาง

3.04

ดี

3.13

ดี

3.26

ดี

2.98
2.72

ปานกลาง
ปานกลาง

3.01

ดี

3.38

ดี

3.22
2.97

ดี
ปานกลาง

3.44
3.03

ดี
ดี

2.88

ปานกลาง

3.11

ดี

3.04

ปานกลาง
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ประเภทหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ

ผลประเมิน
คะแนน ระดับคุณภาพ

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ (แยกเลํม)
- หลักสูตรการตลาด (แยกเลํม)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (แยกเลํม)
- หลักสูตรการเงิน (แยกเลํม)
- หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ยืม)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ยืม)
- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (แยกเลํม)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต










- หลักสูตรบริหารบัณฑิตมหาบัณฑิต (แยกเลํม)



คณะสาธารณสุขศาสตร์
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล๎อม)
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต







2.86

ปานกลาง

3.15

ดี

3.00

ปานกลาง

2.77

ปานกลาง

3.17

ดี

3.57

ดี

3.19

ดี

3.03

ดี

3.44

ดี

3.10
2.72

ดี
ปานกลาง

3.13

ดี

คะแนนรวมทุกหลักสูตร  24.93  33.78  28.18  8.95 = 95.84 = 3.09
31
31
คะแนนไมํรวมหลักสูตรยืม 18.41 12.09 21.44  8.95 = 60.89 = 3.04
20
20
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

3.05

3.12

3.04

3.04 คะแนน

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

3.25

ไมํบรรลุเปูาหมาย

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2560 มีจานวนหลักสูตรเป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2559 จาก 14 หลักสูตรเป็น 20
หลักสูตร เนื่องจากมีการแยกเล่มหลักสูตรเป็นของคณะวิชาที่สังกัดวิทยาเขต

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

60

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข๎า

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ ประจาสถาบันที่มีคณวุ
ุ ฒิปริญญาเอก
 100
จานวนอาจารย์ ประจาสถาบันทั้งหมด

2. แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ ด๎ 

ร๎อยละของอาจารย์ ประจำสถาบันทีมี่ คุณวุฒิปริญญาเอก
80

5

ผลการดาเนินงาน
รอบปีการศึกษา 2560 ในระบบ QAIS วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีอาจารย์ประจาทั้งหมด 236 คน
เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก 115 คน
หน่วยงาน

คณะ ทอ.
คณะ วว.
คณะ ศว.
คณะ สศ.

ตรี
0
0
0
0
0

2558
โท เอก
15
33
53
37
57.5 16
14
8
139.5 94

รวม
48
90
73.5
22
233.5

ตรี
0
0
2
0
2

คุณวุฒิอาจารย์
2559
โท เอก รวม
14
36
50
47 43.5 90.5
49.5 21 72.5
15
9
24
125.5 109.5 237

คานวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีวุฒปิ ริญญาเอก ตามสูตรได๎ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตรี
0
0
0
0
0

2560
โท เอก
11
40
42
45
53
23
15
7
121 115

115
100  48.73
236

61

รวม
51
87
76
22
236

แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ ด๎ 

48.73  5  3.04
80

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

40.26

46.20

48.73

2.52

2.89

3.04

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

คะแนนการ
ประเมินตนเอง
3.04

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

ร๎อยละ 59.24 ไมํบรรลุเปูาหมาย

อาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข๎า

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหนํงผูช๎ ํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ  100
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

2. แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ ด๎  ร๎อยละของอาจารย์ประจำสถาบันทีด่ ารงตาแหนํงทางวิชาการ  5
80

ผลการดาเนินงาน
รอบปีการศึกษา 2560 ในระบบ QAIS วิทยาเขตมีอาจารย์ประจาทั้งหมด 236 คน เป็นอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหนํงผูช๎ ํวยศาสตราจารย์ 41 คน และรองศาสตราจารย์ 5 คน รวมทั้งหมด 46 คน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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หน่วยงาน

คุณวุฒิอาจารย์
2558
2559
อาจารย์ ผศ.
รศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. รวม
คณะ ทอ.
38
10
0
48
37
12
1
50
คณะ วว.
72
17
1
90 71.5 18
1 90.5
คณะ ศว.
65.5
4
4 73.5 65
5.5
2 72.5
คณะ สศ.
20
1
1
22
22
1
1
24
195.5 32
5
6 233.5 195.5 36.5
237
คานวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ ตามสูตรได๎ดงั นี้

อาจารย์

35
67
68
20
190

2560
ผศ. รศ.
15
1
18
2
7
1
1
1
41
5

รวม
51
87
76
22
236

46  100  19.49

236
แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ ด๎ 

19.49
 5  1.22
80

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

16.27

17.51

19.49

1.02

1.09

1.22

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

1.22

ร๎อยละ 25

ไมํบรรลุเปูาหมาย

การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
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ผลการดาเนินงาน
ประเมิ
น เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
 1. มีการจัดบริการ
ให๎คาปรึกษาแนะ
แนวด๎านการใช๎
ชีวิต และก๎าวสูํ
อาชีพแกํ
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร ได๎ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในการดูแลนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมอบหมายภารกิจ
ให๎งานกิจการนิสิต กองบริ หารวิชาการและนิสิต สานักงาน
วิทยาเขต เป็นหนํวยงานที่ให๎ข๎อมูลการให๎บริการและสถานที่
ตํางๆ ที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ควรทราบ เพื่อเป็นการวางแผนการใช๎
ชี วิ ต อยูํ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ได๎ พร๎ อ มทั้ ง การให๎ บ ริ ก าร
คาปรึกษา แนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต และการก๎าวเข๎าสูํอาชีพ
แกํนิสิตในในอนาคต ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ
ให๎บริการในการดาเนินงาน จากปีการศึกษา 2559 โดยการ
เพิ่มชํองทางในการให๎นิสิตสามารถขอรับคาปรึกษาได๎อยําง
สะดวก เชํน การให๎คาปรึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์ การให๎
คาปรึกษาทางโทรศัพท์ รวมทั้งการรับให๎คาปรึกษาผํานศูนย์
บรรเทาทุกข์นิสิ ต อีกทั้ง งานกิจการนิสิต ยังคงบูรณาการ
การทางานรํวมกับคณะในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณา
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ แ น ะ แ น ว ใ ห๎ค า ป รึ ก ษ า นิ สิ ต ซึ่ ง
คณะกรรมการประกอบด๎วยอาจารย์และผู๎แทนหนํวยงานที่
เกี่ย วข๎องกั บ การดู แล ให๎คาปรึกษาในการใช๎ ชี วิ ต แกํนิ สิ ต
(1.4-1-1)
งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎มีการ
จัดบริการให๎คาปรึกษาในการใช๎ชี วิต แกํนิ สิตไว๎ต ลอดทั้ง ปี
การศึกษา โดยประกอบด๎วยการให๎บริการและกิจกรรม ดังนี้
1.การให้บริการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต
โดยนางจุลจิรา มีพรหม ตาแหนํงนักสุขศึกษาชานาญการ
โดยมีบริการให๎คาปรึกษาที่หลากหลายชํองทาง คือ
- เข๎ามาขอรับบริการด๎วยตนเอง
- ให๎บริการคาปรึกษาผํานทางโทรศัพท์
- บริ ก ารผํ า นชํ อ งทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (facebook
,line )

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักฐาน

1 . 4 -1 -1 ค า สั่ ง แ ตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิ จ ารณา
ทุนการศึกษาและแนะแนว
ให๎คาปรึกษานิสิต
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อีกทั้ ง ยั ง มี การประสานงานรํว มกับ อาจารย์ ที่ ป รึกษา
หอพักนิสิตในการให๎คาปรึกษาแนะแนวด๎านการใช๎ ชีวิตกรณี
นิสิตใหมํและนิสิตในหอพัก(1.4-1-2)
2.การช่วยเหลือผ่านศูนย์บรรเทาทุกข์นิสิต งานกิจการ
นิ สิ ต กองบริ ห ารวิ ช าการและนิ สิ ต ก็ ยั ง มี ก ารให๎ บ ริ ก าร
ค าปรึ ก ษา การให๎ ค วามชํ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ในรู ป แบบศู น ย์
บรรเทาทุกข์นิสิต โดยนางปิยนาถ ขวาละคร ตาแหนํงนัก
แนะแนวการศึก ษาและอาชีพ ซึ่งมีจุดบริการอยูํ ณ อาคาร
สถานพยาบาล ที่เป็นที่ตั้งสานักงานของงานกิจการนิสิต ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2560 มี การเพิ่ม การประชาสัม พัน ธ์การ 1.4-1-2 สถิติการให๎บริการ
ให๎บ ริการดั ง กลํ า วไปยั ง ชํ องทางตํ า งๆเพิ่ ม มากขึ้น เพื่ อให๎ คาปรึกษาแกํนิสิต
เข๎ า ถึ ง กลุํ ม นิ สิ ต ที่ มี ค วามเดื อ ดร๎ อ นและต๎ อ งการความ
ชํวยเหลือฉุกเฉิน เชํน การให๎ข๎อมูลในโครงการแนะแนวนิสิต
ใหมํ ใ นแตํ ล ะปี ก ารศึ ก ษา การสํ ง ตํ อ ข๎ อ มู ล ผํ า นทางสื่ อ
ออนไลน์ตํางๆ ทั้งสํวนของคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่
ปรึกษา รวมถึงในที่ประชุมกรรมการกิจการนิสิต (1.4-1-3)
3. มีการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่
นิสิต โดยการยกระดับสถานพยาบาลให๎เป็นระดับปฐมภูมิ
เทียบเทํากับโรงพยาบาลสํง เสริมสุขภาพตาบล และมีการ
ขยายเวลาในการเปิดให๎บริการแกํนิสิตใหมํ เพื่อเป็นการเพิ่ม
เวลาในการให๎คาปรึกษาแนะแนวด๎านสุขภาพและการใช๎ชีวิต
ความเป็ น อยูํ ในมหาวิ ท ยาลั ย นอกเวลาเรีย น และอานวย
ความสะดวกในการดูแลรักษาในชํวงที่ปรับตัวใหมํ จากปกติ
เปิ ดให้ บริการเวลา 08.30-16.30 น. เป็ นเวลา 08.3022.00 น. (1.4-1-4)
4. การทาแบบคัดกรองทางด้านร่างกายและด้านสุข
ภาวะทางอารมณ์ (แบบประเมินความเครียด) โดยปกติ
แล๎วจะทาการเก็บข๎อมูลของนิสิตตั้งแตํแรกเข๎า หรือนิสิตชั้น
ปีที่ 1 เพื่อนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และติดตามดูแลใน
กรณีที่นิสิตอยูํในภาวะที่ต๎องการความชํวยเหลือ (1.4-1-5)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.4-1-3 สรุ ป ข๎ อ มู ล การ
ให๎บริการของศูนย์บรรเทา
ทุ ก ข์ นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา

1.4-1-4 ผลประเมินความ
พึง พอใจในการให๎บ ริการ
ของสถานพยาบาล รวมถึง
เอกสารประชาสั ม พั น ธ์
เรื่ อ งการขยายเวลาการ
ให๎ บ ริ ก าร และสถิ ติ ก าร
รั ก ษาพยาบาล ประจ าปี
การศึกษา 2560
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5. โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิต
ใหม่ ประจ าปี ก ารศึก ษา 2560 จั ด ขึ้น ในวั น เสาร์ ที่ 22
กรกฎาคม 2560 ณ ห๎องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวําง
มหาวิทยาลัยกับผู๎ปกครอง ในเรื่องระบบการเรียนการสอน
การจัดบริการสวัสดิการและระบบการดูแลให๎ความชํวยเหลือ
นิสิตในด๎านตําง ๆ ให๎เกิดความเชื่อมั่น และความเข๎าใจใน
นโยบายด๎านวิชาการและการพัฒนานิสิต ของมก.ฉกส. และ
ให๎เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎ปกครอง
และมหาวิทยาลัย ตลอดถึง เพื่อให๎ผู๎ปกครองนิสิตใหมํไ ด๎
เล็งเห็นความสาคัญ และมีสํวนรํวมในการสนับสนุนนิสิต ให๎
สาเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได๎นาข๎อเสนอแนะจาก
โครงการ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดูแลให๎
ความชํ ว ยเหลื อ นิ สิ ต ด๎ า นตํ า งๆ ตามความคาดหวั ง ของ
ผู๎ ป กครอง ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ผู๎ ป กครองเข๎ า รํ ว ม
โครงการ จานวน 499 คน (1.4-1-6)

หลักฐาน

1.4-1-5 สรุ ป ผลการท า
แบบประเมิน ความเครีย ด
และข๎ อ มู ล การดู แ ลและ
ติ ด ตามผลนิ สิ ต ที่ มี ภ าวะ
ความเครี ย ดสู ง ประจ าปี
การศึกษา 2560

ผู๎ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข๎ารํวมโครงการ

ผู๎บริหารแตํละคณะขึ้นบรรยายให๎ข๎อมูลผู๎ปกครอง
6.โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่ งแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อต๎องการให๎
นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 ได๎ รั บ ทราบข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การแนะน า
มหาวิ ท ยาลั ย แนะแนวการใช๎ ชี วิ ต บนพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการปรับตัวให๎เข๎ากับ อัตลักษณ์ของนิสิต มก.
(IDKU) (1.4-1-7)
7.โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ เป็นโครงการที่บูรณาการ
รํวมกับโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน เมื่อวันที่ 12
สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมยํอยดังนี้ (1.4-1-8)
- การเก็บข๎อมูลประวัตินิสิต
- การทาแบบประเมินสภาวะทางอารมณ์ (แบบวัด 1.4-1-6 สรุ ป ผลการจั ด
ความเครียด)
โครงการผู๎ บ ริ ห ารและ
- การให๎ความรู๎และเทคนิคเรื่องการปรับตัวแกํนิสิต คณาจารย์ พ บผู๎ ป กครอง
นิ สิ ต ใ ห มํ ป ร ะ จ า ปี
- การให๎ ข๎ อ มู ล ด๎ า นบริ ก ารและสถานที่ ตํ า งๆ ที่
การศึกษา 2560
เกี่ยวข๎องกับนิสิตชั้นปีที่ 1
ใ น สํ ว น ข อ ง ก า ร ใ ห๎ ค า ป รึ ก ษ า ท า ง วิ ช า ก า ร นั้ น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดสกลนคร มีนโยบายให๎ทุกคณะวิชา จัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยคานึงถึงสัดสํวนที่เหมาะสม และการกาหนด
ชํองทางในการอานวยความสะดวกในการขอรับคาปรึกษา
ของนิสิต เชํน การแจ๎งกาหนดตารางที่สามารถให๎นิสิตเข๎าพบ
ได๎ การจัดกิจกรรม Homeroom การนัดพบนิสิตเฉพาะ
กลุํม เป็นต๎น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถสืบค๎นข๎อมูล
ของนิ สิ ต ในความดู แ ลได๎ จ ากฐานข๎ อ มู ล ออนไลน์ ร ะบบ
สารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาเขต ซึ่งมหาวิทยาลัย
ฯ ได๎ แ จ๎ ง ข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า วนี้ ใ ห๎ ผู๎ ป กครองนิ สิ ต ทราบ ใน
โครงการผู๎ บริหารและคณาจารย์ มก.ฉกส. พบผู๎ป กครอง
นิสิตใหมํ ในทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นอีกชํองทางในการรํวม
ดูแลสอดสํองการใช๎ชีวิตความเป็นอยูํและการเรียน ของบุตร
หลานในขณะที่กาลังศึกษา (1.4 -1-6)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.4-1-7 สรุปโครงการก๎าว
แรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน

1.4-1-8 สรุปโครงการแนะ
แนวนิ สิ ต ใหมํ ประจ าปี
การศึกษา 2560
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8. การให้บริการด้านทุนการศึกษา บริการนิสิตต่างชาติ
และบริ ก ารนิ สิ ต พิ ก าร ตามที่ งานกิ จ การนิ สิ ต ได๎ รั บ
มอบหมายภารกิจในการให๎บริการให๎คาปรึกษาแนะแนวด๎าน
การใช๎ชีวิตแกํนิสิต ตลอดจนจัดหาบริการด๎านสวัสดิการใน
การใช๎ชีวิตระหวํางศึกษา ให๎นิสิตมีสภาพความเป็นอยูํที่ดี มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน โดยจัดให๎มีบริการตํางๆ
แกํนิสิต ดังนี้

1.4-1-6 สรุ ป ผลการจั ด
โครงการผู๎ บ ริ ห ารและ
คณาจารย์ พ บผู๎ ป กครอง
นิ สิ ต ใ ห มํ ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560

 บริการทุนการศึกษา โดยมีนางสาวจามจุรี พิมพ์จันทร์
ต าแหนํ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา และนายเกื่ อ ง ฝุุ ง แหมํ ง
ต าแหนํ ง เจ๎ า หน๎ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป เป็ น ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารให๎
คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ตํางๆ สาหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติสมควรได๎รับความชํวยเหลือ
ด๎านทุนการศึกษา อาทิ นิสิตเรียนดี ความประพฤติดี นิสิต
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนิสิตที่มีความสามารถพิเศษด๎าน
ตํางๆ โดยได๎รับรางวัลจากการประกวดแขํงขันในระดับตํางๆ
เพื่อให๎ได๎รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งจากหนํวยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อชํวยแบํงเบาภาระครอบครัวและ
เป็นขวัญกาลังใจในการศึกษาเลําเรียนให๎แกํนิสิต (1.4-1-9)

1 . 4 -1 -9 ส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร
ทุนการศึกษา

1.4-1-10 สรุ ป ผลการ
ประเมินความพึงพอใจใน
การให๎บ ริการกองทุ น เงิ น
ให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา

 บริการให๎กู๎ยืมเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา เป็น
บริการที่ให๎ความชํวยเหลือนิสิต ประมาณ ร๎อยละ 40 ของ
นิ สิ ต ทั้ ง หมด โดยมี น างสาวกิ ต ติ ย าภรณ์ แสนจั น ทร์
ต าแหนํ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา และนางสาวเกศิ นี พิ ล าภ
ต าแหนํ ง เจ๎ า หน๎ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปเป็ น ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารให๎
คาแนะนาปรึกษาในการดาเนิน การขอกู๎ยืม แนะแนวการ
จั ด ท าเอกสารซึ่ ง มี ป ริ ม าณมาก และมี ร ายละเอี ย ดมาก
เพื่ อ ให๎ นิ สิ ต สามารถด าเนิ น การได๎ อ ยํ า งถู ก ต๎ อ ง ทั น ตํ อ
กาหนดเวลา และชํวยแบํงเบาภาระคําใช๎จํายของครอบครัว
(1.4-1-10)
บริการนิสิตตํางชาติ เป็นบริการที่งานกิจการนิสิต ดูแล
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การให๎คาแนะนาปรึกษาแกํนิ สิตตํางชาติ เริ่มตั้งแตํขั้นตอน 1.4-1-11 สรุ ป ผลการ
การสมั ครเข๎า ศึกษา โดยมี น ายเกื่อง ฝุุ ง แหมํ ง ต าแหนํ ง ประเมินความพึงพอใจใน
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม ที่มีความรู๎ การให๎บริการนิสิตตํางชาติ
ความสามารถทางด๎ า นภาษา ในการสื่ อสารกับ นิ สิ ต ชาว
เวียดนาม และยังสามารถให๎บริการนิสิตชาติอื่นๆ อาทิ ลาว
และ กัมพูชา ในการแนะนาให๎คาปรึกษาในการใช๎ชีวิต อาทิ
ชํ ว ยบริ ก ารจั ด หาหอพั ก บริ ก ารเบิ ก เงิ น สนั บ สนุ น
ทุ น การศึ ก ษา บริ ก ารประสานและน านิ สิ ต ไปตํ อ วี ซํ า
บริการประสานจัดซื้อประกันชีวิตให๎แกํนิสิตตํางชาติ เป็นต๎น
(1.4-1-11)



บริการนิ สิตพิการ เป็นการให๎บ ริการให๎ความชํ วยเหลื อ
ดูแลนิสิตพิเศษ ที่เข๎ามาศึกษาในวิทยาเขต เพื่อให๎มีความ
พร๎อมในการศึกษา โดยมีนางปิยนาถ ขวาละคร ตาแหนํง 1.4-1-12 สรุ ป ผลการ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู๎ให๎บริการดูแลทั้งใน ประเมินความพึงพอใจใน
ด๎ า นความเป็ น อยูํ โดยการให๎ ค าแนะน าปรึ ก ษาในการ การให๎บริการนิสิตพิการ
ดารงชีวิต สอบถามพูดคุยปัญหา อุปสรรค ในการใช๎ชีวิ ต
การให๎ความชํวยเหลือเบื้องต๎นด๎านการนานิสิตเดินทางไป
ตรวจรักษา หรือจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องที่จะสนับสนุนให๎มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โน๏ตบุ๏ค แทปเล็ต ปรินท์เตอร์หรือเครื่องชํวยฟัง สาหรับ
นิสิตที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน ตลอดจนจัดหาเพื่อน
นิสิตผู๎ดูแล พร๎อมทั้ง ติวเตอร์ ในกรณีนิสิตมีปัญหาทางด๎าน
การเรียน รวมทั้งยังให๎บริการเบิกจํายเงินอุดหนุนคําใช๎จําย
ในการศึกษาให๎แกํนิสิตพิการด๎วย (1.4-1-12)
2. มีการให๎ข๎อมูล
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ
ของหนํวยงานที่ จังหวัดสกลนคร โดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและ
ให๎บริการ
นิสิต ได๎มีการให๎ประชาสัมพัน ธ์และบริการข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
กิจกรรมพิเศษ กับบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ดังนี้
นอกหลักสูตร
1. โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิต
แหลํงงานทั้งเต็ม ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได๎ให๎ข๎อมูล
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เวลาและนอก
ของหนํวยงานที่ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ซึ่งใน
เวลาแกํนิสิต
โครงการดั ง กลํ าวนี้ ผู๎ ชํว ยอธิ การบดี ฝุ า ยกิจ การนิสิ ต ดร.
ธีรนันท์ ตันพานิชย์ ได๎บรรยายข๎อมูลเกี่ยวกับหนํวยงานที่
ให๎บริการ ดังนี้
 กิจกรรมพัฒนานิสิต
ประกอบด๎วยกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนิสิต ได๎แกํ กิจกรรม
ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ตําง ๆ
และกิจกรรมพัฒนานิสิตที่จัดขึน้ จากหนํวยงานตําง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีสถานที่ให๎บริการที่
อาคารสถานสถานพยาบาล (อาคาร 16) โดยเปิดให๎การ
ตั้งแตํ 08.30 -16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์
 บริการสวัสดิการนิสิต
ประกอบด๎วย การรักษาพยาบาล สวัสดิการการ
รักษาพยาบาลตํางๆ (กองทุนสวัสดิภาพนิสิต)ทุนการศึกษา
การหารายได๎ระหวํางเรียน แนะ
แนวให๎คาปรึกษานิสิต บริการนิสิตพิการ บริการนิสิต
นานาชาติ ซึ่งมีสถานที่ให๎บริการที่อาคารสถาน
สถานพยาบาล (อาคาร 16) โดยเปิดให๎บริการตั้งแตํ 08.30 16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์
สํวนบริการด๎านกีฬาและสุขภาพ ยืมอุปกรณ์กีฬา ยืม
ใช๎ ร ถจั ก รยาน และอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง มี จุ ด ให๎ บ ริ ก ารอยูํ ที่
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) และ โรงซํอม
จักรยาน หน๎าหอพักนิสิตหญิงนนทรี โดยเปิดให๎บริการตั้งแตํ
08.30 -16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และมีบริการห๎องบริการ
การออกกาลังกาย (Fitness) ในเวลา 17.00 -20.30 น. อีก
ด๎วย (1.4-1-6)
2. โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 งาน
กิจการนิสิต ได๎ให๎ข๎อมูลหนํวยงานที่ให๎บริการแกํนิสิต โดย
การจั ด ท าคลิ ป วี ดี โ อแนะน าบุ ค ลากรและสถานที่ ก าร
ให๎บริการ พร๎อมกับรายละเอียดการให๎บริการนิสิตในแตํละ
เรื่องในรูปแบบคิวอาร์โค๎ด เพื่อเผยแพรํ ข๎อมูลให๎นิสิตใหมํได๎
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1.4-1-6 สรุ ป ผลการจั ด
โครงการผู๎ บ ริ ห ารและ
คณาจารย์ พ บผู๎ ป กครอง
นิ สิ ต ใ ห มํ ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560
1.4-1-8 สรุปโครงการแนะ
แนวนิ สิ ต ใหมํ ประจ าปี
การศึกษา 2560

1.4-2-1 คลิปวีดิโอแนะนา
บุคลากร
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รับ ทราบ ประกอบกับการบรรยาย แนะน าการให๎บ ริการ
เบื้องต๎นในโครงการนี้
ด๎วย (1.4-1-8) และ (1.4-2-1)
ในสํวนของหนํ วยแนะแนวและทุนการศึกษา
งาน
กิจการนิสิต เป็นผู๎รับผิดชอบ ดาเนินงาน ได๎มีการให๎ข๎อมูล
บุคลากรผู๎ให๎บริการและสถานที่ให๎บริ การแกํนิสิต โดยผําน

1.4-2-2 การให๎ บ ริ ก าร
ข๎ อ มู ล ผํ า นทางสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์
ชํองทางfacebook กลุํมเครือขํายนิสิตทุน_นนทรีอีสาน(มก.
ฉกส.) และfacebook ของแตํละคณะ

และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผํานมา งานกิจการ
นิสิต ได๎มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การให๎บริการจากอาคาร
สถานพยาบาล เป็นอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 เพื่อ
ไมํให๎เกิดผลกระทบตํอนิสิตผู๎ที่ต๎องการใช๎บริการ งานกิจการ
นิ สิ ต จึ ง ได๎ จั ด ท าโปสเตอร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ จ๎ ง ถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กลํ า วไปยั ง ชํ อ งทางตํ า งๆ เพื่ อ ให๎ นิ สิ ต
รับทราบข๎อมูลกันอยํางทั่วถึง (1.4-2-2)
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3. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจาปีการศึกษา
2560 จั ดขึ้นในวันที่ 29 สิ งหาคม 2560 ณ หอประชุ ม
วิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็น
ชํองทางในการแนะนาองค์กรกิจกรรมนิสิต ของวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎นิสิตใหมํ(ชั้นปีที่1) ได๎
รู๎ จั ก และทราบชํ อ งทางในการติ ด ตํ อ สื่ อ สารกั บ องค์ ก ร
กิจ กรรมนิ สิ ต และเพื่ อให๎องค์กรกิจ กรรมนิ สิ ต ได๎ มี โ อกาส
เปิ ด รับ สมั ครสมาชิ กใหมํ ของแตํ ล ะองค์กร ซึ่ ง ถือเป็ น การ
สํงเสริมและเปิดโอกาสให๎นิสิตได๎แสดงออกซึ่งความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถ ความถนัดของตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
ด๎านตําง ๆ ได๎แกํ กีฬา บาเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม
จริยธรรม วิชาการ เป็นต๎น ทั้งนี้กิจกรรมดังกลําวดาเนินการ
ในรูป ขององค์การนิ สิต สโมสรนิ สิ ต และชมรมกิจกรรมที่
ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถเข๎ามาเป็น
สํวนหนึ่งของแตํละองค์กรกิจกรรมนิสิต และดาเนินกิจกรรม
รํวมกับทางองค์กรกิจกรรมนิสิตได๎ตามความสมัครใจ
โครงการดังกลําวนี้ จึงเป็นอีกชํองทางที่ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
การแนะนาองค์กรกิจกรรม ที่นิสิตสามารถเข๎ารํวมตามความ
สนใจ และความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะความสามารถที่เอื้อตํอการทางานในอนาคตของตนเอง
ได๎ โดยในปีการศึกษา 2560 มีองค์กรนิสิตเข๎ารํวมแนะนา
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องค์กรและรับสมัครสมาชิก จานวน 34 องค์กร และมีนิสิต
สนใจเข๎ารํวมรับฟังการแนะนาข๎อมูลและสมัครเข๎าชมรมใน
โครงการนี้ จานวน 1,349 คน (1.4-2-3)

1.4-2-3 สรุปโครงการเปิด
โลกกิจกรรม
4. การให้บริการ Job Office หรือการจ้างงาน
นิสิตช่วยงาน ซึ่งเป็นบริการจัดหารายได๎ระหวํางเรียนให๎แกํ
นิ สิ ต และรองรั บ การชํ ว ยเหลื อ งานของบุ ค ลากรตาม
หนํวยงานตํ างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ระบบการรับ
สมัครนิสิตชํวยงาน การจัดอบรมนิสิตชํวยงานกํอนไปปฏิบัติ
หน๎าที่ การบริการเบิกจํายคําตอบแทนให๎แกํนิสิต โดยใน
การให๎บริการ งานกิจการนิสิต มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
หนํ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต๎ อ งการใช๎ บ ริ ก ารนิ สิ ต
ชํ ว ย งา น โด ย ก าร ป ระ ช า สั ม พั น ธ์ ไ ป ยั ง ค ณ ะ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางสื่อสังคมออนไลน์ตําง ๆ เชํน
เฟสบุ๏ค KU Guide และเฟสบุ๏คของคณะ เป็นต๎น เพื่อให๎
ข๎อมูลเข๎าถึงนิสิตให๎ได๎มากที่สุด ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎นิสิตมี
รายได๎ ร ะหวํ า งเรี ย น และชํ ว ยแบํ ง เบาภาระคํ า ใช๎ จํ า ยใน
ครอบครัวให๎แกํนิสิตได๎ด๎วย (1.4-2-2) และ (1.4-2-4)
การอบรมนิ สิ ต ชํ ว ยงาน มี การจั ด อบรมในทุ กภาค
การศึกษา และจัดขึ้นหลายครั้ง เพื่อเอื้อตํอความสะดวกของ
นิ สิ ต โดยเนื้ อ หาในการอบรม เพื่ อ เป็ น การให๎ ข๎ อ มู ล ของ
หนํวยงานที่ให๎บริการ และชี้แจงทาความเข๎าใจเรื่อ งตํางๆ ที่
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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เกี่ยวข๎อง เพื่อเตรียมความพร๎อมนิสิตกํอนไปปฏิบัติหน๎าที่
ตามหนํ ว ยงานตํ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เนื้ อ หาในการ
อบรมมีดังนี้
- แนะนาบุคลากรและจุดให๎บริการ
- แนะนาชํ องทางการประชาสัมพั นธ์ข๎อมูล ขําวสาร
เกี่ยวกับการทางานนอกเวลาเรียน
- แนะนาขั้นตอนการสมัครเป็นนิสิตชํวยงาน
- แนะนาวิธีการสรรหาแหลํงงานและการรายงานตัว
เข๎าปฏิบัติงาน
- แนะน าเงื่ อ นไข/หลั ก เกณฑ์ ก ารท างานเป็ น นิ สิ ต
ชํวยงาน
- แนะนาข๎อปฏิบัติในการเป็นนิสิตชํวยงานที่ดี
- แนะนาวิธีการเบิกเงิ นนิสิตชํ วยงานและเอกสารที่
เกี่ยวข๎องที่ต๎องแนบเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
- แนะนาวิธีการกรอกเอกสารลงเวลาปฏิบัติงาน
- แนะนารายชื่อบุคลากรประจาหนํวยงานสังกัดตํางๆ
ที่ มี ห น๎ า ที่ ใ นการตรวจสอบงบประมาณ และลงนาม
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกเงินนิสิตชํวยงาน
(1.4-2-4) และ (1.4-2-5)

1.4-2-4 สรุ ป ผลความพึ ง
พอใจในการให๎บริการ Job
Office
1.4-2-5 ข๎ อ มู ล กิ จ กรรม
การอบรมนิ สิ ต ชํ ว ยงาน
ประจาปีการศึกษา 2560

แผํนประชาสัมพันธ์การอบรมนิสิตชํวยงาน
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1.4-2-2 การให๎ บ ริ ก าร
ข๎ อ มู ล ผํ า นทางสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์
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แนะนาบุคลากรและสถานที่ให๎บริการ Job Office ในการ
อบรมนิสิตชํวยงานทุกๆ รอบ

5. ประชาสั มพันธ์ แหล่ง งาน ข่ าวการฝึก อบรมนอก
หลักสูตร ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ให้แก่นิสิต โดยการ
ประสานงานกับหนํวยงานภายนอก เชํน สานักงานจัดหางาน
จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกันสังคม เป็นต๎น โดย
การสร๎า งเครือขํา ยเพื่ อขอรับ ข๎อมู ล การฝึ กอบรมหลั กสู ต ร
ตํ า งๆที่ เ อื้ อ ตํ อ วิ ช าชี พ ของนิ สิ ต การรั บ สมั ค รงานของ
หนํวยงาน บริษัท ห๎างร๎านตํางๆ (1.4-2-2)
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1.4-2-6 คูํมือนิสิต 2560
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6.คู่ มื อ นิ สิ ต โดยการบรรจุ ข๎ อ มู ล สถานที่ แ ละการ
ให๎บริการทุกๆ ด๎านของงานกิจการนิสิต ลงในคูํมือนิสิต เพื่อ
แนะนาให๎นิสิตสามารถศึกษาและขอรับการบริการได๎อยําง
ถูกต๎อง (1.4-2-6)



3. จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร๎อมเพื่อการ
ทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา
แกํนิสิต

จากแนวทางการพัฒนาปรับปรุง การจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร๎อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนิสิต ในปี
การศึกษา 2560 ได๎มี การพัฒ นาปรับปรุงรูปแบบการจั ด
กิจกรรมโดยมีการเพิ่ม เนื้ อหาทางด๎า นการเตรีย มตั วในการ
สมัครงานให๎มากขึ้น และเพิ่มวันในการจัดกิจกรรมให๎นิสิตได๎มี
โอกาสในการเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม สํวนในด๎านการบริการนั้น
ได๎มีการเพิ่มความหลากหลายของหนํวยงานการรับสมัครงาน
มี ทั้ ง ภาครั ฐ /เอกชน และเพิ่ ม ชํ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์
รวมถึงรูปแบบการบริการข๎อมูลให๎มีความหลากหลายยิ่งขึ้ น
เชํน แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ
เอกสารสนเทศตํางๆ ที่นิสิตสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึง เป็น
ต๎น ซึ่งจากการพัฒนาปรับปรุงดังกลําว ในปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อม
เพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแกํ นิ สิ ต โดยมี
กลุํมเปูาหมาย นิสิตชั้นปีที่ 4 ดังนี้
1) โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ) จัดขึ้นในวันที่ 1
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1.4-3-1 สรุ ป โครงการ
บัณฑิ ตยุ คใหมํ สาหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2560 (ปัจฉิม
นิเทศ)
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พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ
จัดโครงการเพื่อให๎นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจในการเตรีย มความพร๎อมส าหรับการประกอบอาชี พ
(1.4-3-1)
โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได๎มีการนาผลการดาเนิน
โครงการและข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตํางๆ มา
พิจารณาในการปรับปรุงการจัดโครงการ รวมทั้งได๎มีการบูร
ณาการในการให๎ความรู๎แกํนิสิ ต รํว มกับ คณะกรรมการ
สํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู๎เข๎ารํวม
โครงการในครั้งนี้ จานวน 1,094 คน

1.4-3-2 สรุป ผลโครงการ
เตรียมความพร๎อมในการ
ทางาน ให๎ก๎าวทั นยุค ไทย
แลนด์ 4.0 ส าหรั บ นิ สิ ต
ม ก . ฉ ก ส . ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560

2) โครงการเตรียมความพร้อมในการทางาน ให้ก้าว
ทั น ยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรั บ นิ สิ ต มก.ฉกส. ประจ าปี
การศึ ก ษา 2560 ได๎ จั ด เป็ น กิ จ กรรมบู ร ณาการ รํ ว มกั บ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4 โดยนอกจากกิจกรรม
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รํวมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 แล๎ว ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ที่หลากหลายจากเดิมที่เคยจัดจากปีการศึกษาที่ผํานมา ที่จัด
เพียง 1 รุํน จึงได๎ปรับปรุงการจัดโครงการตามข๎อเสนอแนะ
ในปีการศึกษา 2560 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมบรรยายให๎ข๎อมูลแกํนิสิต เรื่องสวัสดิการ
แรงงาน สิทธิประกันสังคม ตํางๆ เพื่อให๎นิสิตมีความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถขอใช๎สิทธิเมื่อออกไปสูํตลาดแรงงาน ซึ่ง
ถือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการทางาน
- กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียน Resume โดยจัดเป็น
กิจกรรมแยกจากโครงการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งจัดอบรมการเขียน
Resume ทั้งหมด 3 รุํน และมีนิสิตที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
ทั้งหมด ประมาณ 200 คน
(1.4-3-2)

- การให๎ข๎อมู ล นิ สิ ต จากสื่ อออนไลน์ โดยแชร์วิ ดี โ อที่
เกี่ยวข๎องกับการเตรียมความพร๎อมในการทางาน ให๎นิสิตได๎
รับทราบ ในเฟสบุ๏ค KU Guide

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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อีกทั้งงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ยังได๎
จัด ให๎มีการประชาสั มพั น ธ์ ข๎อมู ล ที่ เกี่ย วข๎องกับ การเตรีย ม 1.4-2-2 การให๎ บ ริ ก าร
ความพร๎อ มในการท างานและแหลํ ง งานประจ า หลั ง จาก ข๎ อ มู ล ผํ า นทางสื่ อ สั ง คม
สาเร็ จ การศึกษา ให๎นิ สิ ต ได๎ ทราบ โดยการประชาสั ม พั น ธ์ ออนไลน์
ข๎อมู ล ไปยั ง คณะ การประชาสั ม พั น ธ์ ผํ า นชํ องสื่ อออนไลน์
เฟสบุ๏คของวิทยาเขต เฟสบุ๏ค KU Guide ด๎วย (1.4-2-2)
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4. ประเมินคุณภาพ
ของการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการในข๎อ
1-3 ทุกข๎อไมํต่า
กวํา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 1.4-4-1
จังหวัดสกลนคร ได๎มีการประเมินคุณภาพของการจัดบริการ 1.4-4-2
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
1.4-4-3
บริการในเกณฑ์ ข้อ 1 มีการจัดบริการให๎คาปรึกษาแนะ
แนวด๎านการใช๎ชีวิต และก๎าวสูํอาชีพแกํนักศึกษาในสถาบัน
ประกอบไปด๎วย 8 โครงการกิจกรรม/บริการ ดังนี้
โครงการกิจกรรม/บริการ
1. การให๎บริการให๎คาปรึกษาและแนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต
(นางจุลจิรา มีพรหม ตาแหนํง นักสุขศึกษา) (1.4-1-2)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.75
2. บริการให๎ความชํวยเหลือผํานศูนย์บรรเทาทุกข์นิสิต (นาง
ปิยนาถ ขวาละคร) (1.4-1-3)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลีย่ 4.76
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการด๎านสุขภาพแกํนิสิต
(1.4-1-4)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.23
4. การทาแบบคัดกรองด๎านรํางกายและด๎านสุขภาวะอารมณ์
(แบบประมินความเครียด) (1.4-1-5)
ผลการประเมินคุณภาพ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
5.โครงการผู๎บริหารและคณาจารย์พบผู๎ปกครองนิสิ ตใหมํ
ประจาปีการศึกษา 2560 (1.4-1-6)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.31
6.โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน (1.4-1-7)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.44
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7. โครงการแนะแนวนิสิตใหมํ (1.4-1-8)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.27
8. การให๎บริการด๎านทุนการศึกษา บริการนิสิตตํางชาติ และ
บริการนิสิตพิการ
8.1 บริการทุนการศึกษา (1.4-1-9)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.06
8.2 บริ การให๎ กู๎ ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให๎ กู๎ยื ม เพื่ อ การศึก ษา
(1.4-1-10)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.15
8.3 บริการนิสิตตํางชาติ (1.4-1-11)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.72
8.4 บริการนิสิตพิการ (1.4-1-12)
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.19
**ค่าเฉลี่ยรวมของบริการในเกณฑ์ข้อ 1 ค่าเฉลี่ย 4.40
บริ ก ารในเกณฑ์ ข้ อ 2 มี การให๎ข๎ อ มู ล ของหนํ ว ยงาน
ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกํนักศึกษา ประกอบด๎วย โครงการกิจกรรม/
บริการ ดังนี้
โครงการกิจกรรม/บริการ
1.โครงการผู๎บริหารและคณาจารย์พบผู๎ปกครองนิสิ ตใหมํ
ประจาปีการศึกษา 2560
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.31
2. โครงการแนะแนวนิสิตใหมํ
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.27
3. โครงการเปิดโลกกิจกรรม
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลีย่ 4.43
4.บริการ Job officeและนิสิตชํวยงาน
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.45
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

84

ประเมิ
น เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

5. ประชาสัมพันธ์ แหลํงงาน ขําวการฝึกอบรมนอกหลักสูตร
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ให๎แกํนิสิต
ผลการประเมินคุณภาพ แล้วเสร็จ
6.คูํมือนิสิต
ผลการประเมินคุณภาพ แล้วเสร็จ
**ค่าเฉลี่ยรวมของบริการในเกณฑ์ข้อ 2 ค่าเฉลี่ย 4.40
บริการในเกณฑ์ ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อ
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา ประกอบด๎วย
โครงการกิจกรรม/บริการ ดังนี้
โครงการกิจกรรม/บริการ
1. โครงการบัณฑิตยุคใหมํ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจาปี
การศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)
ผลการประเมินคุณภาพ
1.1 นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการเตรียมความ พร๎อมสาหรับการทางาน โดย
การวัด ความรู๎กํอนและหลังเข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ
84.99 จากเปูาหมาย ไมํต่ากวําร๎อยละ 80
1.2 นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและ
สิ่งสนับสนุนในการจัด โครงการ คําเฉลี่ย 4.26
2. โครงการเตรียมความพร๎อมในการทางาน ให๎ก๎าวทันยุค
ไทยแลนด์ 4.0 สาหรับนิสิต มก.ฉกส.
- กิจกรรมการเตรียมความพร๎อมในการทางาน บรรยายให๎
ข๎อมู ลแกํนิสิ ต เรื่อง สวั สดิ การแรงงาน สิท ธิป ระกันสั งคม
ตํางๆ
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.09
- กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการเขียน Resume
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.04
**ค่าเฉลี่ยรวมของบริการในเกณฑ์ข้อ 3 ค่าเฉลี่ย 4.20
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ซึ่ง ทุกโครงการ/กิจกรรมและการให๎บริการ มี คะแนน
คําเฉลี่ย มากกวํา ระดับคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการ
จากผลการประเมิ น และข๎ อ เสนอแนะในเกณฑ์ ก าร
ประเมินจากข๎อ ประเมินตามเกณฑ์ข๎อ 4 ปีการศึกษา 2560 งานกิจการนิสิต
4 มาปรับปรุง
กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎นาผลการประเมินโครงการ
พัฒนาการ
และการให๎บริการในด๎านการให๎คาปรึกษา แนะแนวด๎านการ
ให๎บริการและ
ใช๎ ชี วิ ต และการเตรี ย มความพร๎ อ มเข๎ า สูํ ก ารท างาน มา
การให๎ข๎อมูล
วิเคราะห์และปรับปรุงพั ฒนาการให๎บริการในปีการศึกษา
เพื่อสํงให๎ผลการ 2560 จาแนกตามเกณฑ์รายข๎อ ได๎ดังนี้
ประเมินสูงขึน้
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการจัดบริการให๎คาปรึกษาแนะแนวด๎านการ
หรือเป็นไปตาม ใช๎ ชี วิ ต และก๎ า วสูํ อ าชี พ แกํ นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น โดย มี
ความคาดหวัง ข๎อเสนอแนะการจัดโครงการ ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ของนิสิต
1.1 ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ โดย
ให๎นิสิตมองเห็นภาพได๎ชัดเจน
1.2 ควรปรับระยะเวลาในการลงทะเบียนให๎ช๎าลง เพื่อให๎
นิสิตมีเวลาเตรียมตัวเองให๎พร๎อมกํอนเข๎ารํวมโครงการ
1.3 ควรมีกิจกรรมที่มุํงเน๎น เรื่องการปรับตัวสาหรับการใช๎
ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ให๎ แ กํ นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 เชํ น เทคนิ ค การ
ปรั บ ตั ว และแนวทางการเตรี ย มตั ว ให๎ พ ร๎ อ มเมื่ อ เผชิ ญ กั บ
สิ่งแวดล๎อมใหมํๆ
เมื่อนาข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงการดาเนินงาน สํงผลให๎
มีผลการประเมินการให๎บริการในเกณฑ์ข๎อที่ 1 เปรียบเทียบ
กันได๎ ดังนี้
ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน 4.04 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน 4.18 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน 4.40 คะแนน
**ค่าเฉลี่ยรวมของบริการในเกณฑ์ข้อ 1ค่าเฉลี่ย ..........
เกณฑ์ ข้อ 2 มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานให๎บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํ
นักศึกษา มีข๎อเสนอแนะการจัดโครงการ ในปีการศึกษา
2560 ดังนี้
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2.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให๎ข๎อมูลกิจกรรมพิเศษนอก
หลั ก สู ต ร แหลํ ง งาน ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลา ของ
หนํ ว ยงานตํ า งๆ ให๎ นิ สิ ต รั บ ทราบข๎ อ มู ล หรื อ เข๎ า ถึ ง
แหลํงข๎อมูลให๎ได๎มากที่สุด
2.2 ควรเพิ่มกระบวนการให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลอันเป็นประโยชน์
แกํนิสิต เกี่ยวกับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรแรงงาน ทั้งแบบ
เต็มเวลาและนออกเวลาให๎แกํนิสิต
เมื่อนาข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงการดาเนินงาน สํงผลให๎
มีผลการประเมินการให๎บริการในเกณฑ์ข๎อที่ 2 เปรียบเทียบ
กันได๎ ดังนี้
ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน 4.08 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน 4.16 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน 4.40 คะแนน
เกณฑ์ ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่ อการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา มีข๎อเสนอแนะการจั ด
โครงการ ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้
3.1 ประเด็นเนื้อหาในกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการ
ทางาน ควรมีการปรับให๎ตรงตํอความต๎องการของกระแส
สังคม และผู๎ประกอบการมากขึ้น
3.2 ควรเพิ่ ม จ านวนรอบกิ จ กรรมการฝึ ก อบรมการเขี ย น
resume ให๎มากกวํา 1 รอบ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข๎ารํวมกิจกรรมให๎แกํนิสิตที่มีเวลาวําไมํตรงกัน
3.3 ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ควร
เพิ่ ม เนื้ อ หาด๎ า นการเตรี ย มความพร๎ อ มในการสมั ค รงาน
สวัสดิการแรงงานและให๎ข๎อมูลแหลํงงานที่เปิดสมัครงานให๎แกํ
นิสิตมากขึ้น
เมื่อนาข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงการดาเนินงาน สํงผล
ให๎ มี ผ ลกา รปร ะเมิ นกา รให๎บริ ก ารใ นเก ณฑ์ ข๎ อที่ 1
เปรียบเทียบกันได๎ ดังนี้
ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน 3.96 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน 4.03 คะแนน
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ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน 4.20 คะแนน
 6. ให๎ข๎อมูลและ
ความรู๎ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ
แกํศิษย์เกํา

มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ
จั ง หวั ด สกลนคร ได๎ มี ก ารแตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการนิ สิ ต เกํ า
สัมพันธ์ มก.ฉกส. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559(1.4-6-1) โดย
คณะกรรมการประกอบด๎วยผู๎แทนจากทุกหนํวยงานของวิทยา
เขต รวมทั้งผู๎แทนที่เป็นศิษย์เกําโดยมีหน๎าที่ รับผิดชอบในการ
ด าเนิ น งาน วางแผนและด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่
สํงเสริมศักยภาพของนิสิตเกํา ทั้งในการประกอบอาชีพ การ
ปฏิบัติงานด๎านตํางๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอ
นิสิตเกํา ตลอดจนกิจกรรมอันจะกํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหวํ า งนิ สิ ต เกํ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สํ ง เสริ ม การมี สํ ว นรํ ว ม
ระหวํางนิสิตเกําและนิสิตปัจจุบัน
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ
จั ง หวั ด สกลนคร ได๎ จั ด โครงการสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
“นวัตกรรมและสหกิจ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎อาจารย์
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นิ สิ ต เกํ า และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีความรู๎และตระหนักตํอการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก
นโยบายภาครัฐที่มีตํอระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและ
เพื่ อให๎วิ ท ยาเขตฯ มี การน าความรู๎ที่ ไ ด๎ รับ ไปปรับ ปรุง แนว
ทางการดาเนินงานด๎านสหกิจศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจานวนทั้งสิ้น 70 คน
และมีนิสิตเกําเข๎ารํวมโครงการจานวน คน และผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการอยูํในระดับ
มาก ที่ระดับคะแนน 4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00 (1.4-6-2)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.4-6-1 ค าสั่ ง แตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนิ สิ ต เกํ า
สัมพันธ์ มก.ฉกส.
1.4-6-2 สรุปโครงการ
สั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง
“นวั ต กรรมและสหกิ จ
4.0”
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ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

4.00
(ข๎อ 1,2,3,4,6)

4.00
(ข๎อ 1,2,3,4,6)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

6 ข๎อ

บรรลุเปูาหมาย

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
 1. จัดทาแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนานิสติ ใน
ภาพรวมของ
สถาบันโดยให๎
นิสิตมีสํวนรํวม
ในการจัดทา
แผนและการจัด
กิจกรรม

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

จากการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพในปี ก ารศึ ก ษา 2559 1.5-1-1 สปค.01
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ได๎มีข๎อเสนอแนะตํอการจัด ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมนิ สิต ระดับ ปริญ ญาตรี โดยเสนอแนะวํ าวิ ทยาเขตและ
คณะควรแบํงความรับผิดชอบในการจัดโครงการ กิ จกรรมพัฒนา
นิ สิ ต ให๎ ชั ด เจน โดยวิ ท ยาเขตเน๎ น การพั ฒ นานิ สิ ต ให๎ ไ ด๎ ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (IDKU) สํวนคณะรับผิดชอบการ
พัฒ นาคุณ ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึกษา
(TQF) และควรนาตัวบํงชี้จากแผนกลยุทธ์ด๎านการพัฒนานิสิต มา
เป็นปัจจัยหลัก เพื่อทาให๎กิจกรรมสามารถสะท๎อนความสาเร็จจาก
การดาเนินการได๎จริง(1.5-1-1)

1.5-1-2 สรุปการ
จัดโครงการสัมมนา
แผนพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

1.5-1-3
สกลนคร ได๎นาผลการตรวจประเมินและข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจาก แผนพัฒนานิสิต
การตรวจประเมินมาพิจารณาดาเนินการและปรับปรุงแก๎ไขโดยมี มหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต โดยการระดม เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ความคิดเห็นทั้งจากงานกิจการนิสิตสํวนกลาง ฝุายกิจการนิสิตของ เฉลิมพระเกียรติ
คณะ ฝุายวิชาการของคณะ และหนํวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข๎อง จังหวัดสกลนคร
รวมทั้งผู๎นานิสิต ในการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทาแผนพัฒนา ประจาปี 2560 –
2564
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2560 - 2564เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2560 (1.5-1-2) โดยในแผนดังกลําวได๎มีการกาหนดเอกลักษณ์ของ
นิ สิ ต ของวิ ท ยาเขต กลยุ ท ธ์ และเปู า หมายในการพั ฒ นานิ สิ ต ที่
เชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนานิสิตของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

1.5-1-4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต ครั้งที่
5/2560

เชื่อมโยงกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561 -2564 และ
เชื่อมโยงกับ อัตลักษณ์ มก. IDKU (ส านึกดี มุํงมั่น สร๎า งสรรค์
สามัคคี) โดยสามารถแสดงเป็นภาพความเชื่อมโยงได๎ดังนี้

โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้
เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. : KU.CSC GROWTH
โดย
G ย่อมากจาก Globalization คานิยาม คือ เป็นผู๎มีความเป็น
สากลเข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมืองโลก(G1) มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย(G2)
R ย่อมาจาก Responsibility/Reasonable คานิยาม คือ มี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ความรับผิ ดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น(R1) มีวินั ย(R2) การใช๎หลั ก
เหตุผลในการตัดสินใจ(R3)
O ย่อมากจาก Open Mind คานิยาม คือ ยอมรับผู๎อื่น(O1)
พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง(O2) ทางานเป็นทีมได๎ดี(O3)
W ย่อมาจาก Wisdom คานิยาม คือ มีความรู๎และทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ(W1) มีความคิดสร๎างสรรค์(W2) มีความรู๎ใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(W3)
T ย่อมาจาก Technology คานิยาม คือ เป็นผู๎ที่ก๎าวทันตํอทค
โนโลยี(T1) มีความสามารถในการสื่อสาร(T2) สามารถคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข(T3)
H ย่อมาจาก Healthy/Honesty/Happiness

คานิยาม

คือ มีความรู๎และทักษะในการรักษาสุขภาพ(H1) เป็นผู๎มีความ
ซื่อสัตย์ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น(H2) มีความสุข (H3)
และได๎กาหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนานิสิต
ไว๎ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มก. IDKU)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดของแผน คือ : ร๎อยละของนิสิตที่มี
คุณ ลักษณะตามอัต ลักษณ์ ของ มก.(IDKU) และเอกลั กษณ์ของ
วิทยาเขต (KU.CSC GROWTH)
เปูาหมาย : ร๎อยละ 80 (1.5-1-3)
ซึ่งแผนพัฒนานิสิตฯ ดังกลําว ได๎มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2560(1.5-1-4)
2.ในแผนการจัด
ในแผนพั ฒ นานิ สิ ต มก.ฉกส. ประจ าปี 2560 ได๎ มี ก าร
กิจกรรมพัฒนา
กาหนดให๎จั ด โครงการ/กิจ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต อยํ างครบถ๎ว น โดย
นักศึกษาให๎ดาเนิน จาแนกตามกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับเกณฑ์การประเมิน ได๎ดังนี้
กิจกรรมในประเภท กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง
ตํอไปนี้ให๎ครบถ๎วน ประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มก. IDKU และ
- กิจกรรมสํงเสริม เอกลักษณ์ของวิทยาเขต KU.CSC GROWTH)
คุณลักษณะบัณฑิต
จานวน 6 โครงการ ได๎แกํ
ที่พึงประสงค์ที่
1) โครงการร๎องเพลงมหาวิทยาลัยและ
กาหนดโดยสถาบัน
ต๎อนรับน๎องใหมํ ประจาปีการศึกษา 2560 (สอดคล๎องกับอัต
- กิจกรรมกีฬาหรือ
ลักษณ์ I (สานึกดี) D (มุํงมั่น) U (สามัคคี) และเอกลักษณ์ R
การสํงเสริมสุขภาพ
(Responsibility/Reasonable) และ O (Open mind) ซึ่ง
- กิจกรรมบาเพ็ญ
โครงการดังกลําวดาเนินการในระหวํางวันที่ 7 – 26 สิงหาคม
ประโยชน์หรือ
2560 โดยมีองค์การบริหาร องค์การนิสิตและสโมสรนิสิตของแตํละ
รักษาสิ่งแวดล๎อม
คณะเป็นผู๎ดาเนินการ และกากับดูแล โดยคณะกรรมการกลางที่
- กิจกรรม
วิทยาเขตแตํงตั้งขึ้น
เสริมสร๎างคุณธรรม
2) โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน
และจริยธรรม
ประจาปีการศึกษา 2560 (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (สานึกดี) D
- กิจกรรมสํงเสริม
(มุํงมั่น) และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) O
ศิลปะและ
(Open mind) และT (Technology) จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม
วัฒนธรรม
2561 โดยคณะกรรมการดาเนินโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํง
แผํนดิน
3) โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนิสิต (e – Student “Learning on Demand”)
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น)
K (สร๎างสรรค์) และ
เอกลักษณ์ W (Wisdom) และ T (Technology) โดยจัดขึ้นตาม
ความต๎องการของนิสิต ในห๎วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561
รวมจานวน 12 ครั้ง
4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ
สาหรับนิสิต (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.5-2-1
แผนพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ประจาปีการศึกษา
2560
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K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ G (Globalization) และ W
(Wisdom) โดยมุํงเน๎นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศสาหรับ
นิสิต และการเตรียมความพร๎อมในการสอบ Exit Exam ซึ่งจัด
อบรมตลอดปีการศึกษา 2560 รวมจานวน 5 ครั้ง
5) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) U (สามัคคี)
และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) O (Open
mind) และ H (Healthy/Honesty/Happiness) โครงการ
ดังกลําวจัดขึน้ ในระหวํางวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
องค์การบริหาร องค์การนิสิต รํวมกับงานกิจการนิสิต กองบริหาร
วิชาการและนิสิต เป็นผู๎จัดโครงการ
6) โครงการสํงเสริมนิสติ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
ตํางประเทศ(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์)
และเอกลักษณ์ G (Globalization) โดยหนํวยประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป ได๎รับมอบหมายให๎จัดทาโครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระหวํางประเทศ เพื่อสํงเสริมให๎นิสิตได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับนิสิตตํางชาติ เพื่อให๎เกิดความ
มุํงมั่นและการสร๎างสรรค์ผลงานนิสิตในระดับนานาชาติ ซึ่งมี
จานวนนิสิตที่เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวํางประเทศเกิดขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 จานวน 17 คน (Outbound) และมีนิสิต
ตํางชาติมาแลกเปลี่ยนในวิทยาเขต (Inbound) จานวน 18 คน
ประกอบไปด๎วย ประเทศญีป่ ุน , บังคลาเทศ , กัมพูชา , ฝรั่งเศส ,
โปรตุเกส , เนปาล, เวียดนาม,สโลวเกีย , เช็ก , มาซิโตเนีย,
อินเดีย , ฟิลิปปินส์ และตุรกี
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา
จานวน 3 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) U (สามัคคี)
และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) O (Open
mind) และ H (Healthy/Honesty/Happiness) โครงการ
ดังกลําวจัดขึน้ ในระหวํางวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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องค์การบริหาร องค์การนิสิต รํวมกับงานกิจการนิสิต กองบริหาร
วิชาการและนิสิต เป็นผู๎จัดโครงการ
2) โครงการสํงเสริมด๎านสุขภาพ ประกอบด๎วย 2
โครงการ/กิจกรรม ได๎แกํ โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการ
ใช๎ยาเบื้องต๎น(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) และเอกลักษณ์
H (Healthy/Honesty/Happiness) จัดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2561
และโครงการแนะแนวนิสิตใหมํ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I
(สานึกดี) D (มุํงมั่น) และเอกลักษณ์
(Responsibility/Reasonable) O (Open mind) และ H
(Healthy/Honesty/Happiness) จัดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
2561 (จัดรํวมในโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน ประจาปี
การศึกษา 2560)
3) โครงการสํงเสริมการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) U (Unity)
และเอกลั ก ษณ์ O
(Open
mind) และ H
(Healthy/Honesty/Happiness) โดยสนั บ สนุ น ให๎ นิ สิ ต เข๎ า รํ ว ม
การแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตลอดปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล๎อม
จานวน 1 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการเสริมสร๎างจิตสาธารณะแบบบูรณา
การ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (สานึกดี) D (มุํงมั่น) U (Unity)
และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) และ O (Open
mind) โดยมีการเปิดรับสมัคร และประสานนานิสติ เข๎ารํวมทา
กิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม
จานวน 2 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนิสิตแบบบูรณา
การ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (สานึกดี) D (มุํงมั่น) และ
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เอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) และ O (Open
mind) โดยจัดโครงการตลอดทัง้ ปีการศึกษา ประกอบด๎วยการ
รณรงค์ด๎านการจอดรถในที่ที่ถูกต๎อง การรณรงค์เรื่องการแตํงกาย
ชุดนิสติ ที่ถูกระเบียบ การรณรงค์เรื่องการไมํทุจริตในการสอบ การ
รณรงค์รับน๎องปลอดเหล๎า/งดเหล๎าเข๎าพรรษา และรณรงค์การไมํ
เลํนพนันฟุตบอลและไมํข๎องเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง จัดโดยงาน
กิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสติ
2) โครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (สานึกดี) D
(มุํงมั่น) และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) โดยจัด
กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย รณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัย
การอบรมการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ และการสุํม
ตรวจประเมินการสวมหมวกนิรภัยของนิสิต จัดโดยงานกิจการนิสิต
กองบริหารวิชาการและนิสิต
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 5 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎พหุวัฒนธรรม
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์
O (Open mind) และ W (Wisdom) โดยในปีการศึกษา 2560 มี
การจัดโครงการดังกลําว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 16 กันยายน
2560 และครั้งที่ 2 จัดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยงาน
กิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต
2) กิจกรรมนานิสิตเข๎ารํวมงานประเพณีวัน
สงกรานต์ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (สานึกดี) K (สร๎างสรรค์) และ
เอกลักษณ์ O (Open mind) และ W (Wisdom) โดยงานกิจการ
นิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต นานิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว
ที่จัดขึ้นโดยวิทยาเขต ณ อุทยานหนองหารเฉลิ มพระเกียรติ ใน
วันที่ 10 เมษายน 2561
3) โครงการวันลอยกระทง (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์
I (สานึกดี) K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ O (Open mind) และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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W (Wisdom) จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีองค์การ
บริหาร องค์การนิสิต รํวมกับงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการ
และนิสิต เป็นผู๎รับผิดชอบจัดโครงการ
4) โครงการวันไหว๎ครู (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์
I (สานึกดี) D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ R
(Responsibility/Reasonable) โดยโครงการดังกลําว จัดขึ้นใน
วันที่ 7 กันยายน 2560 โดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการ
และนิสิต เป็นผู๎รับผิดชอบจัดโครงการ
5) กิจกรรมเข๎ารํวมงานประเพณีออกพรรษา แหํ
ปราสาทผึ้ง (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (สานึกดี) D (มุํงมั่น) K
(สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ O (Open mind) โดยงานกิจการนิสติ
กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎นานิสิตเรียนรู๎ในกระบวนการทา
ปราสาทผึ้ง และนานิสิตเข๎ารํวมทาการแสดงในขบวนแหํปราสาท
ผึ้ง รํวมกับวัดสุวรรณนิลจินดา เมื่อวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2561
(1.5-2-1)
3. จัดกิจกรรมให๎
ในปี การศึกษา 2560 วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกีย รติ จั ง หวั ด
ความรู๎และ
สกลนคร ได๎จัดให๎มีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกัน
ทักษะการ
คุณภาพแกํนิสิต ผํานกิจกรรมโฮมรูมที่คณะจัดขึ้น โดยวิทยากรจาก
ประกันคุณภาพ หนํ ว ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพของวิ ท ยาเขต ได๎ ด าเนิ น
แกํนิสิต
กิจกรรมให๎ความรู๎ฯ ทั้งสิ้นจานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตเข๎ารํวมจานวน
323 คน
ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของนิสิตชั้นปี
ที่ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตเข๎ารํวมจานวน
123 คน
ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของ
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตเข๎า
รํวมจานวน 152 คน
ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีนิสิตเข๎ารํวมจานวน
219 คน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.5-3-1 สรุป
กิจกรรมให๎ความรู๎
และทักษะการ
ประกันคุณภาพแกํ
นิสิต ประจาปี
การศึกษา 2560
1.5-3-2 แบบเสนอ
โครงการของ
อง ค์ ก ร กิ จ ก ร ร ม
นิสิต
1.5-3-3
สรุ ป
โครงการสั ม มนา
และอบรมผู๎นานิสิต
1.5-3-4 สรุป
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ซึ่งได๎ให๎ข๎อมูลแกํนิสิตเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ความสาคัญของนิสิต
ที่มีตํอการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการสร๎างทักษะ
การประกันคุณภาพสาหรับนิสิต(1.5-3-1)
ในการให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข๎องกับ
องค์กรกิจกรรมนิสิตนั้น งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและ
นิสิต สานักงานวิทยาเขต ได๎จัดให๎มีการให๎ความรู๎และทักษะการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแกํ ผู๎ น านิ สิ ต อยํ า งสม่ าเสมอ โดยได๎
กาหนดแบบฟอร์มในการเสนอโครงการกิจกรรมนิสิต ให๎เป็นไป
ตามกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเริ่มจากการนาข๎อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการดาเนินโครงการเมื่อปีที่ผํานมา มา
ประกอบการก าหนดแผนในการจั ด กิ จ กรรมในห๎ ว งปี ปั จ จุ บั น
รวมถึงได๎ กาหนดให๎มีการแสดงแผนการปฏิบัติงาน การกาหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ พร๎อมทั้งแนบแบบประเมินโครงการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเสนอโครงการด๎วย (หากในโครงการใช๎วิธี
ประเมินผลด๎วยแบบประเมิน (1.5-3-2)
งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎จัดโครงการ
สัมมนาและอบรมผู๎นานิสิต ประจาปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นใน
ระหวํางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 (อบรมกํอนการเปิดภาค
การศึกษา) ณ บ๎านเพื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครพนม โดยในโครงการ
ดั ง กลํ า วได๎ มี ก ารให๎ ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจในความส าคั ญ ของการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มี ตํ อ นิ สิ ต เพื่ อ ให๎ ผู๎ น านิ สิ ต น าไป
ประชาสัมพันธ์ตํอนิสิตในภาพรวม รวมทั้ง ได๎ให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการสํงเสริมให๎มีการนาหลักการทางการประกันคุณภาพมาใช๎ใน
การจัดกิจกรรมนิสิต โดยกิจกรรมประกอบด๎วย การบรรยาย การ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ รวมถึ ง การเตรี ย มความพร๎ อ มในการตรวจประเมิ น
คุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตหลักด๎วย (1.5-3-3)
อีกทั้งงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎จัดให๎มี
โครงการประกวด 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา 2560 “The Best Nisit’s Activity Contest” ขึ้น ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ บ๎านเพื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครพนม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎องค์กรกิจกรรมนิสิตนา

โครงการประกวด
องค์กรกิจกรรม
นิสิตคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา
2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.5-3-5
สรุ ป
โครงการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ
อง ค์ ก ร กิ จ ก ร ร ม
นิ สิ ต ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560
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ระบบประกันคุณภาพมาใช๎ในการดาเนินกิจกรรมนิสติ เพื่อเพิ่มการ
สร๎างความเข๎าใจในหลักการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต และ
เพื่อให๎นิสิตผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีของแตํละองค์กรโดยมีชมรมที่สํงประกวดจานวน
11 ผลงาน และมีผลการประกวด ดังนี้ (1.5-3-4)
ชนะเลิศ
ได๎แกํ ชมรมกู๎ชีพเคยู
รองชนะเลิศอันดับ 1
ได๎แกํ ชมรมโปงลาง
นนทรีออนซอน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได๎แกํ ชมรมนิสิตมุสลิม
มก.ฉกส.
รางวัลชมเชย
ได๎แกํ ชมรมดนตรีสากล
รางวัลชมเชย
ได๎แกํ ชมรมดนตรีไทย
และนาฏศิลป์

นอกจากนี้ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิช าการและนิสิต ได๎จั ด
โครงการตรวจประเมิ น คุณ ภาพองค์ก รกิจ กรรมนิ สิ ต ประจ าปี
การศึกษา 2560 “Nisit Activity Organization Quality
Assurance” ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สํงเสริมให๎องค์กรกิจกรรมนิสิต โดยเฉพาะองค์กรหลัก ได๎รับการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพเพื่ อ สะท๎ อ นถึ ง คุ ณ ภาพของการด าเนิ น
กิจกรรมนิสิตและเพื่อให๎ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะ
จากการดาเนินกิจกรรมนิสิต เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานและ
ยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิต
ซึ่งมีองค์กรกิจกรรมนิสิตเข๎ารับการตรวจทั้งสิ้น 6 องค์กร (ครบ
100%) ได๎แกํ สภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสิต องค์การบริหาร
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง 4 คณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให๎องค์กร
กิจกรรมนิสิต นาไปวิเคราะห์และปรับ ปรุงการดาเนินงานตํอไป
(1.5-3-5) โดยโครงการดังกลําว ได๎ดาเนินการมาอยํางตํอเนื่องเป็น
เวลา 4 ปี(เริ่มดาเนินการในปีการศึกษา 2557) ซึ่งพบวําองค์กร
กิจกรรมนิสิต ได๎นาข๎อเสนอแนะตํางๆ ไปปรับปรุงการทางานของ
องค์กรในด๎านตํางๆ เชํน องค์การบริหาร องค์การนิสิต มีการปรับ
หน๎าที่ขององค์กรให๎ตรงกับบทบาทหน๎าที่ตามธรรมนูญนิสิตมาก
ยิ่งขึ้นในหน๎าที่ของการบริหารชมรม การดูแลการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวม สภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสิต ปรับการสร๎างความชัดเจน
ในการดาเนินงานในบทบาทผู๎ตรวจสอบกิจกรรมนิสิต รวมทั้งการ
เป็นผู๎แทนรับเรื่องราวร๎องทุกข์จากนิสิตทั้งวิทยาเขต เป็นต๎น
4. ทุกกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ดาเนินการ มี สกลนคร กาหนดให๎นากระบวนการประกันคุณภาพ PDCA มาใช๎ใน
การประเมินผล การจัดโครงการ/กิจกรรม โดยกาหนดให๎ทุกโครงการจะต๎องมีการ
ความสาเร็จตาม ก าหนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม โดยทุกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนา
ของกิจกรรม
นิสิต มก.ฉกส.ประจาปีการศึกษา 2560 มีการประเมินความสาเร็จ
และนาผลการ ตามวัต ถุป ระสงค์ของโครงการและประเมิน ความพึ งพอใจตํ อสิ่ ง
ประเมินมา
สนับสนุนในการจัดโครงการ (1.5-4-1)
ปรับปรุงการ
โดยมีรายละเอียดของผลการดาเนินงาน ดังนี้
ดาเนินงานครั้ง
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่ พึง
ตํอไป
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มก. IDKU
และเอกลักษณ์ของวิทยาเขต KU.CSC GROWTH)
จานวน 6 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและ
ต้อนรับน้องใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
มีการดาเนินการ 4 องค์กร โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
-สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ 2
ตัวชี้วัด

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.5-4-1 สรุปการ
ประเมินผล
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตาม
แผนพัฒนานิสิต
ประจาปีการศึกษา
2560
1.5-4-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต ครั้งที่
6/2561
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ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวม
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 200 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 236 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.38 บรรลุเป้าหมาย
- สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวม
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 (จากเปูาหมาย 700 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 61.57 (เข๎ารํวม 431 คน)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
-สโมสรนิสติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ข๎อ 1) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.11 บรรลุเป้าหมาย
-สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวม
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 195 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 98.27 (เข๎ารํวม 191 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.71 บรรลุเป้าหมาย
2) โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ประจาปีการศึกษา 2561 ประกอบด๎วย 6 ตัวชี้วัด และมีผลการ
ดาเนินงานที่บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,800 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 72.27 (เข๎ารํวม 1,301 คน)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎เกิดการรับรู๎ในความเป็นศาสตร์แหํง
แผํนดินของมหาวิทยาลัยฯ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.44 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎เกิดการเรียนรู๎วิถีชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเอื้ออานวยการตํอปรับตัวของนิสิต
ใหมํ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.35 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 4) นิสิตเกิดแนวคิดในการวางแผนชีวิตสูํความสาเร็จ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.33 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 5) นิสิตมีทัศนคติเชิงบวกตํอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.53 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 6) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.37 บรรลุเป้าหมาย
3) โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนิสิต (e – Student “Learning on Demand”)
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 600 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 93.16 (เข๎ารํวม 559 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ระดับความรู๎หลังอบรม ที่เพิ่มขึ้น
เปูาหมาย : ผู๎เข๎าอบรมมีระดับความรู๎ที่เพิ่มขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.59 บรรลุเป้าหมาย
4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
สาหรับนิสิต
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 2
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 500 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 83.80 (เข๎ารํวม 419 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.06 บรรลุเป้าหมาย
5) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 4
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 3,000 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 94.13 (เข๎ารํวม 2,824 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ
แขํงขันกีฬามากขึ้น
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 3.98 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางดี
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.22 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 4) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ในการมี
สํวนรํวมในงานครั้งนี้
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.08 บรรลุเป้าหมาย
6) โครงการส่งเสริมนิสิตแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ
มีการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นิสิตตํางชาติ ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณบางสํวนจากมูลนิธิ
และองค์กรภายนอกสถาบัน เชํน มูลนิธิใจกล๎า องค์กร IAESTE
เป็นต๎น ผลการดาเนินการในปีการศึกษา 2560 ประกอบด๎วย 2
ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานที่บรรลุตัวชี้วดั 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : 10 คน (Outbound)
ผลการดาเนินงาน : 17 คน
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : 15 คน (Inbound)
ผลการดาเนินงาน : 18 คน
บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา
จานวน 3 โครงการ ได๎แกํ
7) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 4
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 3,000 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 94.13 (เข๎ารํวม 2,824 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในหลัก การ
แขํงขันกีฬามากขึ้น
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 3.98 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางดี
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.22 บรรลุเป้าหมาย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ข๎อ 4) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ในการมี
สํวนรํวมในงานครั้งนี้
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.08 บรรลุเป้าหมาย
8) โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ
ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
2.1) โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช๎ยาเบื้องต๎น
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 60 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 97 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมมีความรู๎ความเข๎าใจเพิ่มขึ้นจากการเข๎ารํวมอบรม
(วัดจากข๎อสอบ Pre-test และ Post-test)
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 87.91 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.33 บรรลุเป้าหมาย
2.2) โครงการแนะแนวนิสิตใหมํ
ประกอบด๎วย 5 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วดั 5
ตัวชี้วัด ดังนี้
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,500 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 87 (เข๎ารํวม 1,301 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ระดับคะแนนความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวม
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.27 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ผลคะแนนการทาแบบประเมินซาของกลุ่มนิสิตผู้ที่มีภาวะ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ความเครียดสูง
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 4) ความพึงพอใจของนิสิตผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 4.00
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.09 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 5)

นิ สิ ต ใหม่ มีความชั ดเจนในการขอรับ บริการด้ า นต่ า งๆ

ภายในมหาวิทยาลัย (จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100
คน)
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 4.00
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.29 บรรลุเป้าหมาย
9) โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ
ประกอบด๎วย 1 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีไ่ มํบรรลุตัวชี้วดั
1 ตัวชี้วัด ดังนี้
ข๎อ 1) ร๎อยละของรางวัลที่ได๎รับเมื่อเทียบจานวนรายการที่สํงเสริม
ให๎เข๎ารํวมแขํงขัน
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากการสํงเสริมให๎เข๎ารํวมการ
แขํงขัน 3 รายการ)
ผลการดาเนินการ : ร๎อยละ 66.67 ไมํบรรลุเปูาหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้นิสิตดาเนินกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะแบบบูรณาการ
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 4
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,000 คน)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 84.10 (เข๎ารํวม 841 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ได๎
ดาเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะและกิจกรรมเพื่อสังคม
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.41 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) กลุํมนิสิต/องค์กรกิจกรรมนิสิตได๎รับการสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมด๎านจิตอาสา ของกลุํมนิสิต/องค์กรกิจกรรมนิสิต
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 3.93 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 4) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.67 บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
จานวน 2 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนิสิต
แบบบูรณาการ
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตํองานด๎านสํงเสริมคํานิยมที่ดี
ของนิสิต
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) จัดกิจกรรม และทาสื่อการรณรงค์ในรูปแบบตํางๆของการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนานิสิตด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
เปูาหมาย : ร๎อยละ 90 (จากเปูาหมาย 5 กิจกรรม)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (ดาเนินการ 6 กิจกรรม)
บรรลุเป้าหมาย
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ข๎อ 3) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตํอกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย
2) โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
100 เปอร์เซ็นต์
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ข๎อ 1) จานวนครั้งที่นิสิตเกิดอุบัติเหตุทางท๎องถนน
เปูาหมาย : ลดลง
ผลการดาเนินงาน : ลดลด (ในปีการศึกษา 2559 เกิดอุบัติเหตุ
39 ครั้ง ในปี การศึกษา 2560 เกิดอุบั ติเหตุ 15 ครั้ง )
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) จานวนผู๎สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
เปูาหมาย : เพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงาน : เพิ่มขึ้น (ในปีการศึกษา 2559 ผู๎สวมหมวก
นิรภัย คิดเป็นร๎อยละ 5 ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร๎อยละ 95)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ร๎อยละของผู๎ที่ผํานการฝึกอบรม ที่สามารถสอบผํานและ
ได๎รับใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 95.10 บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 5 โครงการ ได๎แกํ
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
จัด 2 ครั้ง
1.1) ครั้งที่ 1
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
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เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 45 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 80 (เข๎ารํวม 36 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน :

คําเฉลี่ย 4 . 6 9

บรรลุเป้าหมาย

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.51 บรรลุเป้าหมาย
1.2) ครั้งที่ 2
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 45 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 64 (เข๎ารํวม 29 คน)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถึ
ชีวิตการดารงชีวิต ประเพณีของแตํละท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับศาสนา
เพิ่มมากขึ้น จากการทาแบบวัดความเข๎าใจ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รบั ความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักถึง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4 . 5 0 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 4) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4 . 4 9 บรรลุเป้าหมาย
2) กิจกรรมนานิสิตเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานที่บรรลุตัวชี้วัด 2
ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 100 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 25 (เข๎ารํวม 25 คน)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ร๎อยละของนิสิตที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจตามเกณฑ์ที่
กาหนด
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 83.33 บรรลุเป้าหมาย
3) โครงการวันลอยกระทง
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 2,200 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 5,102 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน :

คําเฉลี่ย 4 . 7 5

บรรลุเป้าหมาย

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.24 บรรลุเป้าหมาย
4) โครงการวันไหว้ครู
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 3
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
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เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,800 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 98.16 (เข๎ารํวม 1,767 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน :

คําเฉลี่ย 4 . 5 0

บรรลุเป้าหมาย

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.25 บรรลุเป้าหมาย
5) กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาแห่
ปราสาทผึ้ง
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุตัวชี้วัด 2
ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 50 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 119 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าโครงการนีเป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย
โดยได๎ น าเสนอผลการด าเนิ น งานดั ง กลํ า ว ผํ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2561 พิจารณา และมีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
(1.5-4-2)
ที่ ป ระชุ ม คระกรรมการกิ จ การนิ สิ ต ครั้ ง ที่ 6/2561 ได๎ รํว มกั น
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนานิสิต
ประจาปีการศึกษา 2560 โดยเน๎นการวิเคราะห์ผลการดาเนนิงานที่
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ไมํบรรลุวัตถุประสงค์และผลการดาเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แตํ
มีคําคะแนนต่ากวํา 4.00 โดยมรรายละเอียด ดังนี้
1) มีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดาเนนิงานไมํบรรลุความสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดของโครงการ รวมจานวน 5 โครงการจากทุกกลยุทธ์
ดังนี้
1.1 โครงการร๎องเพลงมหาวิทยาลัยและต๎อนรับน๎องใหมํ ประจาปี
การศึกษา 2560 : จานวนผู๎เข๎ารํวมที่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ไมํเป็นไป
ตามเปู า หมายร๎ อยละ 85 โดยตั้ ง เปู า หมายไว๎ ที่ 700 คน แตํ มี
ผู๎เข๎ารํวม รวมจานวน 431 คน คิด เป็ นร๎อยละ 61.57 จากการ
วิ เ คราะห์ ส าเหตุ พบวํ า ในชํ ว งเวลาการจั ด กิ จ กรรม ยั ง มี นิ สิ ต
บางสํวนต๎องเข๎าเรียนตามตารางเรียน
1.2 โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน : จานวนผุ๎เข๎ารํวม
โครงการไมํเปูนตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 1,800 คน มีผู๎เข๎ารํวม 1,301
คน คิดเป็นร๎อยละ 72.27 เนื่องจากมีนิสิตชั้นปีที่ 1 บางสํวนเป็น
นิสิตพ๎นสภาพและขอรีรหัสเข๎าเรียนใหมํ
1.3 โครงการสํงเสริมการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ตั้งเปูาหมายความสาเร็จไว๎ ร๎อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่เข๎า
รํวมการแขํงขัน 3 รายการ ได๎รับรางวัล 2 รายการ คิดเป็นร๎อยละ
66.67
1.4 โครงการสํงเสริม การเรีย นรู๎พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวมไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ จาก 45 คน มีผู๎เข๎ารํวม
เพียง 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 64
1.5 โครงการนานิสิตเข๎ารํวมงานประเพณีวันสงกรานต์ จานวนผุ๎
เข๎ารํวมไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 100 คน มีผู๎เข๎ารํวม 25 คน
คิดเป็นร๎อยละ 25
จากผลการดาเนินงานข๎างต๎นนี้ การไมํบรรลุเปูาหมายโครงการ
สํว นใหญํ เป็ น ตั ว ชี้ วั ดของปั จ จั ย น าเข๎า คือ จ านวนผู๎ เข๎า รํว ม มี
ปัจจัยที่สํงผลให๎ไมํบรรลุเปูาหมายเกี่ยวกับห๎วงเวลาที่จัดกิจกรรมไมํ
เหมาะสม เนื่องจากกลุํมเปูาหมายติดการเรียนการสอนตามตาราง
และบางกิจกรรมเป็นวันหยุดนขัตฤกษ์ที่หยุ ดยาวตํอเนื่องซึ่งนิสิต
สํวนใหญํจะเดินทางกลับภูมิลาเนา
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นอกจากนี้ ในตัวชี้วัดโครงการ ที่บรรลุเปูาหมาย โดยสํวนใหญํ
ยั ง คงวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ ยั ง ไมํ
สะท๎อนตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์
5. ประเมิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 1.5-5-1 อ๎างอิง
ความสาเร็จตาม สกลนคร ได๎มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ หลักฐานที่ 1.5-4-1
วัตถุประสงค์
ดาเนินงานตามแผนพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
ของแผนการจัด เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผํานที่ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมพัฒนา กิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
นิสิต
โดยมี ค วามส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนพั ฒ นานิ สิ ต มก.ฉกส.(จากผลการด าเนิ น งานทั้ ง สิ้ น 12
โครงการ) ในภาพรวมสาเร็จที่ร๎อยละ 93.75 โดยบรรลุเปูาหมายที่
กาหนดไว๎ที่ร๎อยละ 80 (1.5-5-1)
จากผลการประเมินความสาเร็จของแผนพัฒนานิสิต ข๎างต๎ น
คระกรรมการกิจการนิสิต มีข๎อสังเกตวํา ความสาเร็จของตัวชี้วัด
ข๎างต๎น เป็นผลที่ได๎รวบรวมความสาเร็จจากตัวชี้วัดระดับโครงการ
ทั้ง 13 โครงการ ซึ่งพบวํา ตัวชี้วัดโดยสํวนใหญํนั้น เป็นตัวชี้วัดเชิง
ปัจัยนาเข๎า (In put) และเชิงกระบวนการ (process) มีเพียงบาง
โครงการที่มีตัวชี้วัดความสาเร็จระดับผลลัพธ์ (out put) แม๎ใน
ภาพรวมตัวชี้วัดดังกลําวจะบรรลุตามที่กาหนดเปูาหมายไว๎ แตํอาจ
ไมํ ส ะท๎ อนร๎อยละของนิ สิ ต ที่ มี คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
(IDKU) และเอกลักษณ์นิสิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (GROWTH)
อยํ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการกิ จ การนิ สิ ต ได๎ เ ที ย บเคี ย งผล
ความส าเร็จ ดั ง กลํ า วกั บ ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู๎ ใ ช๎
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จัง หวัด สกลนคร ประจ าปี การศึกษา 2560 พบวํา มีคํา คะแนน
เฉลี่ยรวม 4.07อยูํในระดับดี และหากพิจารณาจาแนกรายด๎านตาม
(IDKU) มีคําคะแนน ดังนี้
สานึกดี
มุํงมั่น

วิทยาเขต ทอ.

วว.

ศว.

สศ.

4.28

4.35

4.24

4.34

4.13

4.01

4.09

3.98

4.07

3.88
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สร๎างสรรค์ 3.86
4.22
สามัคคี

3.93

3.81

3.94

3.76

4.32

4.17

4.26

4.16

ค่าเฉลี่ยรวม

4.15

4.03

4.13

3.9

4.07

คณะกรรมการกิจการนิสิต มีความเห็นวํา วิทยาเขตควรมีการ
ทบทวนแผนพั ฒ นานิ สิ ต โด ยให๎ มี ก ารนิ ย ามเอ กลั ก ษ ณ์
KU.CSC.GROWTH และควรมีการกาหนดตังชี้วัดระดับกลยุทธ์
ระดับโครงการ ให๎สามารถสะท๎อนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนานิสิตได๎
6. นาผลการ
จากผลการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน
ประเมินไป
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎นาผลการประเมิน
ปรับปรุงแผน ดังกลําวมาพิจารณา และปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต ประจาปี 2561
หรือปรับปรุง ในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6 /2561 เมื่อวันที่
การจัดกิจกรรม 18 กันยายน 2561 โดยได๎มีการนิยามกรอบความหมายของ
เพื่อพัฒนานิสิต เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. KU.CSC GROWTH ให๎มีกรอบการ
ดาเนินงานที่มีจุดเน๎นมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เอกลักษณ์ของนิสิต มก.ฉกส.
KU.CSC GROWTH = บัณฑิตก๎าวหน๎า โดย
G ยํอมาจาก Globalization

1.5-6-1
แผนพัฒนานิสิต
มก.ฉกส. ประจาปี
2561 - 2565

R ยํอมาจาก Responsibility
O ยํอมากจาก Open Mind
W ยํอมาจาก Wisdom
T ยํอมาจาก Technology
H ยํอมาจาก Healthy
และได๎มีการปรับกลยุทธ์ของแผนพัฒนานิสิต จากเดิม 5 กลยุทธ์
ปรับเป็น 6 กลยุทธ์เพื่อให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของแผนที่กาหนด
ไว๎ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 (Globalization) พัฒนานิสิตให๎เป็นผู๎มีความเป็นสากล
เข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมืองโลก
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสร๎างเสริมการเรียนรู๎ในความเป็นสากล
และบทบาทความเป็นพลเมืองโลก
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2.สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในความเป็นสากลและ
บทบาทความเป็นพลเมืองโลก
ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 4 โครงการ ได๎แกํ
1.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎พหุวัฒนธรรม
2.โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศสาหรับนิสิต
3.โครงการพัฒนาทักษะการนาเสนอและการพัฒนาบุ คลิกภาพสูํ
ความเป็นสากล
4.โครงการเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎สูํสากล
กลยุทธ์ที่ 2 (Responsibility) สร๎างเสริมให๎นิสิตมีความรับผิดชอบ
ตํอตนเองและผู๎อื่น
มาตรการ : 1.สร๎างเสริมให๎นิสิตเป็นผู๎มีจิตอาสา โดยเน๎นเชิงบูรณา
การ
2.รณณงค์เพื่อพัฒนานิสิตให๎มีความรับผิดชอบตํอผู๎อื่น
และสังคมในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 3 โครงการ ได๎แกํ
1.โครงการเสริมสร๎างจิตอาสาแบบบูรณาการ
2.โครงการสํงเสริมเพื่อพัฒนาวินัยนิสิต
3.โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
100 เปอร์เซ็นต์
กลยุทธ์ที่ 3 (Open Mind) สํงเสริมให๎นิสิตเป็นผู๎มีความเข๎าใจและ
ยอมรับในผู๎อื่น
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เน๎นการทางานเป็น
ทีม
ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 3 โครงการ ได๎แกํ
1.โครงการร๎องเพลงมหาวิทยาลัยและต๎อนรับน๎องใหมํ
2.โครงการแนะแนวนิสิตใหมํ
3.โครงการ Open mind to wind
กลยุทธ์ที่ 4 (Wisdom) พัฒนานิสิตให๎มีทักษะในด๎านการคิด
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
การคิดเชิงสร๎างสรรค์และนวัตกรรม
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2.สร๎างเสริมให๎นิสติ มีทักษะในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะ
หน๎า
ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 4 โครงการ ได๎แกํ
1.โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน
2.โครงการประกวดผลงานการคิดเชิงสร๎างสรรค์และนวัตกรรมของ
นิสิต
3.โครงการด๎านพัฒนาทักษะการคิด (โครงการใหมํ)
4.โครงการบัณฑิตยุคใหมํสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4(ปัจฉิมนิเทศ)
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 (Technology) พั ฒ นานิ สิ ต ให๎มี ทั กษะในด๎ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สาหรับการประกอบวิชาชีพ
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะใน
ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพืน้ ฐานสาหรับประกอบวิชาชีพ
ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 1 โครงการ ได๎แกํ
1.โครงการพัฒนาทักษะทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนิสิต
(e – student)
กลยุทธ์ที่ 6 (Healthy) พัฒนานิสิตให๎มีความรู๎และทักษะในการ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
มาตรการ : 1.ให๎ความรู๎ในด๎านการสํงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
2.เสริมสร๎างทักษะให๎นิสิตมีความรู๎และสามารถรักษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 4 โครงการ ได๎แกํ
1.โครงการสํงเสริมการแขํงขันกีฬาและการออกกาลังกาย
2.โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์
3.โครงการเสริมสร๎างความรู๎ในการรักษาสุขภาพทางกาย
4.โครงการเสริมสร๎างความรู๎ในการรักษาสุขภาพจิต
โดยทั้งนี้ ให๎มีการรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส ผํานที่
ประชุ ม คณะกรรมการกิจ การนิ สิ ต มก.ฉกส.อยํ า งตํ อ เนื่ อง เพื่ อ
ติดตามผลการดาเนินงาน และปรับปรุงการดาเนินงานตํอไป
1.ในการจัดโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทุกโครงการ ให๎
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มีการวัด ระดับ ความรู๎ ความเข๎า ใจ เพื่ อให๎ส อดคล๎ องกับ ตัว ชี้ วั ด
ระดับแผน
2.ควรมี ก ารบู ร ณาการการจั ด โครงการรํ ว มกั น เพื่ อ ลดจ านวน
โครงการ กิจกรรมลง แตํเพิ่มคุณภาพของโครงการ
3.โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ควรมีเปูาหมายกลุํมผู๎เข๎ารํวมที่
ชัดเจน และควรครอบคลุมนิสิตให๎ครบทุกกลุํม ทุกชั้นปี
4.ให๎นาผลการประเมิน รายโครงการ พร๎อมทั้ ง ข๎อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้งตํอไป
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

3.00
(ข๎อ 1,2,3,4)

3.00
(ข๎อ 1,2,3,4)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

6 ข๎อ

ไมํบรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัว
บํงชี้ สกอ. 3 ตัวบํงชี้ พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได๎คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตํอไปนี้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
เป้าหมาย
2560 2561

ผลการดาเนินงาน ปี 2560

ผลการประเมิน
ระดับ
ผลลัพธ์ (% หรือ
คะแนน
สัดส่วน)
คุณภาพ

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

ข๎อ

6

งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ คะแนน 3.01

6
3.51

- คณะ ทอ (1 : 220,000)
- คณะ วว. (1 : 220,000)
- คณะ ศว. (1 : 100,000)
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 : 180,000)
- สขส. (1 : 220,000)

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา

6
18.29
5

3.66

22,041,155.80/49 4,321,795.50
24,553,600.97/79 282,225.29
1,233,040/70
17,614.86
14,786,113/19
704,100.61
105,882.35/1
105,882.35

คะแนน 3.01

3.51

และนักวิจัย
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- สานักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.

5.00

ดีมาก

3.66

ดี

5.00
5.00

0.88
5.00

21.77
5

4.35

2.41
4.37

31/ 51
31.20/ 87
23/ 76
16.40/ 22
1.80/1

60.78
35.86
30.26
74.55
180

5.00
2.99
3.85
5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (3 ตัวบ่งชี้)

4.34

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ดี

ดี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
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ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง
 1.มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่
สามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
จังหวัดสกลนครใช๎ระบบสารสนเทศด๎านการวิจัยของสํวนกลาง พัฒนาแหํง
คือสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง มก. ซึ่งเป็นระบบฐานข๎อมูล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารจัดการงานวิจัย มก. (KURDI: Research Management (http://www.rdi.ku.ac.th)
System) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1-1-1 ระบบฐานข๎อมูล
งานวิจยั /ให๎บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข๎อมูลกับหนํวยงาน งานวิจยั และงานสร๎างสรรค์
ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง (http://research.rdi.ku.ac.
มก.
th/
วิทยาเขต ฯ ใช๎ระบบฐานข๎อมูลงานวิจยั และงานสร๎างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) (2.1-1- 2.1-1-2 ระบบสืบค๎นข๎อมูล
1) ซึ่งเป็นระบบรวบรวมงานวิจยั และงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์/ งานวิจยั ม.ก.(KUForest)
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูลโครงการวิจัยที่ (http://research.rdi.ku.ac.
ได๎รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลํงทุนตํางๆทั้งภายในและภายนอก th/forest)
มหาวิทยาลัย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการผลงานนาเสนอใน
การประชุมวิชาการผลงานอื่นๆ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาการ
ใช๎ประโยชน์ของงานวิจยั และการได๎รับประกาศเกียรติคุณ/รางวัล
การวิจัย
โดยบุคลากรสายวิชาการทุกทํานสามารถเข๎าถึง ได๎
เชํนเดียวกับทุกคณะ/หนํวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรสามารถใช๎ฐานข๎อมูลดังกลําวในการบันทึกข๎อมูลเพื่อ
ข๎อเสนองานวิจัย ผลการดาเนินการวิจัยการนาเสนอผลงานวิจัย
รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข๎อมูลนักวิจัย ฐานข๎อมูล
ผลงานวิจัย ฐานข๎อมูลสิทธิบตั รและฐานข๎อมูลผลงานวิจัยที่
นาไปใช๎ประโยชน์ อีกด๎วย
วิทยาเขตฯ ได๎นาข๎อมูลจากฐานข๎อมูลดังกลําวใช๎ในการ
วางแผนบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ได๎ ทั้งแผนการ
กาหนดทิศทางการวิจัยวิทยาเขต ฯ แผนการเพิ่มงบประมาณ
การสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยในรูปแบบตํางๆ การกากับ
และติดตามการดาเนินงานวิจัยและการเผยแพรํงานวิจัย โดยได๎
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

จัดสรรเงินรายได๎ เพื่อให๎เกิดผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
จากการดาเนินการ พบวํา ใน ปี 2558 – 2559 นั้นพบวํา
มีผลงานทีน่ าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มากกวํา
การประชุมวิชาการนานาชาติเนือ่ งจากวิทยาเขตมีงบประมาณ
สนับสนุนอยํางจากัด
ในปี 2560 วิทยาเขตฯ ได๎สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
และให๎ความสาคัญกับสํงเสริมให๎มีผลงานที่นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงมีจานวนผลงานเพิ่มขึ้น ดัง
ตารางตํอไปนี้
ตารางแสดงจานวนผลงานที่นาเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สาหรับผลงานวิจัยที่ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการ ผลการ
ดาเนินงานนั้น พบวําใน ปี 2560 นั้นผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์ใน
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ มีจานวนที่ลดลง วิทยาเขตฯ
จึงได๎หาแนวทางเพื่อสํงเสริมและสนับสนุน ให๎เกิดผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให๎เพิ่มมากขึ้น โดยการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ISI, Scopus) เรื่องละไมํเกิน 12,000 บาท
โดยนักวิจัยขอรับการสนับสนุนได๎มากกวํา 1 เรื่อง /
ปีงบประมาณ อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและการ
เขียนบทความในระดับนานาชาติให๎กับนักวิจัย ของวิทยาเขตฯ
วิทยาเขตฯได๎จัดโครงการพัฒนานักวิจัย "การเขียนเมนูสคริป
งานวิจยั (Manuscript Writing) เพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
วารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาให๎นักวิจัย
ได๎มีผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให๎เพิ่มมากขึ้น
ตารางแสดงจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

วิทยาเขต ฯ ใช๎ ระบบสืบค๎นข๎อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (KU Forest)
(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) ซึ่งเป็นระบบเผยแพรํ
และสืบค๎นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค๎นจาก เชํน
รายชื่อบุคลากร ผลงาน รางวัลอื่น ๆ รวมทั้งวารสารและงาน
ตีพิมพ์ที่มีอยูํในฐานข๎อมูลทั้งหมดของ สวพ. มก. และข๎อมูลอื่น
ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตฯ ได๎นาผลสรุปของภาพรวม
ด๎านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อใช๎วางแผนขับเคลื่อนการ
วิจัยในระดับวิทยาเขตตํอไป (2.1-1-2)


2.สนับสนุนพันธกิจ
ด๎านการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ใน
ประเด็นตํอไปนี้
-ห๎องปฏิบัติการ
หรือห๎อง
ปฏิบัติงาน
สร๎างสรรค์ หรือ
หนํวยวิจัย หรือ
ศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให๎
คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย
หรืองาน
สร๎างสรรค์ ห๎องสมุดหรือ
แหลํงค๎นคว๎า
ข๎อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน

วิ ท ยาเขตฯ ได๎ จั ด เตรี ย มสิ่ ง สนั บ สนุ น การวิ จั ย และงาน 2.1-2-1 รายงานการใช๎
ประโยชน์พนื้ ที่และกิจกรรมที่
สร๎างสรรค์ ในหลากด๎าน ดังนี้
ดาเนินบนพืน้ ที่ฟาร์ม
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติการวิจยั ที่เพียงพอตํอการทดลอง
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ค๎นคว๎าวิจัยด๎านพืชและสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกล อีกทั้งเป็นแหลํงรวบรวมพันธุไ์ ม๎ ปุาไม๎เต็งรัง และ 2.1-2-2 ภาพถําย
ห๎องปฏิบัติการการวิจัย คณะ
ระบบนิเวศท๎องถิ่น พันธุไ์ ม๎นา้ สัตว์นา้ และรองรับการวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
และการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ิ ประกอบด๎วย 4 อุทยาน วิศวกรรมศาสตร์คณะ
ได๎แกํ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตรและ
 อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ฟาร์มพืช
ห๎องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฟาร์มสัตว์ ระบบกระจายน้า ) พื้นที่ 2,000 ไรํ
บริการคณะศิลปศาสตร์และ
 อุทยานธรรมชาติวิทยาปุาเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินนี าถ วิทยาการจัดการ
2.1-2-3 ภาพถํายห๎องสมุด
(การจัดการปุาเต็งรังและระบบนิเวศ) พื้นที่ 1,000 ไรํ
- ห๎องสมุดในสวน
 อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (พรรณไม๎น้า สัตว์นา้
- ห๎องสมุด 24 ชั่วโมง
นาข๎าว) พื้นที่ 700 ไรํ และได๎แบํงพื้นสํวนหนึง่ เป็นอุทยาน
- ห๎องศึกษากลุํม
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สร๎างสรรค์ - สิ่ง
อานวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิต
งานสร๎างสรรค์
เชํน ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ห๎องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่
สํงเสริมงานวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์
เชํน การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สร๎างสรรค์ การจัด
ให๎มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting
professor)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

บัว 50 ไรํ
 อุทยานบัว(ศูนย์การเรียนรู๎เกี่ยวกับบัวพันธุ์ตํางๆทั้งใน

2.1-2-4 Proceedings การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ซึ่งทั้ง 4 อุทยานอยูํในการดูแลของสานักงานวิทยาเขต โดยมี งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
การกาหนดพื้นที่การใช๎งานให๎กับคณะตํางๆได๎ดาเนินกิจกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 26
พฤศจิกายน 2560
ของนักวิจัย (2.1-2-1)
ประเทศและตํางประเทศ)

ห้องปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาเขตฯได๎สนับสนุนให๎กับคณะตํางๆดังนี้
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
1) ห๎องปฏิบัติการเคมี
2) ห๎องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
1) ห๎องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
2) ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3)ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีชวี ภาพ
4) ห๎องปฏิบัติการหลักสรีรวิทยาของสัตว์
5) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและห๎องวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร
6) ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร
7) ห๎องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล๎อม
ทางน้า
8) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาและโรคสัตว์นา้
9) ห๎องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้า
10) ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา
11) ห๎องวิเคราะห์เคมีขั้นสูง
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12) ห๎องวิเคราะห์ทางกายภาพ
13) ห๎องวิเคราะห์เคมีอาหาร
14) ห๎องทดสอบทางประสาทสัมผัส
15) ห๎องแปรรูปอาหาร
16) ห๎องผลิตภัณฑ์นม
17) ห๎องบรรจุภัณฑ์
18) ห๎องเบิกจํายอุปกรณ์
19) ห๎องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
20) ห๎องผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
21) ห๎องเย็น
22) ห๎องกาเนิดไอน้า
23) ห๎องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหาร
24) ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
- ห๎องปฏิบัติการด๎านอุตสาหกรรมบริการ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1)ห๎องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาค
2)ห๎องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัย
ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรองรับการศึกษาและทดลอง
งานวิจยั ของนักวิจัยและนิสิต (2.1-2-2)
นอกจากนี้วิทยาเขตยังมีโครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่
มีการกาหนดพื้นทีช่ ุมชนเปูาหมายที่ชัดเจนตํอเนื่องในการ
ให๎บริการทางวิชาการคือชุมชนดาวล๎อมเดือน ชุมชนลุํมน้าก่า
ชุมชนปุารักน้า ซึ่งเป็นSocial labให๎กับคณะตํางๆในการวิจยั
ด๎วย
รวมทั้งวิทยาเขตฯ ยังมีความรํวมมือกับสํวนราชการและ
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สถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคลุํมน้าโขง มีการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการซึ่งกํอให๎เกิดการผลงานตํางๆรํวมกัน
ห้องสมุดวิทยาเขต
เพื่อเป็นแหลํงค๎นคว๎าทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข๎อมูล
สนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัยฯ โดยมีสานักงานวิทยาเขต
รับผิดชอบดูแล ห๎องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ฐานข๎อมูลตํางๆตามผลการสารวจความต๎องการจากคณะ
นอกจากนี้ ยังจัดให๎มีห๎องสมุดในสวน ประกอบด๎วย ห๎องทางาน
กลุํมยํอยขนาดตํางๆ สาหรับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต
บัณฑิตศึกษาและนิสิตที่มาทางานเป็นกลุํม และยังมีพนื้ ที่
ห๎องสมุด 24 ชั่วโมง เพื่อสํงเสริมบรรยากาศการอํานและศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎อยํางมีความสุข (2.1-2-3)
การจัดกิจกรรมวิชาการ
เพื่อสํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจยั เสริมสร๎างบรรยากาศ
วิชาการ วิทยาเขตจึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต๎หัวข๎อ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”
26-27 พฤศจิกายน 2560
KU CSC The Fifth National and The First International
Conference “Innovation and Technology for Quality
of Life and Sustainable Society” 26 – 27 November
2017 โดยมี ดร.จรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรีในรัชกาลที่ 10
ให๎เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครัง้
ที่ 12 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ในงาน
มีการแสดงผลิตภัณฑ์ตําง ๆ นิทรรศการวิชาการ นวัตกรรมและ
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเกษตร และได๎นาผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการเดํน และนวัตกรรมตํางๆ ด๎านการวิจัย มา
เผยแพรํ จัดแสดง ให๎ประชาชนและหนํวยงานภายนอกได๎เข๎ามา
ศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ นวัตกรรมตํางๆเพื่อสํงเสริมให๎
เกิดความรํวมมือในการวิจัยรํวมกันตํอไป
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้ง
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ที่ 1 นั้น วิทยาเขตฯ ได๎เชิญ
 Professor Dr. Jiaguo Qi Director of CGCEO
Department of Geography, Environment and
Spatial Sciences บรรยายหัวข๎อ Water-Energy-Food
(WEF) nexus under climate change crisis
 Professor Dr. A. K. M. Ahsan Kabir Department
: Animal Science Faculty : Animal Husbandry,
Bangladesh บรรยายหัวข๎อ Animal Husbandry
 Professor Dr. Cheh-Shyh TiNg National Pingtung
University of Science and Technology บรรยาย
หัวข๎อ Taiwan’s Water Policy Needs Re-think to
adapt climate change- The Artificial Groundwater
Recharge Project in Pingtung, TAIWAN
 Dr. Patcharaporn Tinchan
Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Head
of edible insect research unit Food Safety ASEAN
บรรยายหัวข๎อ Acceptance aspect to used insect as a
human food in the future
 Professor Dr. Gabriela Teodorescu จาก Valahia
University.บรรยายหัวข๎อ Sustainable agriculture
area
 Dr. Dan Takeuchi, Osaka University บรรยายหัวข๎อ
The epidemiology of Streptococcus suis infection
in humans in Thailand and possible infection
control measures.
เสวนาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ ผู๎เข๎ารํวมรับฟังการเสวนาเป็น อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต และศิษย์เกํา และผู๎เข๎ารํวมนาเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็น
เวทีเผยแพรํผลงานสาหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
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ตลอดจนนิสิตและ ศิษย์เกํา ได๎เผยแพรํผลงานวิจยั และเป็น
การสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาเขตอีกด๎วย
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 นั้น มีผลงานวิจัยทีน่ าเสนอใน
งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ จานวน 23 เรื่อง
ระดับชาติ 73 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 96 เรื่อง(2.1-2-4)
3 . จั ด ส ร ร
วิทยาเขตฯ ได๎จัดสรรงบประมาณเงินรายได๎ประจาปี จานวน
งบประมาณ เพื่อ 2 ล๎านเพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให๎กองบริหาร
เป็ นทุ น วิจั ยหรือ การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ส านั ก งานวิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระ
งานสร๎างสรรค์ เกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหนํวยงานบริหารและจัดสรรทุน
การวิจัย โดยมี คณะกรรมการวิจัยประจาวิทยาเขต (2.1-3-1)
ซึ่งมีหน๎าที่ในการบริหารงานวิจัย ระดับ วิทยาเขตเพื่อกาหนด
กรอบการวิ จั ย ของวิ ท ยาเขต เพื่ อ ก าหนดนโยบายและทิ ศ
ทางการวิจัย และรํวมกันวางแนวทาง ขั้นตอน พร๎อมทั้ง กาหนด
หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ มาตรการและแนวปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวข๎องกับการวิจัย (2.1-3-2)
คณะกรรมการวิจัยของวิทยาเขตขึ้น ได๎กาหนดกรอบและ
ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต และมีมติเห็นชอบ
ให๎จัดสรรงบประมาณ 3 ประเภท ได๎แกํ
1.งบอุดหนุนงานวิจัยประจา จัดสรรร๎อยละ 65 ของ
งบประมาณทั้งหมดเป็นเงินจานวน 1,300,000 บาท จานวน
18 โครงการ (2.1-3-3)
2.งบสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ จัดสรรร๎อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นเงิน
606,234 บาท (2.1-3-4)
ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานตีพิมพ์และการประชุม
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ งบประมาณจัดสรรหมด
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งงบประมาณยังไมํเพียงพอตํอ
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2.1-3-1 คาสั่งแตํงตัง้
คณะกรรมการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
2.1-3-2 ประกาศกองบริหาร
การวิจัยและบริการวิชาการ
เรื่อง ข๎อกาหนดการเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจาปี 2560 -2561
2.1-3-3 รายงานการจัดสรร
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
2.1-3-4 รายงานการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพรํผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.1-3-5 บันทึกข๎อความเลขที
ศธ.0513.40101/3286-2
ลว. 26 พ.ค. 2560 เรื่อง ขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณ
เงินรายได๎ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
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ตีพิมพ์และการประชุมวิชาการ
กองบริหารการวิจัย จึงได๎ขออนุมัติปรับแผนเพื่อขอ

หลักฐาน
2.1-3-6 รายงานการจัดสรร
ทุนอุดหนุนกิจกรรมโครงการ
ที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย

งบประมาณในหมวดงบอุดหนุน-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการ
วิจัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการตีพมิ พ์และสนับสนุนคําใช๎จาํ ยการ
ประชุมวิชาการ
วิทยาเขต ฯ ได๎สนับสนุนงบประมาณ ให๎กองบริหาร
การวิจัย เป็นเงิน 280,000 บาท อนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2560 เพื่อจัดสรรให๎กับนักวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานและสนับสนุนคําใช๎จํายการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (2.1-3-5)
3.งบพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยจัดสรร
ร๎อยละ5 ของงบประมาณทั้งหมด 28,766 บาท (2.1-3-6)


4. จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการ
เผยแพรํ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิม พระเกีย รติ จั งหวัด สกลนคร จัด สรร 2.1-4-1 สรุปการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
งบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพรํ ผ ลงานวิ จั ย หรือ งาน
เผยแพรํผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎า งสรรค์ในการประชุม วิ ชาการ จั ดสรรเป็ น เงิ น จานวน
สร๎างสรรค์ในการประชุม
613,234 บาท (2.1-4-1)
วิชาการ
วิทยาเขต ฯ ได๎สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให๎กองบริหาร และการตีพิมพ์ในวารสาร
การวิจัย เพื่อจัดสรรให๎กับนักวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนการ ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตีพิมพ์ผลงานและสนับสนุนคําใช๎จํายการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเป็นเงิน 280,000 บาท อนุมัติเมื่อวันที่
30 พฤษภาคม โดยได๎จัดสรร
สนั บสนุน การตี พิม พ์ผ ลงานและสนั บสนุน คํา ใช๎ จํา ยการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น
858,113 บาท ที่ได๎สนับสนุน (2.1-4-1) ดังนี้
- เผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ จานวน 16 เรื่อง เป็นเงิน 365,613บาท
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- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน ISI, Scopus
จานวน 14 เรื่อง เป็นเงิน 168,000 บาท
- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน TCI จานวน
16 เรื่อง เป็นเงิน 112,000 บาท
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (มี Peer review) จานวน 12
เรื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท
- นาเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ จานวน 6 เรื่อง เป็น
เงิน 30,000 บาท
- นาเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติจานวน 5 เรื่องเป็น
เงิน 12,500 บาท
- ตาราทางวิช าการ/เอกสารประกอบการขอผลงานระดั บ
ชานาญการขึ้นไป จานวน 22 ผลงาน เป็นเงิน 110,000
บาท


5. มีการพัฒนา
สมรรถนะ
อาจารย์และ
นักวิจัย มีการ
สร๎างขวัญและ
กาลังใจ ตลอดจน
ยกยํองอาจารย์
และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์
ดีเดํน

วิทยาเขตฯมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และ (2.1-5-1) จดหมายขําวกอง
ดาเนินโครงการ ดังนี้
บริหารการวิจัยและบริการ
1.โครงการวันนักวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 วิชาการ
วัตถุประสงค์เพื่อสร๎างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนยกยํองอาจารย์
และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดีเดํนโดยได๎จัด
โครงการวันนักวิจัยขึน้ ทุกวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อ
เชิดชูเกียรตินักวิจัยและเป็นเวทีในการเผยแพรํผลงานของนักวิจยั
กิจกรรมในงานมอบรางวัลให๎กับนักวิจัย ประเภทผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติที่มีคาํ Impact factor สูง ระดับ
วิทยาเขต 4 รางวัล และประเภทผลงานทางวิชาการการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา 2 รางวัล ประเภทโครงการวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยที่สนองพระราชดาริของในหลวง เพื่อฉลองการ
ครองราชย์ 70 ปี 2 รางวัล ทั้งนี้ได๎มอบเกียรติบัตรเพื่อชู
เกียรติแกํนักวิจัยที่สํงผลงานวิจยั ในทั้ง 2 ประเภทดังกลําว รวม
เป็นทั้งสิน้ 8 รางวัล
(2.1-5-2)
2.โครงการ การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยตํอแหลํงทุน
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ภายนอก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 –
12.00 น. ณ ห๎องประทุมมา ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการ
รับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัย โดย ดร.ธนัท อ๎วนอํอน
ผู๎ชํวยผูป๎ ระสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี ชีวภาพ ฝุายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์ นักวิจัย เข๎ารํวม 40 คน
3. โครงการพัฒนานักวิจยั 2561 "การเขียนเมนูสคริป
งานวิจยั (Manuscript Writing) เพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
วารสารวิชาการนานาชาติ โดยมีวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.
วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล และรศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา จัดเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห๎องพระพิรุณ
4.โครงการสัมมนา สํงเสริมความรู๎ ด๎านการวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โซเดียมต่าใน ผลิตภัณฑ์อาหาร (Low
Sodium in Food Products) โดยมีวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ คือ
ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล และ รศ.ดร. เพ็ญขวัญ ชม
ปรีดา จัดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห๎องนนทรี อาคาร
บริหาร ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎แกํ อาจารย์ และนักวิจัยของ มก.
ฉกส.และจากหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ได๎แกํ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 3 ทําน โรงแรมอิมพีเรียล ร๎านอาหารร๎าน
ของฝากจังหวัดสกลนคร
5. โครงการพัฒนานักวิจยั และโครงการการสํงเสริมการ
เขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหลํงทุนภายนอก
ตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
(วช.) เครือขํายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วิศวกรรมศาสตร์ โดยเน๎น
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพืน้ ที่” มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ทาวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงทุนวิจัย ซึ่ง
จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห๎อง
ประชุมสวํางแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 7)
วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)
เครือขํายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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6. มีระบบและ
กลไกเพื่อชํวยใน
การคุ๎มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ที่
นาไปใช๎ประโยชน์
และดาเนินการ
ตามระบบที่
กาหนด

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกํนและ วิทยากรจากหนํวยงานภาครัฐกลุํม
จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการใช๎รูปแบบเดียวกันกับสานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในการ
ดาเนินงานวิทยาเขต ฯ โดยใช๎ระบบและกลไกเพื่อชํวยในการ
คุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด รํวมกับสํวนกลาง นักวิจัย
ของวิทยาเขตสามารถเลือกใช๎ชอํ งทางการติดตํอหรือ
ประสานงานการยืน่ ขอทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปยังสานักบริการ
วิชาการได๎โดยผํานทางกองบริหารการวิจัย ซึ่งเป็นหนํวยงาน
ประสานงานและรวบรวมเอกสารข๎อมูลจากนักวิจัย เพื่อสํงตํอไป
ยังงานทรัพย์สนิ ทางปัญญา สานักบริการวิชาการตํอไป
ในขั้นตอนการชํวยคุ๎มครองสิทธิงานวิจยั และงานสร๎างสรรค์

หลักฐาน

2.1-6-1 สานักบริการวิชาการ
งานทรัพย์สินทางปัญญา
https://kuservice.ku.ac.th
/PHPS/index.php?action=
part04
2.1-6-2 ขั้นตอนการยื่น
ขอรับความคุ๎มครองของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1-6-3 เอกสารแบบฟอร์ม
การขอรับสิทธิบัตร/อนุ
(2.1-6-1) และ (2.1-6-2)
สิทธิบัตร งานทรัพย์สินทาง
วิทยาเขตฯ ได๎จัดโครงการวันนักวิจัยประจาปี โดยมีการ
ปัญญา
มอบรางวัลให๎กับนักวิจัยที่มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ด๎จดทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทางปัญญา เพื่อสํงเสริมและกระตุ๎นให๎นักวิจัยมีกาลังใจในการ
1. เรื่องการพัฒนาชุด
สร๎างผลงานที่ดีมีคุณภาพนาไปสูํการจดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทดสอบภาคสนามสาเร็จรูป
และเกิดประโยชน์ตํอไป
เพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิ
ทั้งนี้ วิทยาเขตมีผลงานที่ยนื่ ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฟอร์มแบคทีเรีย
( Escherichia coli ) จากชุด
ดังนี้
ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
1.เรื่องการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสาเร็จรูปเพื่อ
ตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
( Escherichia โดยตรง
2. เรื่องเครื่องผลิตก๎อนวัสดุ
coli ) จากชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยตรง ผลงานของ
เพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ โดย
อาจารย์ ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน คณะ สาธารณสุขศาสตร์ ได๎ยนื่
ขอรับการการจดอนุสิทธิบัตร ซึง่ ยังอยูํในกระบวนการปรับแก๎ไข ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร ตาม
เลขที่คาขอ 1703002518
ข๎อมูลตามข๎อเสนอแนะของงานทรัพย์สินทางปัญญา สานัก
ลงวันที่รบั คาขอ 20 ธ.ค.
บริการวิชาการ
2.เรื่องผลิตก๎อนวัสดุเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ ผลงานของ 2560
ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
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ยื่นผลงานขอรับอนุสิทธิบัตร ตามเลขที่คาขอ 1703002518
ลงวันที่รบั คาขอ 20 ธ.ค. 2560 (2.1-6-3 )
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน

เป้าหมาย
60

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

2558

2559

2560

5.00
(ครบทุกข๎อ)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

6 ข๎อ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข๎า

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเปูาหมาย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได๎จากระดับสถาบัน เป็นคําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนํวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ
คะแนนทีไ่ ด๎ 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนํวยงานวิจัย

จานวนคณะและหนํวยงานวิจัยทัง้ หมดของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ใช๎ข๎อมูลจาก Common Data Set ที่คณะกรรมการยืนยันในระบบ CHE QA Online

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558
หนํวยงาน

รวม

เงินวิจัย
ภายใน

วิทยาเขต

1,647,890

5,736,692

ภายนอก

อาจารย์เฉพาะ
ปฏิบัติงานจริง

นักวิจยั เฉพาะ
ปฏิบัติงานจริง

5,911,198

191.5

1

สัดสํวนเงินวิจัย
60,509.52

คะแนน
1.52

คณะ ทอ.

4,159,045

1,924,545

2,234,500

42

0

99,024.88

2.25

คณะ วว.

4,919,547

3,061,147

1,858,400

74

0

66,480.36

1.51

คณะ ศว.

905,798

386,000

519,798

60.5

0

14,971.87

0.75

คณะ สศ.

1,663,500

365,000

1,298,500

15

0

10,900.00

3.08
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ผลการดาเนนิงานปีการศึกษา 2559
เงินวิจัย
ภายใน

ภายนอก

5,805,385

36,625,663

200.0

1

12,155.24

3.18

คณะ ทอ. 16,148,938.88 3,376,780.00 12,772,158.88
(220,000)
คณะ วว. 23,247,779.93 1,838,505.00 21,409,274.93
(220,000)
คณะ ศว.
607,714.29 222,000.00
385,714.29
(100,000)
คณะ สศ. 2,350,615.00 292,100.00 2,058,515.00
(180,000)
สขส.
76,000.00
76,000.00
0
(220,000)

47

0

343,594.44

5.00

77.5

0

299,971.35

5.00

57.5

0

10,568.94

0.53

18

0

130,589.72

3.63

0

1

76,000.00

1.73

หนํวยงาน
วิทยาเขต

รวม
42,431,048

อาจารย์ที่
นักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง ปฏิบัติงานจริง

สัดสํวนเงิน
วิจัย คะแนน

ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2560
ข๎อมูลจากระบบ http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx
เงินวิจัย

หน่วยงาน
รวม

ภายใน

ภายนอก

อาจารย์
เฉพาะ
ปฏิบัติงาน
จริง

นักวิจัย
เฉพาะ
ปฏิบัติ

สัดส่วนเงิน
วิจัย

คะแนน

งานจริง

วิทยาเขต

62,699,792.72 16,837,725.49 45,882,067.23

219

1

5,431,618.6

3.66

คณะ ทอ.

22,041,155.80 11,317,836.47

10,723,319.33

49

0

4,321,795.50

5

คณะ วว.
คณะ ศว.

24,533,600.97

4,633,566.67

19,920,034.30

79

0

282,225.29

5

1,233,040.00

565,440.00

667,600.00

70

0

17,614.85

0.88

คณะ สศ.

14,786,113.60

215,000.00

14,571,113.60

21

0

704,100.61

5

105,882.35

105,882.35

-

0

1

105,882.35

2.41

สขส.
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อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาวิทยาเขตมีการทาวิจัยอยํางตํอเนื่องโดยได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง
จากภายในได๎แกํทุนคณะ ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมก. ทุนวิทยาเขตรวมทั้งทุนจากภายนอกได๎แกํ
1) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
3) บริษัท ไทยรุํงเรืองอุตสาหกรรม จากัด (สาขาสกลนคร)
4) งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560
5) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.)
6) วัดไตรสิขาราม บ๎านฝาง ตาบลแพด อาเภอคาตากล๎า จังหวัดสกลนคร
7) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8) ITAP
9) กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
12) กรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์
13) ที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย
14) แหลํงเงินสนับสนุนโครงการชํวยเหลือน้าทํวมจังหวัดสกลนคร ปี 2560
15) Innovation hub - agriculture&food
16) Innovation Hub – Ageing Society: Translational Research PRE-SEED FUND
17) สานักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ)
18) ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแกํน
19) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.) และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต๎โครงการสํงเสริมบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แขํงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)
20) Osaka University, Osaka, Japan
22) สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
23) Innovation Hubs เพื่อสร๎างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0
24) University of Michigan, USA.
25) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)
26) Center for Diseases Control and Prevention, USA
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับวิทยาเขต
คะแนนที่ได๎ในระดับวิทยาเขต = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกหนํวยงาน
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

1.52

3.18

3.66

3.66 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

3.01

บรรลุเปูาหมาย

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ผลผลิต

คะแนนที่ได๎ในระดับสถาบันเป็นคําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยของทุกคณะและหนํวยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ
คะแนนทีไ่ ด๎ 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนํวยงานวิจัย

จานวนคณะและหนํวยงานวิจัยทัง้ หมดของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
ใช๎ข๎อมูลจาก Common Data Set ที่คณะกรรมการยืนยันในระบบ CHE QA Online

ผลการดาเนินงานแยกหนํวยงาน ปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน
วิทยาเขต
คณะ ทอ.
คณะ วว.
คณะ ศว.
คณะ สศ.
สขส.

รวม
67.8
30.40
26.60
2.60
8.20
0.00

จานวนผลงานวิจัยตามคําถํวงน้าหนัก
0.2 0.4 0.6 0.8
59
25
9
17
22
9
7
14
23
14
0
3
4
2
0
0
10
0
2
0
0
0
0
0

1.0
27
7
14
1
5
0

อาจารย์ นักวิจัย ร๎อยละ
ทั้งหมด ทั้งหมด ผลงานวิจัย
233.5
1
28.91
48
0
63.33
90
0
29.56
73.5
0
3.54
22
0
37.27
0
1
0.00
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คะแนน
เฉลี่ย
2.20
5.00
2.46
0.44
3.11
0.00

ผลการดาเนินงานแยกหนํวยงาน ปีการศึกษา 2559
หน่วยงาน

รวม
ผลงาน

จานวนผลงานวิจัยตามคําถํวงน้าหนัก
รวม

0.2

0.4

0.6

0.8

1

อาจารย์
ทั้งหมด

นักวิจัย
คะแนน
ร๎อยละ
ทั้งหมด ผลงานวิจัย เฉลี่ย

วิทยาเขต

197

110.40

68

31

16

36

46

237

1

46.39

4.11

คณะ ทอ.

57

37.20

9

9

10

16

13

50

0

74.40

5.00

คณะ วว.

73

39.60

25

19

2

6

21

90.5

0

43.76

3.65

คณะ ศว.

17

11.00

3

3

3

3

5

72.5

0

15.17

1.90

คณะสศ.

49

21.80

31

0

1

10

7

24

0

90.83

5.00

สขส.

1

0.80

0

0

0

1

0

0

1

80.00

5.00

ร๎อยละ
ผลงานวิจัย

คะแนน

ผลการดาเนินงานแยกหนํวยงาน ปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน

รวม
จานวนผลงานวิจัยตามคําถํวงน้าหนัก
ผลงาน รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1

อาจารย์ นักวิจัย
ทั้งหมด ทั้งหมด

เฉลี่ย

วิทยาเขต

183

103.8

32

78

5

26

42

236

1

43.63

4.37

คณะ ทอ.

41

31

4

5

3

13

16

51

0

60.78

5.00

คณะ วว.

50

31.20

11

15

0

5

19

87

0

35.86

2.99

คณะ ศว.

55

23

6

42

1

6

0

76

0

30.79

3.85

คณะสศ.

35

16.40

11

16

0

1

7

22

0

74.55

5.00

สขส.

3

1.80

0

1

1

1

0

0

1

180

5.00

ค่าน้าหนัก

ทอ.

วว.

คณะ
ศว.

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

0.20

4

11

6

11

0

32

6.40

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตาม

0.40

5

15

42

16

1

79

31.60

ข้อมูลพืน้ ฐาน
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สนข.

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
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ค่าน้าหนัก

ทอ.

วว.

คณะ
ศว.

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2

0.60

3

0

1

0

1

5

3.0

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการพ.ศ. 2556 แตํสถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตํวันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํในBeall’s list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1

0.80

13

5

6

1

1

26

20.8

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556

1.00

14

16

0

7

0

37

37.00

1.00

1

2

0

0

0

3

3.00

1.00

1

1

0

0

0

2

2.00

ข้อมูลพืน้ ฐาน

สศ.

สนข.

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก

ประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการพ.ศ. 2556 แตํสถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎ง ให๎
ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํ
วันที่ออกประกาศ

ตาราหรือหนังสือหรืองารแปรที่
ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การ
การขอตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
การวิจัย/ผลงานวิจยั ที่หนํวยงาน
หรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
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ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ทอ.

วว.

คณะ
ศว.

40

48

55

สศ.

สนข.

35

3

ผลการดาเนินงาน
จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก

ดาเนินการ
รวม

184

103.8

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับวิทยาเขต
คะแนนที่ได๎ในระดับวิทยาเขต = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกหนํวยงาน
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

2.20

4.11

4.37

4.37 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

3.01

บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎ความสาคัญตํอการดาเนินพันธกิจด๎าน
บริการทางวิชาการแกํสังคม ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด๎านความรับผิดชอบตํอสังคม จึงได๎จัดทาแผนงาน
และงบประมาณการดาเนินงานบริการวิชาการเพื่อสร๎างความเข็มแข็งให๎กับชุมชนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองงานตามโครงการในพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจ๎า ในรัชกาลที่ 9
ในบทบาทการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พึ่งด๎านวิชาการแกํจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตฯยังได๎รบั การร๎องจากจังหวัด
สกลนครในการบริการวิชาการแกํสังคมโดยใช๎งบประมาณของจังหวัดสกลนครในปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561 ) มีอุทกภัยครั้งใหญํนาความเสียหายเดือดร๎อนมาสูชํ าวสกลนครอยํางประมาณคํามิได๎ วิทยาเขตได๎ตั้ง
ศูนย์ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยภายใต๎แนวคิด “ KU SPILIT ”ชํวยเหลือชํวงภาวะวิกฤต ตํอเนื่องไปถึงการชํวยพื้นฟูสภาพหลัง
น้าลดและสํงเสริมอาชีพด๎วย ซึ่งในระยะยาวได๎วางแผนในการฟืน้ ฟูและพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืน และสํงเสริมภาค
การเกษตรในรูปแบบภาคีเครือขําย
สาหรับผลการดาเนินงานตามแผนบริการวิชาการ ในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการตามตัวบํงชี้
สกอ. 1 ตัวบํงชี้ พบวํา มีผลการดาเนินงาน 6 ข๎อ ได๎ 5 คะแนน ผลประเมินได๎คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตํอไปนี้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
เป้าหมาย
2560

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (1 ตัวบ่งชี้)

ข๎อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน ปี 2560
ผลการประเมิน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
คะแนน ระดับคุณภาพ
2561 ตัวหาร หรือสัดส่วน)

6

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

6

6

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
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ผลการดาเนินงาน
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง

1.กาหนดชุมชน
หรือองค์การ
เปูาหมายของการ
ให๎บริการทาง
วิชาการแกํสังคม
โดยมีความรํวมมือ
ระหวํางคณะหรือ
หนํวยงาน
เทียบเทํา

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด -แผนบริการวิชาการ
สกลนคร โดยคณะกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
เฉลิมพระเกียรติ ฯซึ่งประกอบด๎วผู๎แทนจากคณะและ
ร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
สานักงานวิทยาเขต ได๎พิจารณากาหนดชุมชนเปูาหมายเพื่อให๎ เกียรติ จังหวัดสกลนคร
ทุกหนํวยงานได๎รํวมกันให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม ไว๎ 2
- คาสั่งแตํงตัง้
กลุํมหลักๆ คือ
คณะกรรมการบริการ
1) กลุํมประชาชนรอบวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
วิชาการวิทยาเขต
2) กลุํมชุมชนที่อยูํในโครงการพระราชดาริ
-คาสั่งแตํงตัง้
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯสารวจความต๎องการของชุมชน
คณะกรรมการโครงการ
ท๎องถิ่นและจังหวัดเพื่อนามากาหนดเป็นแผนงานในการ
ลุํมน้าก่า
บริการวิชาการที่ใช๎ความเชีย่ วชาญทางวิชาการของบุคลากร
- คาสั่งแตํงตัง้
ในวิทยาเขตเป็นหลักประกอบกับความรํวมมือของหนํวยงาน คณะกรรมการโครงการ
ตํางๆในจังหวัด รวมทั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ปุารักน้า
การเกษตร โรงการหลวงอาหารสาเร็จรูป เป็นต๎น กาหนดเป็น -บันทึกข๎อตกลงความ
แผนระยะยาวที่ต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่องและโครงการ/
รํวมมือCreative
กิจกรรมที่ดาเนินการเฉพาะด๎านเพื่อรองรับโครงการอัน
Economicอยํางยั่งยืน
เนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ในปีการศึกษา 2560 มุํงพัฒนา 2 กลุํมชุมชนเปูาหมายโดย
จัดทาเวทีประชาชนขึ้นเพื่อสร๎างความเข๎าใจเน๎นความสมัครใจ
ในการเข๎ารํวมโครงการและหาแนวทางการพัฒนารํวมกัน
สอดคล๎องกับความจาเป็นของกลุํมเปูาหมายที่กาหนดไว๎
ข๎างต๎น ดังนี้
กลุํมที่ 1.กลุํมประชาชนโดยรอบวิทยาเขต มี 1 โครงการ
ตํอเนื่อง คือ โครงการดาวลอมเดือน
กลุํมดาวล๎อมเดือน คือ ชุมชนกลุํมเปูาหมายตาบลเชียง
เครือและตาบลอุํมจาน ที่อยูํในพื้นที่รอบวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติฯ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาวิทยาเขตฯ เมื่อมีการนาน้า
จากเขื่อนน้าอูนเข๎ามายังวิทยาเขต โดยการบริจาคทีด่ ินของ
เกษตรกรตลอดแนวคลองระยะทาง 9 กิโลเมตร สํวนใหญํอยูํ
ในเขตพื้นที่ตาบลเชียงเครือที่ยังไมํได๎รับการพัฒนาด๎านอาชีพ
และความเป็นอยูํ ยังมีการประกอบอาชีพแบบเดิม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ทํานแรก) ได๎ริเริ่มโครงการ
“ดาวล๎อมเดือน” โดยน๎อมนาเอาหลักทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ดาเนินงานเพื่อสร๎างศูนย์กลางการเรียนรู๎ด๎านการพัฒนาการ
เกษตร ยกระดับพื้นที่ให๎มีศักยภาพด๎านการพัฒนาการเกษตร
ภายในชุมชนให๎เป็นพืน้ ที่ตัวอยํางการพัฒนา โดยให๎
“วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” (ทุกคณะและ
มีสานักงานวิทยาเขตเป็นหนํวยประสานงาน) เปรียบเสมือน
“เดือน” และประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชน ได๎แกํ เทศบาลตาบลเชียงเครือ องค์การ
บริหารสํวนตาบลอุํมจาน ส.ก.ต.สกลนคร จากัด สานักงาน ธ.
ก.ส. จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์
กรมการพัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนา
“กลุํมชุมชนบริเวณโดยรอบวิทยาเขต” ที่เปรียบเสมือน “
ดาว” โดยมีการพัฒนาในหลายสํวนทั้งเรื่องการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตด๎านการเกษตรแบบครบวงวงจร(ตั้งแตํ การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ข๎าว การเลี้ยงโคเนื้อ การพัฒนาอาหารสัตว์
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การลดสารเคมี การแปรรูปผลผลิต การ
สํงเสริมมาตราฐานผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ฯลฯ)โดยมีชุมชนทีส่ มัครใจเข๎ารํวมโครงการอยํางตํอเนื่อง
จานวน 9 ชุมชนคือ (1)บ๎านหนองหอย หมูํ 4 (2) บ๎านหนอง
หอยหมูํ 17 (3) บ๎านโนนศาลา (4) บ๎านนาคาไฮ (5) บ๎านโคก
สวําง(6)บ๎านหนองสนม (7) บ๎านโนนเบ็ญ (8) บ๎านโพนสวาง
(9) บ๎านหนองบัวสร๎าง
กลุํมที่ 2 กลุํมชุมชนที่อยูํในโครงการพระราชดาริ
โครงการที่เน๎นหนักในพืน้ ที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและเป็นโครงการตํอเนื่องนั้น ทางวิทยาเขตได๎ให๎
ความสาคัญอยํางจริงจังด๎วยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล
วัสดุ วิชาการ ผสมผสานกับหนํวยงานภาคีเครือขํายในพื้นที่
รํวมกันเน๎นที่ชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก และมีภาคีเครือขําย
ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล๎อม กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต๎น ดาเนินงานใน 2 โครงการหลัก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

คือ
2.1 โครงการปุารักน้าที่มชี ีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 พณ อาพล เสนา
ณรงค์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ความก๎าวหน๎าของโครงการปุารักน้าที่ บ๎านถ๎าติ้ว ตาบลปทุม
วาปี อาเภอสํองดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด๎านปุาไม๎ที่มีชื่อวํา
“โครงการปุารักน้า ” และได๎มอบหมายให๎ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทาโครงการติดตาม
ความก๎าวหน๎าและการบริหารจัดการโครงการปุารักน้าอีก 4
แหํงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะได๎นาเอาองค์ความรู๎ด๎าน
ปุาไม๎ไปวางแผนในการพัฒนาให๎มีความยั่งยืนประกอบด๎วย
(1) บ๎านถ้าติ้ว อ.สํองดาว (2) บ๎านทรายทอง อ.สํองดาว (3)
บ๎านปุารักน้า อ.สวํางแดนดิน (4) บ๎านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์
(5)บ๎านจาร อ.บ๎านมํวง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯ จึงได๎จัดทาโครงการ “ ปุา
รักน้าที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้นภายในอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาปุาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรม
ราชินี ซึ่งเป็นต๎นแบบของการปลูกปุาขนาดเล็กที่สามารถอยูํ
รํวมกับปุาขนาดใหญํที่เป็นปุาดัง้ เดิมได๎อยํางสมดุล เพื่อสนอง
แนวพระราชดาริดังกลําว และเป็นการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพปุาเพื่อรักษาปุาไว๎เพื่อเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้ง สํงเสริมงานศิลปาชีพให๎
คงอยูํในวิถีชุมชน
2.2 โครงการลุํมน้าก่าที่มชี ีวิต
จากพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 “ให๎กรม
ชลประทานพิจารณาดาเนินการกํอสร๎างอาคารบังคับน้าในลา
น้าก่าเพียงเตี้ย ๆ เพื่อให๎เก็บน้าทํวมพื้นที่เพียงเล็กน๎อยกํอน
เนื่องจากขณะนี้ยังมีปัญหาทีด่ ินที่ถูกน้าทํวม ราษฎรเรียกร๎อง
คําตอบแทนสูงมาก แตํถ๎าจะไมํพิจารณากํอสร๎างก็เสียดาย
เพราะถ๎าสร๎างอาคารบังคับน้าในลาน้าก่าตอนลํางนีไ้ ด๎แล๎ว จะ
ชํวยพื้นที่บริเวณริมฝั่งโขงนี้ได๎อยํางมาก อยํางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณากํอสร๎างอาคารบังคับน้าในลาน้าก่าตอนลํางเพียง
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ระดับต่าได๎แล๎ว ตํอไปถ๎าสามารถเจรจาปัญหาที่ดินที่ถูกน้า
ทํวมได๎ในราคาที่เหมาะสมแล๎ว จึงพิจารณากํอสร๎างอาคาร
บังคับน้าให๎สามารถเก็บกักได๎มากยิ่งขึ้น เชํนเดียวกับโครงการ
ห๎วยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี ทีท่ าสาเร็จแล๎ว สาหรับการสูบ
น้าจากลาน้าก่าตอนลํางขึ้นไปใช๎ประโยชน์นนั้ ให๎ราษฎรทั้ง
สองฝั่งสูบน้าไปใช๎กันเอง”
ดังนั้นฯพณฯ อาพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาล
ที่ 9 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาชีพและความเป็นอยูํของ
เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่โครงการลุํมน้าก่าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ด๎วยเหตุนี้รองศาสตราจารย์วโิ รจ อิ่มพิทักษ์
(นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น) และคณะ
ผู๎บริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงได๎
น๎อมนาเอาพระราชปณิธานของในหลวง รัชการที่ 9 สูํการ
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ทาหน๎าที่เป็นหนํวยงานหลักในการ
นาองค์ความรู๎ และงานวิจัยไปถํายทอดสูํเกษตรกรในพื้นที่
เพื่อพัฒนาความเป็นอยูํของเกษตรกรในพื้นที่ลุํมน้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นโดยการน๎อม
นาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎แบบบูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานตํางๆเรียกวํา เบญจภาคี ประกอบด๎วย
หนํวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน
และหนํวยงานสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาอาชีพความเป็นอยูํ
ด๎วยการสร๎างอาชีพที่มีมลู คําหลังทานาโดยมีชุมชนในพืน้ ที่
จังหวัดสกลนคร คือ อาเภอโคกศรีสุพรรณ อาเภอโพนนาแก๎ว
อาเภอเมือง (ซึ่งตํอมาอาเภอกุสุมาลย์ได๎ขอเข๎ารํวมโครงการนี้
ด๎วย) มีการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ ระดมสมองของ
เกษตรกรในพื้นที่ จัดลาดับปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริง
นาไปสูํการทาแผนการที่ตรงกับกลุํมเปูาหมาย
2.จัดทาแผน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได๎จัดทาแผน
-แผนทิศทางการ
บริการวิชาการโดย บริการวิชาการโดยมีสํวนรํวมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย ขับเคลื่อนโครงการดาว
มีสํวนรํวมจาก ที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ล๎อมเดือน
ชุมชนหรือองค์การ
1) การสารวจความต๎องการของชุมชน วิทยาเขตฯ
โครงการปุารักน้าอัน
เปูาหมายที่กาหนด ดาเนินการรํวมกับ ผู๎นาชุมชน และหนํวยงานภาคีเครือขําย
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ในข๎อ 1
โดยเป็นการจัดทาแผนตามความรํวมมือที่ระบุไว๎ใน MOU
ในพืน้ ที่จังหวัดสกลนคร
จากการทาแผนทาให๎ได๎แนวทางการพัฒนาชุมชนในโครงการ
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ให๎มีความเข๎มแข็งสามารถพัฒนาตนเอง มีกลุํมเกษตรกรที่
สามารถดาเนินกิจกรรมยํอยที่ถือวําตรงกับความต๎องการของ
สมาชิกในกลุํมและตรงตามแผนที่ทางหนํวยงานภาคีเครือขําย
ที่จะเข๎ามามีสวํ นรํวมตามแนวทาง Social Engagement
2) การจัดทาแผนอยํางมีสํวนรํวม โดยทางมหาวิทยาลัยได๎
จัดกระบวนการทาแผนการดาเนินงานแบบมีสวํ นรํวมใน 2
กรณี คือ
- เรียนเชิญหนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องและ
แกนนาประชาชนในพืน้ ที่เปูาหมายมารํวมประชุมที่ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- ได๎บูรณาการหนํวยงานภาคีเครือขํายลงพื้นที่จริง จัดทาแผน
กลุํมยํอยในแตํละพืน้ ที่เปูาหมาย โดยมีกิจกรรมหลักที่ปรากฏ
ในแผนการดาเนินงานหลัก ดังตํอไปนี้
กลุํมที่ 1 ชุมชนโดยรอบวิทยาเขต:โครงการดาวล๎อม
เดือน
 กิจกรรมศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษาดูงาน
ต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา๎ ว : สัญญาซื้อขาย
กับ ส.ก.ต.
 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าวฮางงอก: สัญญา
ซื้อขายกับ กรมสํงเสริมสหกรณ์ พาณิชย์จงั หวัด
สกลนคร
 กิจกรรมกลุํมธนาคารน้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ: สัญญา
ซื้อขายกับ สหกรณ์โพนยางคา

-โครงการลุํมน้าก่าที่มี
ชีวิต

กิจกรรมกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : จาหนํายทั่วไปและให๎สมาชิก
ในกลุํมใช๎
 กิจกรรมกลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ: จาหนํายทั่วไป
และจาหนํายให๎สมาชิกในกลุํม
 กิจกรรมกลุํมปลูกพริกอินทรีย์ : เข๎ารํวมโครงการ
ประชารัฐ สานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และ
พาณิชย์จงั หวัดสกลนคร
กลุํมที่ 2 ชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระราชดาริ
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2.1 โครงการปุารักน้าที่มชี ีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุครบ 7
รอบ ในปี พ.ศ. 2559
2. เพื่อเป็นการน๎อมนาเอาหลักทรงงานของโครงการปุารักน้า
อันเนื่องพระราชดาริ มาปฏิบัติใช๎ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร และฟื้นฟูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมให๎เป็น
ปุาทีส่ มบรูณ์
3. เพื่อเสริมสร๎างจิตสานึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ปลูกฝังให๎ราษฎรในพืน้ ที่เกิดความรักและ หวงแหน
ทรัพยากรปุาไม๎และสํงเสริมการปลูกปุาไม๎ยนื ต๎นที่เป็น
ต๎นแบบให๎กับชุมชนในจังหวัดสกลนคร
4. เพื่อนาเอาองค์ความรู๎ด๎านปุาไม๎ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอยูํขยายผลไปยังโครง
โครงการปุารักน้า และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ด๎านปุาไม๎และด๎านอื่นๆ ในพื้นที่จงั หวัด
สกลนคร
กิจกรรม ปี 2559-60 ประกอบด๎วย
กิจกรรมที่ปรากฏในโครงการที่ขออนุมัติงบจาก

 กิจกรรมที่ 1 การสารวจความหลากหลายของสังคม
พืชในพื้นที่โครงการปุารักน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์
บ๎านถ้าติ้วและบ๎านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.สํองดาว
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสํงเสริมเทคนิคการย๎อมเส๎นไหม
จากสีธรรมชาติและสีเคมีบ๎านปุารักน้า ต.โคกสี อ.สวํางแดนดิน
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสํงเสริมการจาหนํายผ๎าไหม
ออนไลน์ บ๎านจาร ต.มํวง อ.บ๎านมํวง
2.2 โครงการน้าก่าที่มีชวี ิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยูํ คุณภาพชีวิตประชาชน
ลุํมน้าก่าให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและยั่งยืน
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2. สร๎างอาชีพทางเลือกที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจหลังการทานา
เพื่อการใช๎พื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
3. บูรณาการหนํวยงานตํางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ระบบการเกษตรกรรมโดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
มีวัตถุประสงค์ ใน ปี 2560 ดังนี้
เพื่อถอดบทเรียนในการเชื่อมโยงและบูรณาการหนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการ
เกษตรกรรม โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
หลักสูตรหรือกิจกรรมลุํมน้าก่า
1. ฝึกอบรม การบริหารจัดการฟาร์มอยํางมี
ประสิทธิภาพสาหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว)
2. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง (หลังการทานา)
3. กิจกรรมเสริมอื่นๆที่เป็นประโยชน์สาหรับการเนิน
กิจกรรมหลัก
4. จัดเวทีชุมชนเพื่อสร๎างองค์ความรู๎อยํางยั่งยืนและ
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมตํอเนื่อง 2ปีงบประมาณ ประกอบด๎วย
ปี 2559(มีข๎อมูลแล๎ว) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯได๎จัดสรร
งบประมาณ จานวน 785,000 บาท เพื่อให๎บริการด๎าน
วิชาการแกํชุมชนในพื้นทีโ่ ครงการลุํมน้าก่า แบํงออกเป็น 4
กลุํมดังนี้
 โครงการด๎านการเกษตรจานวน 1โครงการ
งบประมาณ 75,000 บาท
 โครงการด๎านการเศรษฐกิจจานวน 2โครงการ
งบประมาณ 250,000 บาท
 โครงการด๎านสุขภาพ
จานวน 4โครงการ
งบประมาณ 360,000 บาท
 โครงการด๎านการจัดทาระบบฐานข๎อมูล จานวน 1
โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท
ปี 2560 ได๎ดาเนินการตํอเนื่องโดย ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร จานวน
3,000,000 บาท กิจกรรมที่สาคัญดังนี้
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กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการฟาร์มอยํางมีประสิทธิภาพ
สาหรับพืชเศรษฐกิจหลัก(ข๎าว)
 กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมการประกอบอาชีพ
หลัก ( ทานา )
 กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง ( หลังการ
ทานา) กิจเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมหลัก
3.ชุมชนหรือ
โครงการพัฒนากลุํมผูป๎ ระกอบการผ๎าย๎อมครามสกลนคร
รายงานผลการดาเนินงาน
องค์การเปูาหมาย
นับตั้งแตํปีงบประมาณ 2557-2559 ที่วิทยาเขตเฉลิม
โครงการ
ได๎รับการพัฒนา พระเกียรติฯรํวมกับหอการค๎า และหนํวยงานในจังหวัด
และมีความ
สกลนคร ได๎ให๎บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กลุํมผู๎ผลิต
เข๎มแข็งที่มี
ผ๎าย๎อมครามอยํางตํอเนื่องตั้งแตํกระบวนการผลิต การแปร
หลักฐานทีป่ รากฏ รูป การจัดจาหนําย จนมี application บนมือถือให๎ความรู๎
ชัดเจน
เกี่ยวกับผ๎าคราม แหลํงผลิตและการจัดจาหนํายทั้งonline
และบน “ถนนผ๎าคราม ยํานเมืองเกําสกลนคร”เปิดทุกวัน
เสาร์อาทิตย์จนเป็นสถานทีท่ ํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวมา
ตํอเนื่องสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎ค๎าอยํางมั่นคง จนปัจจุบนั สามารถ
ดาเนินธุรกิจผ๎าครามได๎ด๎วยตนเอง และจังหวัดสกลนครได๎ใช๎
ผลงานโครงการนี้เข๎าประกวดรับรางวัลคุณภาพหนํวยงาน
ภาครัฐระดับประเทศด๎วย ดังนัน้ นับตั้งแตํปี 2560 จึงไมํมี
รายงานผลการดาเนินงานตามงบประมาณโครงการ
โครงการดาวล๎อมเดือน
การดาเนินโครงการดาวล๎อมเดือนนี้ วิทยาเขตฯ
ดาเนินการอยํางตํอเนื่องมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2552 –ปัจจุบนั
ดังนั้นวิทยาเขตฯจึงดาเนินงานในลักษณะแผนงานประจา
โครงการดาวล๎อมเดือนมีความเข็มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ภายในกลุํมสมาชิกได๎จานวน 9 ชุมชนคือ (1)บ๎านหนองหอย
หมูํ 4 (2) บ๎านหนองหอยหมูํ 17 (3) บ๎านโนนศาลา (4) บ๎าน
นาคาไฮ (5) บ๎านโคกสวําง(6)บ๎านหนองสนม (7) บ๎านโนน
เบ็ญ (8) บ๎านโพนสวาง (9) บ๎านหนองบัวสร๎าง
สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู๎ด๎านการปลูกพริก
อินทรีย์(บ๎านหนองหอย หมูํ 4) จานวน 1 ศูนย์การเรียนรู๎
และอีก 9 ฐานความรู๎ ซึ่งเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับหนํวยราชการ
และ เกษตรกรอยํางตํอเนื่อง อาทิ กลุํมโคเนื้อคุณภาพของ
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นายอุทัย สุวรรณา กลุํมเกษตรพอเพียงนายคา บุญชิต กลุํม
สมุนไพรนางสมใจ ครุฑตาคา กลุํมปลูกข๎าวของนายทองพูน สี
คุณหลิ่ว กลุํมปลูกพริกอินทรีย์ นายสมบัติ ครุตตาคา
(2บ๎าน) กลุํมแปรรูปข๎าวฮางงอก นางลาใย โพธิ์โคตร
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 วิทยาเขต ฯได๎ทาMOU
กับเกษตรกรใน โครงการดาวล๎อมเดือน (กลุํมคนเคลื่อนดาว)
พัฒนาบทบาทจากการเป็นผู๎รับบริการวิชาการ มาเป็นคูํความ
รํวมมือในการรํวมกันพัฒนาความรํวมมือให๎เกิดขึ้นภายใน
สมาชิกกลุํม และ ในพืน้ ที่ของวิทยาเขตโดยในปีนี้เริ่มต๎นจาก
กิจกรรมการยกระดับการปลูกพริกสูํตลาดสากล(บ๎านหนอง
หอย หมูํ 4 และหมูํ 17)
โครงการปุารักน้าที่มีชวี ิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานสรปผลการ
กลุํมปลูกไม๎ยางนารํวมกับการปลูกเชื้อเห็ดธรรมชาติ
ดาเนินโครงการปุารักน้า
1.พื้นทีป่ ุารักน้าบ๎านปุารักน้า อ.สวํางแดนดินที่มีชีวิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2.พื้นทีป่ ุารักน้าบ๎านจาร อ.บ๎านมํวง
กลุํมทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์บ๎านถ้าติ้ว
- กลุํมเลี้ยงปลาในบํอบ๎านถ้าติ้วและบ๎านทรายทอง ต.ปทุม
วาปี อ.สํองดาว
กลุํมทอผ๎า
- ศูนย์ศิลปาชีพฯ 2 แหํง บ๎านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ และ
บ๎านจาร อ.บ๎านมํวง
- กลุํมแปรรูปด๎านศิลปหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพ
โครงการลุํมน้าก่าที่มชี ีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-กลุํมเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ นายสมยศ นาหมื่นหงษ์
อ.โพนนาแก๎ว
-กลุํมปลูกข๎าวแบบประณีตด๎วยระบบนาหยํอนบ๎านแปูน อ.
โพนนาแก๎ว
- กลุํมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ลอยน้าบ๎านน้าพุ อ.โพนนาแก๎ว
- กลุํมเลี้ยงปลาพันธุ์พื้นเมืองบ๎านน้าพุ อ.โพนนาแก๎ว
- กลุํมทอผ๎าไหมและผ๎าครามบ๎านมํวงไขํ อ.โคกศรีสุพรรณ
- กลุํมแปรรูปจากการทอผ๎าบ๎านมํวงไขํ อ.โคกศรีสุพรรณ
4.ชุมชนหรือ
มีการพัฒนาการดาเนินกิจกรรมในชุมชน อยํางตํอเนื่อง ในปี
องค์การเปูาหมาย 2559 - 2560 ตามแผนงานที่กาหนดรํวมกับหนํวยงานภาคี
ดาเนินการพัฒนา
เครือขํายและ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได๎แกํ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายงานสรุปโครงการ
“การสนับสนุนและขยาย
ผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
(ลุํมน้าก่ามีชีวติ )

-การประชุม
คณะกรรมการดาวล๎อม
เดือน ปุารักน้า และลุํม
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กลุํมชุมชนโดยรอบวิทยาเขต:โครงการดาวล๎อมเดือน
 กิจกรรมศูนย์ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง:พัฒนา
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ
 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา๎ ว : มีการปรับแนว
การผลิตที่มีการวางแผนเก็บเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อ
ใช๎ในปีตํอไปลดความเสี่ยงในเรือ่ งปัญหาอุทกภัย
และการแปรรูปเป็นข๎าวสารจาหนําย (การทาสัญญา
กับ สกต. จะเป็นการเงื่อนไขของสมาชิกในแตํละ
ราย)
 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าวฮางงอก: การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ วางจ าหนํ า ยในนามกลุํ ม
รํวมกับ หนํวยงานตํางๆ เชํน กรมสํงเสริมสหกรณ์
สานักงานพานิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นต๎น
 กิจกรรมกลุํมธนาคารน้าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ “:
พัฒนาเป็นกลุํมผู๎เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ มีสัญญาซื้อ
ขายกับ สหกรณ์โพนยางคา และมีการผลิตอาหารโค
เอง
 กิจกรรมกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : จาหนํายทั่วไปและให๎
สมาชิกในกลุํมใช๎
 กิจกรรมกลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ : จาหนํายทั่วไป
และจาหนํายให๎สมาชิกในกลุํม
 กิจกรรมกลุํมปลูกพริกอินทรีย์ จังหวัดสกลนคร :
ท างานรํ ว มกั บ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สกลนคร
และ พานิชย์จังหวัดสกลนคร
กลุํมชุมชนเหลํานี้ยงั คงดาเนินธุรกิจการเกษตรอยํางตํอเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน
กลุํมชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1) ชุมชนโครงการปุารักน้า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 สร๎างความตระหนักและรักษาความหลากหลายของ
สังคมพืชในโครงการปุารักน้าทีม่ ีชีวิตให๎คงสภาพอยูํ
 การจัดตั้งกลุํมธนาคารต๎นไม๎ของชุมชนในโครงการ

น้าก่ามีชีวิต
- ภาพกิจกรรม

ปุารักน้า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เอกสารสรุปผลโครงการ
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 หมูํบ๎าน Home Stay บ๎านถ้าติว้ ตาบลปทุมวาปี

พัฒนาลุํมน้าก่าอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดสกลนคร

อาเภอสํองดาว
 ผ๎าไหมจากสีธรรมชาติและสีเคมี พื้นที่บา๎ นปุารักน้า
ตาบลโคกสี อาเภอสวํางแดนดิน
 ตลาดผ๎าไหมออนไลน์ พืน้ ทีบ่ ๎านจาร ตาบลมํวง
อาเภอบ๎านมํวง
 เพิ่มอาชีพด๎านการประมงของชุมชนในโครงการปุา
รักน้าที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ชุมชนโครงการลุํมน้าก่าที่มีชวี ิต
ชุมชนในโครงการลุํมน้าก่าที่มีชีวิต ได๎ดาเนินการอยําง
ตํอเนื่อง และมีการพัฒนากิจกรรมตามบริบทของพืน้ ที่และ
สภาพปัญหาของประชาชนในแตํละชํวงเวลา จึงปรากฎเป็น
แผนงานที่ตํอเนื่องชัดเจนจากปี 2559 – 2560 ดังนี้
ปี 2559
1. การบริหารจัดการฟาร์มอยํางมีประสิทธิภาพสาหรับพืช
เศรษฐกิจหลัก(ข๎าว)
1.1 เทคนิคการใช๎ปุ๋ยสัง่ ตัดเพื่อให๎ตรงตามความ
ต๎องการของพืชและดิน
1.2 การผลิตสารหมักอินทรีย์
1.3 การเขตกรรมที่ดีกํอนและหลังการปลูกพืช
1.4 การเรียนรู๎เรื่องการปูองกันกาจัดศัตรูพืช
2. กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง ( หลังการทานา)
2.1 การผลิตอาหารสัตว์เพื่อเสริมคุณภาพการเลี้ยงโค
2.2 การดูแลสุขภาพสัตว์ทั่วไป
2.3 การทดสอบน้าเชื้อโคกาแพงแสนในพืน้ ทีช่ ุมชนน้าก่า
2.4 การผลิตอาหารปลาระดับครัวเรือนและชุมชน
2.5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม
2.6 การจัดการพืชผักอยํางมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนิน
กิจกรรมหลัก
3.1การจัดทาฐานข๎อมูลการใช๎พนื้ ทีก่ ารเกษตรด๎วยระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS พื้นที่ลุํมน้าก่า
3.2การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลหลังการเก็บเกี่ยว
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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3.3การสํงเสริมอาชีพทอผ๎าเพื่อยกระดับการผลิตให๎กับ
กลุํมเกษตรกร
4 กิจกรรมด๎านการสํงเสริมปูองกันสุขภาพเกษตรกร
4.1การสํงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
การลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพ
4.2สํงเสริมการใช๎สมุนไพรกาจัดสารเคมีในเลือด และ
การให๎ความรู๎ในการใช๎สารเคมีและการปูองกัน
4.3การรณรงค์ลดพฤติกรรมการติดเชื้อหนอนพยาธิที่จะ
นาไปสูํการเกิดมะเร็งทํอน้าดี
4.4การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การให๎
ความรู๎ด๎านโภชนาการและสุขอนามัยในชุมชน
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ จานวน
3 โครงการ
5.1 ศักยภาพการจัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรใน
พื้นที่ลุํมน้าก่า จังหวัดสกลนคร
5.2 เศรษฐานะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพื้นที่ลุํม
น้าก่า จังหวัดสกลนคร
5.3 การใช๎สมุนไพรเพื่อล๎างพิษสารเคมีตกค๎างในเลือด
ของเกษตรชุมชนลุํมน้าก่าแบบมีสํวนรํวม
ข๎อมูลการดาเนินงานตํอเนื่อง
1) กลุํมดาวล๎อมเดือน
เกษตรกรได๎มีการรวมกลุํมกันเกิดการพัฒนาและสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับตนเองในการรวมกลุํมดาเนินกิจกรรมด๎าน
การเกษตรในปี 2559 กิจกรรมดังกลําวได๎แกํ
1. กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตข๎าว
2. กิจกรรมกลุํมผู๎เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
3. กิจกรรมกลุํมปลูกพริกอินทรีย์จังหวัดสกลนคร
2) ชุมชนในโครงการปุารักน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได๎ดาเนินกิจกรรมจานวน
ทั้งหมด 6 กิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนรํวมกับหนํวยงานภาคี
เครือขํายและมีจานวน 3 กิจกรรม ที่ต๎องมีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมหมูํบ๎าน Home Stay บ๎าน
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ถ้าติ้ว ตาบลปทุมวาปี อาเภอสํองดาว จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํงเสริมเทคนิคการย๎อมเส๎น
ไหมจากสีธรรมชาติและสีเคมี พื้นที่บา๎ นปุารักน้า ตาบลโคกสี
อาเภอสวํางแดนดิน
กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งกลุํมธนาคารต๎นไม๎ของชุมชนใน
โครงการปุารักน้า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รํวมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสกลนคร)
3) ชุมชนในโครงการลุํมน้าก่าทีม่ ีชีวิต
1. กิจกรรมการบริหารจัดการฟาร์มอยํางมี
ประสิทธิภาพสาหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว)
2. กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง (หลังการ
ทานา)
3. กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมหลัก
4. กิจกรรมด๎านการสํงเสริมปูองกันสุขภาพเกษตรกร
5. จัดเวทีชุมชนเพื่อสร๎างองค์ความรู๎อยํางยั่งยืน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถ
5.สามารถสร๎าง
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎องเพื่อ
เครือขํายความ
พัฒนาศักยภาพกลุํมให๎มีความเข๎มแข็งตามภารกิจของ
รํวมมือกับ
หนํวยงานนัน้ ๆ แบบบูรณาการรํวมกัน เพื่อพัฒนาอาชีพและ
หนํวยงานภายนอก
ความเป็นอยูํของประชาชนในพืน้ ที่โครงการ ให๎มีความเป็นอยูํ
ในการพัฒนา
ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนสร๎างอาชีพทางเลือกที่มีมูลคําทาง
ชุมชนและองค์กร
เศรษฐกิจควบคูํไปกับการประกอบอาชีพการเกษตรและหลัง
เปูาหมาย
การทานา เพื่อการใช๎พื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สร๎าง
การบูรณาการของหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
ใช๎รูปแบบของ Social Engagement มาใช๎ในการจัดทา
แผนการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรกรรม โดย
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ได๎แกํ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
ต๎องสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน กรมปุาไม๎ และกรม
อุทยานแหํงชาติและพันธุ์พชื ในการจัดการใช๎ประโยชน์จาก
ปุา กรมชลประทานทีช่ ํวยในการวางแผนบริการจัดการน้า
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ที่เป็นหนํวยงานกากับดูแล
พื้นที่ให๎พื้นทีป่ ุาคงอยูํและสร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นใน
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ท๎องถิ่น และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
ชํวยในการวางแผนด๎านการเงินเพื่อการเกษตรที่ต๎องไมํ
กํอให๎เกิดหนี้สินแกํเกษตรกร ได๎แกํ
1. สํวนราชการในจังหวัดสกลนคร
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.หนํวยงานภาครัฐอื่น เชํน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม กระทรวงกลาโหม (กองทัพภาคที่ 2 ) และ
กระทรวงพาณิชย์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎รํวมบูรณาการ - รายชื่อผู๎ที่มีสวํ นรํวมใน
6.ทุกคณะมีสํวน
ให๎ทุกคณะมีสํวนรํวมในการดาเนินการตามแผนบริการทาง
กิจกรรมโครงการดาว
รํวมในการ
วิชาการแกํสังคม โดยมีจานวนอาจารย์เข๎ารํวมไมํน๎อยกวําร๎อย ล๎อมเดือน ปุารักน้า และ
ดาเนินการตาม
ละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด ดังนี้
ลุํมน้าก่ามีชีวิต
แผนบริการทาง
โครงการดาวล๎อมเดือน
วิชาการแกํสังคม
คณะ
ทั้งหมด
เข๎ารํวม
ของสถาบันตามข๎อ
ทอ.
51
12
2 โดยมีจานวน
วว.
88
2
อาจารย์เข๎ารํวมไมํ
ศว.
79
1
น๎อยกวําร๎อยละ 5
สศ.
22
0
ของอาจารย์
รวม
2 0
15
ทั้งหมดของ
ร๎อยละ
100.00
6.25
สถาบันทั้งนี้ต๎องมี
อาจารย์มาจากทุก
โครงการปุารักน้าที่มีชวี ิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ
คณะ
ทั้งหมด
เข๎ารํวม
ทอ.
วว.
ศว.
สศ.
รวม
ร๎อยละ

51
88
79
22
240
100.00
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โครงการลุํมน้าก่าที่มชี ีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ
ทั้งหมด
เข๎ารํวม
ทอ.
51
8
วว.
88
0
ศว.
79
0
สศ.
22
2
รวม
240
10
ร๎อยละ
100.00
4.17
1.กาหนดชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
หรือองค์การ
สกลนคร ได๎กาหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการ
เปูาหมายของการ ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมโดยมีความรํวมมือระหวํางคณะ
ให๎บริการทาง
หรือหนํวยงานเทียบเทําไว๎ในแผนยุทธศาสตร์ของ มก.ฉกส.
วิชาการแกํสังคม โดยได๎กาหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย ไว๎กลุํมหลักๆ ดังนี้
โดยมีความรํวมมือ 1) ชุมชนลุํมน้าก่า
ระหวํางคณะหรือ 2) หมูํบ๎านในโครงการปุารักน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หนํวยงาน
3) ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
เทียบเทํา
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม)
โดยรายละเอียดกลุํมชุมชนเปูาหมาย ดังนี้
กลุํมชุมชนลุํมน้าก่าคือกลุํมเปูาหมายที่อาศัยอยูํ 2 จังหวัด คือ
สกลนคร และนครพนม ที่ต๎องการพัฒนาตํอเนื่องเพื่อสร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎จากการเกษตร กาหนดชุมชนลุํมน้าก่าเป็น
ชุมชนเปูาหมายเพราะต๎องการนารูปแบบโครงการUSR
(University Social Responsibility)มาใช๎กับชุมชน
โดยรอบของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อ
น๎อมนาขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ซึง่ มีความหลากหลายของพืช
เศรษฐกิจโดยใช๎น้าจากลุํมน้าก่าได๎รับความรํวมมือจากธนาคาร
เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และทั้ง 4 คณะ
ของมหาวิทยาลัยตามความถนัดในการรํวมมือพัฒนาชุมชนลุํม
น้าก่าและการจัดทาแนวทางการพัฒนารํวมกัน เชํน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและให๎ความรู๎ดา๎ น
สุขภาพอนามัยและการปูองกันโรคจากน้า คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ให๎ความรู๎ด๎านเทคนิคการผลิต การซํอม
บารุง และการใช๎เทคโนโลยีตาํ งๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
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3.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

3.1-1-2 แผนบริการ
วิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
3.1-1-3 รายงานสรุป KU
Spirit
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อุตสาหกรรมเกษตร ให๎ความรู๎ในการใช๎ปุ๋ย การปลูกพืชที่มี
ประสิทธิภาพ และวิเคราะห์สารในดินที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในความรู๎ใน
การขายและการตลาด รวมทั้งการลงบัญชีที่ถูกต๎อง ซึ่งการ
ทางานดีรับความรํวมมือทั้งภายนอกและภายใน
หมูํบ๎านในโครงการปุารักน้า อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน 5 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 1) บ๎านถ้าติ้ว ต.ปทุมวาปี อ.
สํองดาว จ.สกลนคร 2) บ๎านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.สํองดาว
จ.สกลนคร 3) บ๎านปุารักน้า ต.โคกสี อ.สวํางแดนดิน จ.
สกลนคร 4) บ๎านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร 5) บ๎านจาร ต.มํวง อ.บ๎านมํวง จ.สกลนคร
ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) เป็นกลุํมผู๎ประกอบการผ๎าย๎อม
คราม ตั้งแตํต๎นน้า กลางน้า และปลายน้าเกิดขึ้นจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ศูนย์สงํ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 รวมกลุํมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขัน ในเวทีสากล
ตั้งแตํปี 2554 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบนั
***เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 จังหวัดสกลนคร เกิดวิกฤติการ
น้าทํวมครั้งใหญํ สํงผลให๎เกิดชุมชนเปูาหมายใหมํคือชุมชุนที่
ประสบภัยจากน้าทํวม ทางวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎ตงั้ ศูนย์ KU Spirit ขึ้นเพื่อชํวยเหลือและเยียวยา
ผู๎ประสบภัย และกลุํมนี้จะกลายเป็นชุมชนเปูาหมายในปี 2561
ของวิทยาเขตตํอไป
2.จัดทาแผน
1) ชุมชนลุํมน้าก่า
บริการวิชาการโดย กลุํมชุมชนลุํมน้าก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
มีสํวนรํวมจาก
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎จัดทาแผนการดาเนินงาน
ชุมชนหรือองค์การ ของโครงการในแตํละชํวงปีโดยได๎มีการจัดทาข๎อมูลพื้นฐาน
เปูาหมายที่กาหนด ตํ า งๆ และการประชุ ม การจั ด ประชุ ม และประชุ ม สั ม มนา
ในข๎อ 1
ประชุมคณะกรรมการโครงการฯและมีการประชุมติดตามผล
ทุ ก 6 เดื อ นมี ก ารจั ด ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ติ ด ตาม
ความก๎ า วหน๎ า ทุ ก 2 เดื อ นและจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงผลการ
ดาเนินงานผู๎นาชุมชนและผู๎แทนสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎น้า รวมทั้ง
จัดเวทีชุมชนระดมความเห็นรํวมกับผู๎นาชุมชนและเกษตรกร
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หลักฐาน

3.1-2-1 แผนทิศทางการ
ขับเคลื่อนชุมชนคลัส
เตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัด
สกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อม
คราม)
3.1-2-2 ภาพถํายการ
ประชุม

153

ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง



ผลการดาเนินงาน

ในพื้ น ที่ เ ปู า หมาย เพื่ อ ค๎ น หาอาชี พ หลั ง การท านาที่ พึ ง
ประสงค์ของเกษตรกร โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและ
หนํวยงานรํวมพั ฒนาได๎แกํ องค์การปกครองสํ วนท๎องถิ่น ที่
กรมชลประทาน กรมสํงเสริมการเกษตร บริษัทเอกชน(บ.แมํ
รวยการเกษตร) และ ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เป็นต๎น
2) หมูํบ๎า นในโครงการปุารักน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครได๎จัดทาโครงการ “การจัดทาแผนงานโครงการปุารัก
น้า จังหวัดสกลนคร” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิ มพระเกีย รติ จัง หวัด สกลนคร ระหวํ า งวั น ที่ 1 – 2
ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อกาหนดและวางแผน
งานในการขับเคลื่อนโครงการปุารักน้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ต์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุครบ 7 รอบ
84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีกลุํมเปูาหมายคือกลุํมผู๎นา
ชุมชน และหนํวยภาครัฐ ที่บริหารจัดการโครงการปุารักน้าใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร จานวน 40 คน
4) ชุ ม ชนคลั ส เตอร์ เ ครื่ อ งนุํ ง หํ ม จั ง หวั ด สกลนคร (กลุํ ม
ผู๎ ป ระกอบการผ๎ า ย๎ อ มคราม) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจัดทาแผนบริการ
วิ ช าการโดยมี สํ ว นรํว มจากชุ ม ชนหรือองค์ก ารเปู า หมายที่
กาหนดในข๎อ 1 โดยการจัดทบทวนจัดทาแผนทิศทางการ
ขับเคลื่อนชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559
ณ ห๎องประชุม CEO Room ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
3.ชุมชนหรือ
1) ชุมชนลุํมน้าก่า
องค์การเปูาหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระ
ได๎รับการพัฒนา
เกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร ได๎ จั ด สรรงบประมาณ ปี 2559
และมีความ
จานวน 766,000 บาท เพื่อให๎บริการด๎านวิชาการแกํชุมชนใน
เข๎มแข็งที่มี
พื้น ที่โ ครงการลุํ มน้ าก่าที่ มีชี วิ ต โดยในปี 2559 มี โครงการ
หลักฐานทีป่ รากฏ บริการวิชาการ จานวน 8 โครงการ แบํงเป็น 4 กลุํม ดังนี้
ชัดเจน
1) โครงการด๎านการเกษตร จานวน 1 โครงการ
2) โครงการด๎านการเศรษฐกิจ จานวน 2 โครงการ
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หลักฐาน

3.1-3-1 Application
ครามสกลนคร
3.1-3-2 Application
ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎า
คราม
3.1-3-3 คาสั่งจังหวัด
สกลนครที่ 3978/2559
เรื่อง แตํงตั้ง
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หลักฐาน

3) โครงการด๎านสุขภาพ จานวน 4 โครงการ
4) โครงการด๎ า นการจั ด ท าระบบฐานข๎ อ มู ล จ านวน 1
โครงการ
ผลสัมฤทธิ์จากการดาเนินการ
1) มีหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 4 หลักสูตร
2) มีผลการศึกษาด๎านสุขภาวะของคนในชุมชน จานวน 2
เรื่อง
3) มีระบบฐานข๎อมูล GIS ของกลุํมผู๎ใช๎น้ารวม 3,132 ไรํ 41
งาน 87 ตารางวา
4) มีผู๎รับบริการ รวม 1,291 คน
5) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 86.35
2) โครงการปุารักที่มีชวี ิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ได๎จัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชมในโครงการ
ปุารักน้าที่มีชีวิตทั้ ง 5 หมูํบ๎าน โดยคานึงถึงบริบทของชุมชน
เป็นหลัก โดยในตํละหมูํบ๎านมีการพัฒนาดังนี้ บ๎านถ้าติ้ว ต.
ปทุมวาปี อ.สํองดาว จ.สกลนคร การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การทา Home Stay เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่มา
เยี่ยมชม
บ๎ า นทรายทอง ต.ปทุ ม วาปี อ.สํ อ งดาว จ.สกลนคร
การพัฒนาด๎านการเกษตรและประมง การจัดการด๎านฟาร์ม
ตัวอยําง และการเลี้ยงปลาเพื่อจาหนําย
บ๎า นปุ า รักน้ า ต.โคกสี อ.สวํา งแดนดิ น จ.สกลนคร
การพัฒนาด๎านการจาหนํายสินค๎า การจาหนํายผ๎าไหมทอมือ
การเพิ่มชํองทางการจาหนํายโดยการทาตลาดออนไลน์
บ๎านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
บ๎านจาร ต.มํวง อ.บ๎านมํวง จ.สกลนคร การพัฒนาด๎าน
การย๎อมสีเส๎นไหมให๎ได๎คุณภาพที่ดี และสีติดทนนาน ไมํเกิด
การซีดหรือจางหายไป เพื่อให๎ผ๎าไหมที่ทอออกมาได๎คุณภาพ
ตามที่ตลาดต๎องการ
3) ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) ได๎รับการพัฒนาและมีความ
เข๎มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้
 ได๎รับการถอดองค์ความรู๎ สร๎าง Story จัดเก็บ และ

คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และ
คณะทางานประชารัฐ
สกลนคร จัดกิจกรรม
กระตุ๎นเศรษฐกิจ และ
สํงเสริมการทํองเที่ยว
บริเวณหน๎าวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร และยําน
เมืองเกํา จังหวัดสกลนคร
3.1-3-4 สรุปรายได๎
“ยํานเมืองเกําสกล ถนน
ผ๎าคราม” เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 กรกฎาคม 2559
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DISTRICTS
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4.ชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย
ดาเนินการพัฒนา
ตนเองอยําง
ตํอเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
เผยแพรํองค์ความรู๎ด๎วยเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข๎าถึง
งําย โดยจัดทาเป็น Application บน Smart Phone
 ได๎รับการพัฒนาจัดทาชํองทางการจัดจาหนํายที่สามารถ
เป็นแหลํงแสดง สาธิต และจัดจาหนํายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร นั่นคือ
พัฒนาถนนเรืองสวัสดิ์ ให๎เป็นถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม
“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม” โดยเริ่มเปิดถนน ใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต๎นมา โดยเปิดเฉพาะวันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันสาคัญทางศาสนา
 ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) สามารถบริหารจัดการ และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในแตํสัปดาห์ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหนํวยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา รํวมสนับสนุนภายใต๎คณะกรรมการ
“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม” โดยเป็นคณะกรรมการ
ที่ตั้งขึ้นโดยจังหวัดสกลนคร
 รายได๎ที่เกิดขึ้นจาก“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎า
คราม”
 เกิดการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้น
 กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม นารูปแบบการพัฒนา
ไปเป็นแบบอยํางให๎กับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
1) ชุมชนดาวล๎อมเดือน
2) ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม)
ดาเนินการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 เกิดผู๎ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิม 24 กลุํม ปัจจุบัน
มีสมาชิกไมํน๎อยกวํา 100 กลุํม/กิจการ ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันระหวําง ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํม
จังหวัดสกลนคร (กลุํมผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม)
ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร กลายเป็นชาว
“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม)
 มีการจัดกิจกรรมกระตุ๎นเศรษฐกิจภายใต๎งานนคร
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3.1-4-1รายชื่อสมาชิก
กลุํมชุมชนคลัสเตอร์
เครื่องนุํงหํมจังหวัด
สกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อม
คราม) และยํานเมืองเกํา
สกล ถนนผ๎าคราม
3.1-4-2 รายงานการจัด
กิจกรรมนครแหํงคราม
และงาน Kram
Summer Weak
3.1-4-4 แบบปรับปรุงภูมิ
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แหํงครามครั้งที่ 1-3 และงาน Kram Summer
Weak ในรอบปีงบประมาณ 2560
 ตกแตํงภูมิทัศน์ โดยได๎รับงบประมาณจากจังหวัด
สกลนคร
 จัดทา Application แนะนาผ๎าคราม และยํานเมือง
เกําสกลถนนผ๎าคราม ให๎เป็นที่รจู๎ ักไปทั่วโลก
 ทาการประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตําง ๆ อาทิ
นิตยสารแฟชั่วรีวิว สื่อออนไลน์ เป็นต๎น
5.สถาบันสามารถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สร๎างเครือขําย
สกลนคร สามารถสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน
ความรํวมมือกับ
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมายดังนี้
หนํวยงานภายนอก 1) กลุํมชุมชนลุํมน้าก่า 2) กลุํมชุมชนลุํมน้าก่าทาง
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฯ ได๎สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน
ชุมชนหรือ
ภาคีที่เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุํมให๎มีความเข๎มแข็ง
องค์การเปูาหมาย ตามภารกิจของหนํวยงานนัน้ ๆ แบบบูรณาการรํวมกัน เพื่อ
พัฒนาอาชีพและความเป็นอยูํของประชาชนตลอดแนวลุํมน้า
ก่าให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนสร๎างอาชีพ
ทางเลือกที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจหลังการทานา เพื่อการใช๎
พื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สร๎างการบูรณาการของหนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช๎รูปแบบของ Social
Engagement มาใช๎ในการจัดทาแผนการปฎิบัตงิ าน เพื่อ
พัฒนาระบบการเกษตรกรรม โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ได๎แกํ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ต๎องสร๎างการมีสํวนรํวม
ของคนในชุมชน กรมชลประทานทีช่ ํวยในการวางแผนบริการ
จัดการน้าโดยการจัดตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้า กรมสํงเสริมการเกษตร
ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ชํวยในการวางแผนด๎านการเงินเพื่อการเกษตรที่ต๎องไมํ
กํอให๎เกิดหนี้สินแกํเกษตรกร เป็นต๎น
2) โครงการปุารักน้าที่มีชวี ิต
โครงการปุ า รั ก น้ า เป็ น โครงการความรํ ว มมื อ ระหวํ า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร กับองค์กรบริหารสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่โครงการปุารัก
น้ าอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร กรมอุ ท ยาน
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หลักฐาน
ทัศน์ยํานเมืองเกําสกล
ภนนผ๎าคราม
3.1-4-5 Application
แนะนาผ๎าคราม และยําน
เมืองเกําสกลถนนผ๎า
คราม
3.1-4-6 นิตยสารแฟชั่น
รีวิว
3.1-5-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการ
"ลุํมน้าก่าที่มีชีวติ "
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
3.1-5-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการ
"โครงการปุารักน้าที่มี
ชีวิต" มหาวิทยาลัยกษตร
ศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
3.1-5-3 สัญญาการจ๎างที่
ปรึกษา ตั้งแตํปี 25542558
3.1-5-4 คาสั่งจังหวัด
สกลนครที่ ๓๙๗๘/
๒๕๕๙เรื่อง แตํงตั้ง
คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และ
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แหํ ง ชาติ สั ต ว์ ปุ า และพั น ธุ์ พื ช กองทั พ บก ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได๎สร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎องในการ
พัฒนาชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม)โดยมีหนํวยงานเข๎ามารํวมเป็น
เครือขํายในการพัฒนาชุมชน ดังนี้
ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 รํวมกํอตั้งกลุํมคลัส
เตอร์ ฯ ตั้งแตํปี 2554 -2558 โดยสนับสนุนงบประมาณ
ในแตํละปี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร รํวมพัฒนาถนนเรือง
สวัสดิ์หน๎าวัดพระธาตุเชิงชุม ให๎เป็นถนนคนเดิน “ยําน
เมืองเกําสกลนครผ๎าคราม”
เทศบาลนครสกลนคร รํวมพัฒนาถนนเรืองสวัสดิ์หน๎าวัด
พระธาตุเชิงชุม ให๎เป็นถนนคนเดิน “ยํานเมืองเกํา
สกลนครผ๎าคราม” และดูแลเรือ่ งสาธารณูปโภค จราจร
และความสะอาดให๎กับชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร รํวม นา OTOP
มารํวมแสดงและจาหนํายในแตํละสัปดาห์
จังหวัดสกลนคร สนุบสนุนงบประมาณในการพัฒนาในปี
2559 เป็นต๎นมา
ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รํวมพัฒนาถนนเรือง
สวัสดิ์หน๎าวัดพระธาตุเชิงชุม ให๎เป็นถนนคนเดิน “ยําน
เมืองเกําสกลนครผ๎าคราม”
6. ทุกคณะมีสํวน จากแผนการดาเนินงานการบริการวิชาการของวิทยาเขตสูํ
รํวมในการ
ชุมชนเปูาหมายที่กาหนดทุกคณะมีสํวนรํวมในการดาเนินงาน
ดาเนินการตาม
ตามแผนบริ ก ารทางวิ ช าการแกํ สั ง คมของสถาบั น ภายใต๎
แผนบริการทาง
โครงการตําง ๆ ตามกลุํมชุมชนเปูาหมายที่กาหนด ดังนี้
วิชาการแกํสังคม 1) ชุมชนลุํมน้าก่า เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ โครงการ
ของสถาบันตามข๎อ ตามนโยบาย SRU (Social Responsibility University)
2 โดยมีจานวน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให๎บุคลากรทุกระดับของ
อาจารย์เข๎ารํวมไมํ แตํละคณะ/สานัก/สถาบัน เข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการ ใน
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หลักฐาน
คณะทางานประชารัฐ
สกลนคร จัดกิจกรรม
กระตุ๎นเศรษฐกิจ และ
สํงเสริมการทํองเที่ยว
บริเวณหน๎าวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร และยําน
เมืองเกํา จังหวัดสกลนคร
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หลักฐาน

น๎อยกวําร๎อยละ 5 รูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นโครงการทีบ่ ูรณาการองค์
ของอาจารย์
ความรู๎จากบุคลากรของทุกคณะ/สานัก มาถํายทอดสูํชุมชน
ทั้งหมดของ
อยํางเป็นรูปธรรม จานวน 8 โครงการ ได๎แกํ
สถาบันทั้งนี้ต๎องมี
 ทอ. จานวน 8 คน
อาจารย์มาจากทุก
 วว. จานวน 1 คน
คณะ
 ศว. จานวน 5 คน
 สศ. จานวน 3 คน
2) ชุมชนดาวล๎อมเดือน
ภายใต๎ โครงการดาวล๎ อมเดือน มีการจั ด โครงการยกระดั บ
คุณภาพสินค๎าเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขัน วันที่ 5 มี.ค. 2559 โดยความรํวมมือระหวําง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลป
ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการจั ด การ และคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 23 คน รํวมกันให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปลูกพืช GAP ซึ่งผู๎เข๎าอบรมสํวน
ใหญํกาลังเตรียมความพร๎อมที่จะขอรับใบรับรองมาตรฐาน
GAP นอกจากนี้ ผลักดันให๎ผลิตพริกของกลุํมผู๎ปลูกพริกบ๎าน
หนองหอย ชุมชนดาวล๎อมเดือนของ มก.ฉกส. ให๎มีมาตรฐาน
GAP โดยให๎คาปรึกษาแกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่องและมีการ
ดาเนินกิจกรรม ตํางๆตามขั้นตอน มาตรฐาน Primary Thai
GAP เพื่อให๎กลุํมผู๎ปลูกพริก บ๎านหนองหอยได๎ มาตรฐาน
Thai GAP
3.) โครงการปุารักนาที่มีชีวิต หนํวยงานเข๎ารํวม
 ดาเนินโครงการกิจกรรม 3 คณะ ประกอบด๎วย
 คณะ ศว. จานวน 4 คน
 คณะ ทอ. จานวน 1 คน
 คณะ วว. จานวน 1 คน
4) ชุ ม ชนคลั ส เตอร์ เ ครื่ อ งนุํ ง หํ ม จั ง หวั ด สกลนคร (กลุํ ม
ผู๎ ป ระกอบการผ๎ า ย๎ อ มคราม) มี อ าจารย์ จ ากคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ทํ า น
อาจารย์จ ากคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จานวน 1 ทําน และ
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 ทําน
และมีบุคลากรกองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการทั้งหมด
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จ านวน 10 คนเข๎ า รํ ว มด าเนิ น โครงการกิจ กรรมของกลุํ ม
ชุมชนยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม โดยบูรการการทางาน
รํว มกับ ภาคีเครือขํา ยกับ หนํ ว ยงานภาครัฐ เอกชน ภายใต๎
กรรมการ “ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม”
 *** สรุปมีอาจารย์จากทุกคณะเข๎ารํวมจานวน 60
จากจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 237 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.31
ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาเขต

ทุกคณะมีสํวนรํวมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกํสังคมของสถาบันตามข๎อ 2 โดยมีจานวน
อาจารย์เข๎ารํวมทั้ง 3 โครงการ เฉลี่ยร๎อยละ 6 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันทั้งนี้ต๎องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

5.00
(ครบทุกข๎อ)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

6 ข๎อ

บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบํงชี้ สกอ. 1 ตัวบํงชี้ พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได๎คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได๎
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตํอไปนี้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน ปี 2560 ผลการประเมิน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
2560 2561 ตัวหาร สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (1 ตัวบ่งชี้)

ข๎อ

6

6

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
ประ
เกณฑ์การประเมิน
เมินตนเอง



คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

6

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน

กาหนดผู๎รับผิดชอบใน
วิทยาเขตฯ ได๎ มอบหมายงานทานุ บารุงศิลปะและ
การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ให๎คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
มก.ฉกส.รับผิดชอบ โดยมีผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายโครงการ
พิ เศษ เป็ น ประธานกรรมการ และมี ผู๎ แทนจากคณะและ
สานักงานวิทยาเขต รํวมเป็นกรรมการ มีหน๎าที่ ดังนี้ (4.1-11)
- กาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงานด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขต
-กาหนดรูปแบบการดาเนิน งานด๎านการสืบสาน ฟื้น ฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงการบูรณา
การเข๎ า กับ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย บริการวิ ช าการตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7ข๎อ

หลักฐาน
4.1-1-1 คาสั่งแตํงตั้ง
คณะ กรรมการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส.
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
- จั ด ท าแผนงานประจ าปี ที่ ส อดคล๎ อ งตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์วิ ท ยาเขต มอบหมายผู๎ รับ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ย วข๎อ ง
ติดตามพร๎อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้ง
สํงเสริมให๎เกิดการสร๎างมาตรฐานทางวัฒนธรรมในวิทยาเขต
คณะกรรมการชุ ด ดั ง กลํ า ว ได๎ กาหนดนโยบายด๎ า น
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไว๎ 3 ข๎อ ดังนี้
2. สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยบูรณาการด๎วยศาสตร์
แหํงแผํนดิน
3. สํงเสริมการเรียนรู๎ในด๎านพระพุทธศาสนาดินแดน
ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
4. สํงเสริมการเรียนรู๎การสนองงานในพระราชดาริ
การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามวัตถุประสงค์
การกํอตั้งวิทยาเขต
โดยคณะกรรมการชุ ด ดั ง กลํ า ว ได๎ ม อบหมายให๎ ก อง
บริหารทั่วไป สานักงานวิทยาเขต ดาเนินการงานโครงการ/
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงกิจกรรม
ในโอกาสส าคั ญ ตํ า งๆ ของวิ ท ยาเขต และมี ก องบริ ห าร
วิ ช าการและนิ สิ ต ส านั ก งานวิ ท ยาเขตด าเนิ น การงาน
โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎อง
กั บ นิ สิ ต รวมทั้ ง การประสานงานกั บ คณะเพื่ อ ให๎ มี ก าร
ด าเนิ น การด๎ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่
สอดคล๎องกับศาสตร์ของคณะเอกลักษณ์ของวิทยาเขตและ
ชุมชนด๎วย
2.จัดทาแผนด๎านทานุ
จากการตรวจประเมินคุณภาพในรอบปีทผี่ ํานมา
บารุงศิลปะและ
คณะกรรมการตรวจประเมินได๎มีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรมและกาหนด ปรับปรุง โดยเสนอแนะวําวิทยาเขตควรกาหนดตัวบํงชี้ของ
ตัวบํงชีว้ ัดความสาเร็จ แผนให๎สะท๎อนความสาเร็จของเปูาประสงค์และกาหนดตัว
ตามวัตถุประสงค์ของ บํงชี้ของโครงการกิจกรรมให๎สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
โครงการ กิจกรรมเพื่อความชัดเจนในการประเมิน
งบประมาณเพื่อให๎
ความสาเร็จของการดาเนินงาน ตลอดจนนาผลการประเมิน
สามารถดาเนินการได๎ ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมด๎านทานุบารุงศิลปะและ
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หลักฐาน

4.1-2-1 แผนงานด๎าน
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม มก.ฉกส.
ประจ าปี ง บประมาณ
2561 – 2565
4.1-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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วัฒนธรรมให๎เกิดประสิทธิภาพ วิทยาเขตโดยคณะกรรมการ ทานุบารุงศิลปะและ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.ฉกส. ได๎นาข๎อเสนอแนะ วัฒนธรรม มก.ฉกส.
ดังกลําวมาจัดทาแผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดยเชื่อมโยงกับ
แผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ.
2560 – 2571) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ มก.ฉกส. ปี 2561 – 2565 ในยุทธศาสตร์ที่
1 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตาม
ภารกิจ กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริมให๎นิสิตมีความเข๎าใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา (4.11-1)
โดยมีเปูาประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดความสาเร็จของ
แผน ดังนี้
เป้าประสงค์ของแผน
1.เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่ ด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดิน และบูรณาการงาน
ด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจหลักของวิทยา
เขต
2.เพื่อสํงเสริม สืบสานและทานุบารุงพระพุทธศาสนา
3.สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตามพระราชดาริ และการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1.ร๎อยละของนิสิตที่มีความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา รวมทั้งการทานุบารุง
พระพุทธศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
2.ร๎อยละของบุคลากรที่มีความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา รวมทั้งการทานุ
บารุงพระพุทธศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
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ในแผนงานด๎ า นท านุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒ นธรรมฯ ได๎
กาหนดกลยุทธ์ไว๎ 3 กลยุทธ์ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดของแตํ
ละกลยุทธ์ไว๎ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยและภูมปิ ัญญาท๎องถิ่นด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดิน โดยบูรณา
การกับพันธกิจหลักของวิทยาเขต
มาตรการ 1.กาหนดให๎คณะมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการเรียนรู๎ในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่ อยํางน๎อยคณะละ 1 รายวิชา (ไมํซาด๎
้ านตาม
กรอบศาสตร์แหํงแผํนดิน)
มีทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการเรียนรู๎ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่บูรณาการด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดิน
ตัวชี้วัดที่ 2 นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจในองค์ความรู๎ด๎าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท๎องถิน่ โดยเน๎น
ประเพณีและวิถีชุมชน
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด๎วยศาสตร์แหํง
แผํนดิน
2.โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีสู่น้อง-พี่นนทรี
อีสาน
3.โครงการไหว๎ครู
4.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีออกพรรษาแหํ
ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร
5.โครงการลอยกระทง
6.โครงการวันสงกรานต์
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริม สืบสานและทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
มาตรการ 1.ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมทานุบารุงพระพุทธศาสนา โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์
มีทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ตัวชี้วัดที่ 1 ร๎อยละของนิสติ และบุคลากรที่เข๎ารํวม
กิจกรรมทานุบารุงพระพุทธศาสนาตามที่วิทยาเขตกาหนด
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการทาบุญตักบาตรประจาเดือน
2.โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3.กิจกรรมทานุบารุงวัดและสถานที่สาคัญทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัดสกลนคร
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตาม
พระราชดาริ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มาตรการ 1.สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตาม
พระราชดาริและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย
เน๎นให๎มีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง
มีทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนิสิตและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในโครงการตามพระราชดาริและการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการสํงสริมการเรียนรู๎ตามแนวพระราชดาริ
2.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยในแตํละกลยุทธ์ ได๎กาหนดให๎มีมาตรการและ
โครงการ กิจกรรม รองรับ และได๎มีการจัดสรรงบประมาณ
และกาหนดผู๎รบั ผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน

และแผนดั ง กลํ า ว ได๎ น าเสนอคณะกรรมการท านุ บ ารุ ง
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ศิลปวัฒนธรรม มก.ฉกส. ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์2561 และได๎รับความเห็นชอบจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการฯในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 (4.1-2-2)
3.กากับติดตามให๎มี
คณะกรรมการท านุ บ ารุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม มก.
การดาเนินงานตาม ฉกส. ได๎มีการกากับติดตามให๎มีการดาเนินงานตามแผน โดย
แผนทานุบารุง
การถํ า ยทอดแผนงานให๎ แ กํ ค ณะและหนํ ว ยงานภายใน
ศิลปะและ
สานักงานวิทยาเขตดาเนินงาน อีกทั้งยังมีการกากับติดตาม
วัฒนธรรม
การดาเนินงานผํานที่ประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มก.ฉกส. จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
ประเด็นการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ และพิจารณารํางแผนงานด๎านทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มก.ฉกส.ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2565 (4.1-3-1)
 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พิจารณา
ให๎ ค วามเห็ น ชอบแผนงานด๎ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส.ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565
มอบหมายภารกิจให๎หนํวยงานรับผิดชอบ (4.1-3-2)
 ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อ
ติดตามรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด๎าน
ท านุ บ ารุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ในห๎ ว งเดื อ นตุ ล าคม
2560 – เมษายน 2561 (4.1-3-3)
 ครั้งที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561เพื่อ
ประเมินผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนงานด๎าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาเขต พร๎อมทั้ง
วิเคราะห์ปั ญ หาและอุป สรรคในการด าเนิ น งาน และ
พิจ ารณากาหนดข๎อเสนอแนะ เพื่ อการด าเนิน งานใน
รอบปีถัดไป (4.1-3-4)
4.ประเมินความสาเร็จ
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.ฉกส.
ตามตัวบํงชี้ที่วดั
ได๎มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
ความสาเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของ ผํานที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20
แผนงานด๎านทานุ กันยายน 2561 (4.1-4-1) ซึ่งได๎กาหนดตัวชี้วัดและเปูาหมาย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักฐาน

4.1-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. ครั้ง
ที่ 1/2561
4.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. ครั้ง
ที่ 2/2561
4.1-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. ครั้ง
ที่ 3/2561
4.1-3-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. ครั้ง
ที่ 4/2561

4.1-4-1 อ๎างอิงหลักฐาน
4.1-3-4รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4/2561
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ของแผนงานไว๎ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.ร๎อยละของนิสิตที่มีความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่นอยํางรู๎คุณคํา
เปูาหมาย : ร๎อยละ 80
2.ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมปิ ัญญาท๎องถิ่นอยํางรู๎คุณคํา

4.1-4-2 สรุปผลการ
ประเมินความสาเร็จของ
แผนงานด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2561

4.1-4-3 สรุปผลโครงการ
เปูาหมาย : ร๎อยละ 80
การประเมินผลของตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ของแผน
ผลการดาเนินงานพิจารณาจากความสาเร็จของตัวบํงชี้
ของโครงการตามแผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2561จากทั้ง 3 กลยุทธ์ รวมจานวน 11
โครงการ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้ (4.1-4-2)
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดิน โดยบูรณาการกับ
พันธกิจหลักของวิทยาเขตจานวน 6 โครงการ
1.โครงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด๎วยศาสตร์แหํง
แผํนดิน
ในปีการศึกษา 2560 ได๎มีการประสานงานกับผูช๎ ํวย
อธิการบดีฝุายวิชาการในการเลือกรายวิชาศิลปะการดาเนิน
ชีวิตกับผู๎อื่น แตํยังไมํสามารถการดาเนินงานได๎อยํางสมบูรณ์
เนื่องจากอยูํในการประสานงานในรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาเนินงานและการวัดความสาเร็จ
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :ไม่บรรลุผล
2.โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีสู่น้อง-พี่นนทรี
อีสาน
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,000
คน)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 86.50 (เข๎ารํวม 865 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ระดั บ ความคิด เห็น ที่มี ตํ อประโยชน์ และข๎อมู ล ที่
เกี่ยวข๎องกับการปลูกข๎าว ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4 . 3 8 บรรลุเป้าหมาย
3.โครงการไหว๎ครู
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,800
คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 98.16 (เข๎ารํวม 1,767 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4 . 5 0 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.25 บรรลุเป้าหมาย
4.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีออกพรรษาแหํ
ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (กิจกรรมนานิสิตเข๎ารํวม)
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 50 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 119 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าเป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย
5.โครงการลอยกระทง
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (เปูาหมาย 2,200 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 5,102 คน)
บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.75 บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51
ผลการดาเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.24 บรรลุเป้าหมาย
6.โครงการวันสงกรานต์ (กิจกรรมนานิสิตเข๎ารํวม)
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานที่บรรลุ
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (เปูาหมาย 100 คน)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 25 (เข๎ารํวม 25 คน)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ข๎อ 2) ร๎อยละของนิสิตที่ มีระดับความรู๎ความเข๎าใจตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 83.33 บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริม สืบสานและทานุบารุงพระพุทธศาสนา
จานวน 2 โครงการ
1) โครงการทาบุญตักบาตรประจาเดือน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 12 ครั้ง)
ผลการดาเนินงาน : ร๎อยละ 100 (จัด 12 ครั้ง)
ข๎อ 2) จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจานวนนิสติ และ
บุคลากร
ผลการดาเนินงาน : นิสิต 524 คน บุคลากร 42 คน
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งเป็นการสรุปจานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 4 ครั้ง ดังนี้
ทาบุญตักบาตรประจาเดือน สิงหาคม 2560 เนื่องในวัน
สถาปนา มีนิสิตเข๎ารํวม 361 คน
ทาบุญตักบาตรประจาเดือน มกราคม 2561 มีนิสิตเข๎ารํวม
114 คน
ทาบุญตักบาตรประจาเดือน เดือน มีนาคม 2561
นิสิต 2 คน/บุคลากร 33 คน
และทาบุญตักบาตรประจาเดือน พฤษภาคม 2561
มีนิสิตเข๎ารํวม 47 คน/บุคลากร 9 คน
2) โครงการเข๎ารํวมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
วิทยาเขต กาหนดให๎ทุกหนํวยงานภายใน มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมเข๎ารํวมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให๎มีการ
หมุนเวียนกันเข๎ารํวมทุกกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2560
วิทยาเขตได๎มีผลการดาเนินงานในการเข๎ารํวมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี้
เปูาหมาย : เข๎ารํวมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ครบถ๎วนตามที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน : เข๎ารํวมครบถ๎วน/จานวน 5 ครั้ง
(วันเข๎าพรรษา
วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา
วันวิสาขะบูชา วันมาฆบูชา)
บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตามพระราชดาริ
และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จานวน 2 โครงการ
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5.การนาผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด๎านทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
1.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามแนวพระราชดาริ
ในปีการศึกษา 2560 ยังไมํมีการดาเนินการโครงการนี้ ซึ่งได๎มี
การกาหนดแผนการดาเนินการตั้งแตํปีการศึกษา 2561 เป็น
ต๎นไป
ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประกอบด๎วย 1 ตัวชี้วัด และมีผลการดาเนินงานทีบ่ รรลุ
ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด :
ข๎อ 1) จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
เปูาหมาย : 15 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน : 15 ครั้ง
บรรลุเป้าหมาย (4.1-4-3)
จากการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน
ด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวําผลการดาเนินงาน
ดังกลําว ยังไมํสามารถสะท๎อนความสาเร็จของตัวชี้วดั ระดับ
แผนได๎อยํางครบถ๎วน เนื่องจากวิทยาเขต มีการทบทวนและ
กาหนดแผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ระหวํางปีการศึกษา จึงทาให๎บางโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น
ในชํวงต๎นปีการศึกษา มีวิธีการเก็บข๎อมูล และการวัด
ประเมินผลที่ไมํสามารถนาผลมาตอบความสาเร็จระดับแผน
ได๎แตํหลังจากที่มีการปรับแผนและสร๎างความเข๎าใจในการวัด
ความสาเร็จระดับแผนมากขึ้นแล๎วจึงนามาปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมินความสาเร็จเพิ่มเติม
ในการประชุ ม คณะกรรมการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส.ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2561 คณะกรรมการฯ ได๎ มีการน าผลความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาพิ จ ารณาก าหนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง แผนงานและ
โครงการ/กิจกรรม ด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในที่
ประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.
ฉกส.ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 (4.1-5-1) โดย
พบปัญหาในการดาเนินการและมีแนวทางการปรับปรุงในปี
ตํอไป ดังนี้
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หลักฐาน

4.1-5-1 อ๎างอิงหลักฐาน
4.1-3-4รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4/2561
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ผลการดาเนินงาน

ปัญหา
1.การกาหนดแนวทางใน
การบูรณาการงานด๎าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจด๎าน
การเรียนการสอนยังไมํมี
ความชัดเจน

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนาแนวทางในการบูร
ณาการงานด๎านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจด๎านการเรียนการ
สอนและภารกิจด๎านอื่นๆ
ให๎ชัดเจน

2.การกาหนดวิธีการวัด
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่
สามารถสะท๎อนความรู๎
ความเข๎าใจของผู๎ตอบ
แบบประเมินนั้ยังไมํ
สามารถประเมินได๎ครบ
ทุกโครงการ
3.บุคลากร ที่รับผิดชอบ
งานด๎านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ยังขาด
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
ออกแบบวัดการประเมิน
ความรู๎ความเข๎าใจ

ควรกาหนดแบบวัดและ
วิธีการวัดความรู๎ ความ
เข๎าใจในการเข๎ารํวม
โครงการด๎านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให๎
ชัดเจน

หลักฐาน

ควรสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจในการออกแบบวัด
การประเมินความรู๎ความ
เข๎าใจ ให๎กับหนํวยงาน
ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
กับการดาเนินงาน ด๎าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ จะได๎ น าปั ญ หาและข๎ อเสนอแนะ
ดั ง กลํ า ว มาปรั บ ปรุ ง ในการด าเนิ น งานในรอบปี ถั ด ไป
โดยเฉพาะการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการให๎
สอดคล๎ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ และการปรั บ วิ ธี ก ารวั ด ผล เพื่ อ ให๎
สามารถตอบความสาเร็จของตัวชี้วัดที่กาหนดไว๎ได๎
6.เผยแพรํกิจกรรม
วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร ได๎ มี ก าร 4.1-6-1 เว็บไซต์ของ
หรือการบริการด๎าน เผยแพรํ กิจ กรรมหรือการบริ การด๎ า นท านุ บ ารุง ศิล ปะและ วิทยาเขต
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมตํอสาธารณะชน โดยผํานชํองทางดังนี้
และวัฒนธรรมตํอ 1.เว็บไซต์ของวิทยาเขต www.csc.ku.ac.th (4.1-6-1)
สาธารณชน
2.Fanpage Facebook (4.1-6-2)
3.Facebook ของฝุายกิจการพิเศษ มก.ฉกส .และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขต (4.1-6-3)
4.การรํวมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตํางๆ เชํนในงานออก
พรรษาแหํปราสาทผึ้ง ประจาปี 2560 ( เครื่องปั้นดินเผา ,การ
ประดิษฐ์ดาวคริสมาสต์,) การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดง
ดนตรีพื้นเมืองโปงลางในงานเกษตรแฟร์ บางเขน ,การแสดง
ในงานประเพณีในงานของท๎องถิ่นจังหวัดสกลนคร เชํน งาน
ประชุมใหญํสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย การแสดงงาน
ถนนผ๎าคราม การแสดงในงานสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ฯลฯ
(4.1-6-4)
5.การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัติรย์ในงานกิจกรรมตํางๆ เชํน
5.1 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เชํน กิจกรรมวางพานพุํม
ถวายพระพรเนื่องในวัน พระราชสมภพและวัน ประสู ติพ ระ
บรมวงศานุวงศ์
5.2 การจั ด นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ เชํ น การแสดง
นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ฯลฯ
5.3 การจัดตกแตํงรถแหํพระประทีป พระราชทานของสมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ใน
งานแหํพระประทีปพระราชทาน(4.1-6-5)

www.csc.ku.ac.th
4.1-6-2 Fanpage
Facebook
ประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ มก.ฉกส.
(https://facebook.
com/PRKUCSC/)
4.1-6-3 จดหมายขําว
ประชาสัมพันธ์ มก.ฉกส.
4.1-6-4 ภาพกิจกรรม
การแสดงเผยแพรํศิลปะ
และวัฒนธรรม

4.1-6-5 ภาพกิจกรรม
การจัดแสดงนิทรรศการ
และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

3.00
(ได๎1,2,3,6)

3.00
(ได๎1,2,3,6)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

6 ข๎อ

บรรลุเปูาหมาย
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการดาเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกํสังคม ตามตัวบํงชี้ สกอ. 3 ตัวบํงชี้ พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได๎คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตํอไปนี้
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
เป้าหมาย
2560

ผลการดาเนินงาน ปี 2560

ผลการประเมิน

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
คะแนน ระดับคุณภาพ
ตัวหาร สัดส่วน)

2561

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับ
ข๎อ
6
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุมํ สถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
คําเฉลี่ย 3.51

6

6

3.51 13.11
4

3.28

5.00

ดีมาก

3.28

พอใช๎

- คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

3.53

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

3.21

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

2.56

- คณะสาธารณสุขศาสตร์

3.81

5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (3 ตัวบ่งชี้)

ร๎อยละ

6

6

6

5.00

ดีมาก

4.43

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข๎อ
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1. พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการ
วิเคราะห์ กับ
วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และ
พัฒนาไปสูํแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติ
การประจาปีตาม
กรอบเวลา เพื่อให๎
บรรลุผลตามตัว
บํงชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์

วิท ยาเขตฯจัด กิจ กรรมทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ วิ ทยาเขตฯ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
โดยได๎นาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ข๎อเสนอแนะ ตลอดจน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มารํวมวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อม (SWOT) ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลตํอการ
ดาเนินงานของวิทยาเขต (1.1-1-1) แผนดังกลําวได๎ผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (1.1-1-2) และจัดทา
เอกสารเผยแพรํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในวิทยาเขต (1.1-1-3)
ทั้งนี้ ได๎จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (1.1-1-4) และแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2560 (1.1-1-5) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
มก.ฉกส. พ.ศ. 2559-2565
ในปี ง บประมาณ 2560 คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ได๎ทาการติดตามและประเมินผลการดาเนินตัวชี้วัด
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ รอบ 12 เดื อ น ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
2/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 (1.1-1-6) โดยตัวชี้วัดตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ มี จ านวน 35 ตั ว ชี้ วั ด โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ บ รรลุ คํ า
เปูาหมาย จานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 42.86
โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ได๎
พิจารณาผลการดาเนินงาน และให๎
ข๎อเสนอแนะ ดังนี้
1) การถํายทอดตัวชี้วัดบางตัวยังไมํสามารถลงสูํหนํวยปฏิบัติ
ได๎ จึงทาให๎ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ยังอยูํในระดับต่า
2) ขาดกลไกเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ระหวํางผู๎กากับตัวชี้วัด
และหนํวยปฏิบัติ
3) ตัวชี้วัดมีหลายตัว
จากนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ได๎รายงาน
ผลงานดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ตํอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครเพื่ อพิ จารณา ในคราวประชุม ที่ 9/2560 วั นที่ 20
กันยายน 2560 (1.1-1-7) ซึ่งที่ประชุมได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ คือ
การติดตามประเมินผลควรดาเนินงานรายไตรมาส และเสนอที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาเขต และจั ด ท าแผนการ

1.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส.
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.25602563)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ 5
/2560 วันที่ 17
พฤษภาคม 2560
1.1-1-3 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ
0513.40101/4533 ลง
วันที่ 23 สิงหาคม
2560 เรื่อง นาสํงแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร พ.ศ.
2560-2563
1.1-1-4 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน มก.ฉกส. ปี
2560-2563
1.1-1-5 แผนปฏิบัติ
การประจาปี มก.ฉกส.
ปี 2560
1.1-1-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ดาเนินงานติดตามประเมินผล ซึ่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ฯ จะน าข๎ อ เสนอแนะดั ง กลํ า วมาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. ปี 2561-2565 ตํอไป
วิทยาเขตฯจึงได๎จัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 (1.11-8) เมื่อวันที่ 4 -5 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นแผนที่ ได๎จากการมี
สํ ว นรํ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของวิ ท ยาเขต โดยได๎ ใ ห๎
ความสาคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT) ที่สํงผล
กระทบตํ อ วิ ท ยาเขตทั้ ง ภายในและภายนอกอั น น าไปสูํ ก าร
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ เปู า ประสงค์ และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ เพื่อให๎สามารถดาเนินการไปสูํเปูาหมายตามพันธกิจ
ที่กาหนดไว๎ ภายใต๎วิสัยทัศน์ “วิทยาเขตฯเป็นผู้นาด้านการผลิต
บัณฑิตนักวิชาชีพโดยบูรณาการร่ วมกันในศาสตร์ มีนวัตกรรมที่
ตอบสนองชุมชน” ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ ได๎ผํานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าวิ ท ยาเขต ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
5/2561 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2561 (1.1-1-9) ซึ่ ง จั ด ท า
เอกสารเผยแพรํ และผํานเว็บไซต์ www.csc.ku.ac.th และเพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให๎เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
เชื่ อ มโยงไปสูํ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี 2561 วิทยาเขตฯ ได๎จัดทาโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินปี พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จั ง หวั ด สกลนคร เมื่ อวั น ที่ 13 - 15 กุม ภาพั น ธ์ 2561 โดยมี
ผู๎บริหาร และบุคลากรทุกหนํวยงานเข๎ารํวมเพื่อจัดทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ปี พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตเฉลิ มพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร จากโครงการดังกลําวทาให๎วิทยาเขตฯมี
แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 (1.1-1-10) ซึ่งเป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม และสอดคล๎องกับพันธ
กิจ 4 ด๎าน ได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
ประจาปี 2561 (1.1-1-11) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มก.
ฉกส. เพื่อจัดทากรอบงบประมาณที่ใช๎สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ถือเป็ น เครื่องมื อ
ส าคัญ อยํ า งหนึ่ ง ที่ จ ะชํ ว ยขับ เคลื่ อนแผนยุ ท ธศาสตร์ไ ด๎ บ รรลุ

ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส.
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11
กันยายน 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.1-1-7รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่
9/2560 วันที่ 20
กันยายน 2560
1.1-1-8 แผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2561-2565
1.1-1-9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่
5/2561 วันที่ 16
พฤษภาคม 2560
1.1-1-10 แผนปฏิบัติ
การประจาปี 2561
1.1-1-11 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจาปี
2561
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ความสาเร็จ และได๎จัดทา
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561
ได๎ประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (1.1-1-12) ซึ่งมีตัวชี้วัด
ระดับยุทธศาสตร์ 9 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุคําเปูาหมาย
จานวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ไมํบรรลุเปูาหมาย 2 ตัวบํงชี้ และยังไมํมี
ข๎อมูลอีก 2 ตัวบํงชี้

1.1-1-12 รายงานผล
การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
มก.ฉกส. ประจาปี
2561

จากนั้น ได๎นาผลประเมินผลการดาเนินงานดังกลําวรายงานตํอ
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ในคราวประชุมที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 (1.1-1-10)
ซึ่งที่ประชุมได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ ให๎ดาเนินการเพิ่มเติมข๎อมูลใน
ตัวชี้วัดที่ยังไมํมีข๎อมูลให๎เรียบร๎อย เชํน ตัวชี้วัด รายได๎/ปีจากการ
ฝึกอบรม บริการเครื่องมือซึ่งมี หลายหนํวยงานของวิทยาเขตฯ
ไปให๎ บ ริ ก ารหนํ ว ยงานภายนอกหลายหนํ ว ยงาน แตํ ไ มํ ไ ด๎
ดาเนินการเก็บข๎อมูลด๎านการบริการด๎านเครื่องมือ และบุคลากร
ทั้ ง นี้ วิ ท ยาเขตฯจะด าเนิ น การสร๎ า งระบบและกลไกในการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. การกากับติดตาม
มก.ฉกส. สํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์
สํงเสริมสนับสนุน ข๎อมูลทางการเงินทีป่ ระกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละ
ให๎ทุกคณะ
หลักสูตร โดยให๎คณะได๎นาข๎อมูลตั้งต๎นจากกองแผนงาน
ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช๎ในการวิเคราะห์ต๎นทุนตํอหนํวย
วิเคราะห์ข๎อมูล ในระดับหลักสูตร (5.1-2-1) และให๎คณะเข๎ารํวมประชุมเพื่อ
ทางการเงินที่
หารือ และดาเนินการรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ต๎นทุนตํอ
ประกอบไปด๎วย หนํวยหลักสูตรในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ผํานระบบ
ต๎นทุนตํอหนํวยใน Teleconference
แตํละหลักสูตร
สัดสํวนคําใช๎จาํ ย
เพื่อพัฒนานิสิต
อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียน
การสอนอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.1-1-13 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่
9/2561 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561

5.1-2-1 เอกสารแสดง
ข๎อมูลต๎นทุนรวมของ
หลักสูตร
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คุม๎ คําของการ
บริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แขํงขัน
3. ดาเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไมํ
สามารถควบคุม
ได๎ที่สํงผลตํอการ
ดาเนินงานตาม
พันธกิจของ
สถาบันและให๎
ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
มก.ฉกส. ตามคาสั่งที่ 277/2560 (3.1-1-1) โดยมีผู๎บริหาร และ
ผู๎แทนหนํวยงานภายใน มก.ฉกส. รํวมเป็นคณะกรรมการ ทา
หน๎าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทาแผน
บริ ห ารความเสี่ ย ง ตลอดจนจั ด มี ก ารการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานตามแผน และรายงานผลการดาเนินงานตํอผู๎บริหาร
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง มก.ฉกส. ได๎นา
ข๎ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ปี
การศึกษา 2559 มาทบทวนรํวมกับผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปี 2560 (3.1-1.2) คือ
1) จานวนนิสิตรับเข๎าในบางหลักสูตรไมํเป็นไปตามเปูาหมาย
2) งบประมาณของวิทยาเขตมีรายรับไมํสอดคล๎องกับรายจําย
พบวําประเด็นดังกลําวไมํใชํความเสี่ยง ซึ่งหนํวยงานจะต๎องหา
มาตรการควบคุมที่เหมาะสม
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 พิจารณาความ
เสี่ ย ง (3.1-1-3) ภายใต๎ น โยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (3.1-1-4) ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และสํงผลกระทบตํอการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของหนํวยงาน 3 เรื่อง ดังนี้
1) การเกิดอัคคีภัยในวิทยาเขตฯ
2) ไฟฟูาดับตํอเนื่องยาวนาน สํงผลให๎ การปฏิบัติบางเรื่องต๎ อง
หยุดชะงัก กิจกรรมของการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช๎ใน
การทางานเกิดความเสียหาย
3) การเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะของนิสิต
เมื่อได๎ผลการวิเคราะห์เพื่อกาหนดความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงแล๎ว คณะกรรมการฯ จึงได๎นาข๎อมูลดังกลําว

3.1-1-1 คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง มก.ฉกส. ครั้งที่ 2
/2560 วันที่ 7
กันยายน 2560
3.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง มก.ฉกส. ครั้งที่
3/2560 วันที่ 14
พฤศจิกายน 2560
3.1-1-4 ประกาศ มก.
เรื่อง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ
2561
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มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2561 ตาม
แบบฟอร์ม R-ERM.C1 และ R-ERM.C2 (3.1-1-5) โดยได๎
กาหนดมาตรการ/วิธีการเพื่อแก๎ไข ลด และปูองกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น พร๎อมทั้งผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน และได๎จัดสํงแผน
บริหารความเสี่ ยงไปยังมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ (3.1-1-6)
และจากมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ง ที่ 3/2560 ได๎ รั บ
มอบหมายให๎กองบริหารวิชาการและนิสิตและกองบริการกลาง
เป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง (3.1-1-7) ของปัจจัยแตํ
ละด๎านให๎ลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได๎ สาหรับ
วิธีการจัดการของแตํละปัจจัยเสี่ยงมีดังนี้
ความเสี่ยง
1) การเกิดอัคคีภัยในวิทยาเขตฯ
วิธีการจัดการ
1.1) จัดทาคูํมือและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
1.2) จัดให๎มีการซ๎อมปูองกันอัคคีภัยให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
1.3) จัดทาแผนบารุงรักษาอุปกรณ์ในห๎องปฏิบัติการตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
1.4) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจมีผลให๎เกิดอัคคีภัยได๎
และ/ หรือมี อายุ การใช๎ ง านครบตามประกาศกรมบั ญ ชี กลาง
กาหนด เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทดแทน
1.5) สารวจอุปกรณ์ที่ใช๎ในการปูองกันอัคคีภัยตามจุดสาคัญ
1.6) จัดหาอุปกรณ์ที่ใช๎ในการปูองกันอัคคีภัยให๎เป็นไปตาม
ข๎อกาหนดของกฎหมาย
ความเสี่ยง
2) ไฟฟูาดับตํอเนื่องยาวนาน สํงผลให๎การปฏิบัตบิ างเรื่องต๎อง
หยุดชะงัก กิจกรรมของการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
ทางานเกิดความเสียหาย
วิธีการจัดการ
2.1) วิเคราะห์ปริมาณไฟฟูาที่ต๎องใช๎ทั้งหมดในวิทยาเขต
2.2) เพิ่มเครื่องสารองไฟให๎สัมพันธ์กับปริมาณไฟที่ใช๎ ในวิทยา
เขต
2.3) จัดทาแผนเสนอขอสถานีไฟฟูายํอย (พลังงานทดแทน)
ความเสี่ยง
3) การเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะของนิสิต
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักฐาน

3.1-1-5 แผนบริหาร
ความเสี่ยงวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ
2561
3.1-1-6 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ
0513.40101/957 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2561
เรื่อง รายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยง
วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ
2561
3.1-1-7 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ
0513.40101/5824 ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน
2560 เรื่อง ขอให๎
ดาเนินการจัดการความ
เสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2561
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วิธีการจัดการ
3.1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎจราจร
3.2) จัดโครงการ “จับปรับจริง” ให๎เป็นไปตามมาตรการบังคับ
ใช๎
3.3) ปรับปรุงเส๎นทางจราจรให๎พร๎อมใช๎
คณะกรรมการฯ ได๎มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง จากหนํวยงานที่ได๎รับได๎รับมอบหมายให๎เป็น
ผู๎รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงกับปัจจัยแตํละด๎าน จานวน
2 ครั้ง/ปี ได๎ แกํ รอบ 6 เดือน (3.1-1-8) และรอบ 12 เดือน
(3.1-1-9) สามารถสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมดังนี้
ความเสี่ยง
1) การเกิดอัคคีภัยในวิทยาเขตฯ
ผลการดาเนินงาน
1.1) บุคลากรประจาอาคารเข๎าใจกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย
1.2) อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยประจาอาคารพร๎อมใช๎งาน
1.3) แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย
ความเสี่ยง
2) ไฟฟูาดับตํอเนื่องยาวนาน สํงผลให๎บางกิจกรรมของการเรียน
การสอนเกิดความเสียหาย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช๎ในการทางาน
ผลการดาเนินงาน
2.1) ลดความเสียหายของเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์
2.2) ลดความเสียหายของไฟล์งาน
ความเสี่ยง
3) การเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะของนิสิต
ผลการดาเนินงาน
3.1) นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎจราจร
3.2) ผู๎ ขั บ ขี่ ป ฏิบั ติ ต ามกฎจราจรโดยสวมหมวกนิ ร ภั ย 100%
ภายในวิทยาเขต
3.3) มีชํองจราจรสาหรับใช๎จักรยาน

หลักฐาน

3.1-1-8 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ
0513.40101/ 1812
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2561 เรื่อง ขอให๎
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ
2561 (รอบ 6 เดือน)
3.1-1-9 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ
0513.10119/ 198
วันที่ 17 สิงหาคม
2561 เรื่อง ติดตามผล
การดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ
2561
3.1-1-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง มก.ฉกส. ครั้งที่ 1
/2561 วันที่ 17
กันยายน 2561

3.1-1-11 รายงานการ
จากการด าเนิ น งานข๎า งต๎ น คณะกรรมการด าเนิน งานบริหาร
ประชุมคณะกรรมการ
ความเสี่ยง มก.ฉกส.(3.1-1-10) และคณะกรรมการประจาวิทยา
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-1-11) ได๎พิจารณาผล
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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การดาเนินงาน และให๎ข๎อเสนอแนะ ดังนี้
1) การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ควรเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์หนํวยงาน เพื่อลดโอกาสที่เกิดความเสียหายใน
อนาคต
2) ที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร มอบหมายคณะกรรมการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง มก.ฉกส. พิจารณาทาแผนบริหารความเสี่ยงในสํวน
ของวิทยาเขตให๎มีความชัดเจนวําต๎องดาเนินการอะไรบ๎าง และ
ในสํวนคณะต๎องดาเนินอยํางไร เนื่องจากวิทยาเขตดาเนินงาน
แบบรวมบริ ก ารประสานภารกิ จ โดยขอให๎ ค ณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง มก.ฉกส. ประชุมและสรุปความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการรวมบริการประสานภารกิจ
ทั้ ง นี้ ได๎ จั ด สํ ง ผลการด าเนิ น งานแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ปีงบประมาณ 2561 ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-112) และได๎รวบรวมข๎อเสนอแนะทั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย ง มก.ฉกส. และคณะกรรมการ
ประจาวิ ทยาเขตเฉลิมพระเกีย รติ จัง หวัด สกลนคร เพื่อน าไป
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 ตํอไป
4. บริหารงานด๎วย ผู๎บริหารวิทยาเขตบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
หลักธรรมาภิบาล บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 ประการ
อยํางครบถ๎วนทั้ง ดังนี้
10 ประการที่
1)หลักประสิทธิผล (Effectiveness) บริหารงานเพื่อให๎บรรลุ
อธิบายการ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกลัน่ กรองโดย
ดาเนินงานอยําง คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และนาเสนอผลการ
ชัดเจน
ดาเนินงานในรอบปี ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
2)หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในชํวงกลางปีการศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะผู๎บริหารระดับวิทยาเขตชุดใหมํ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแตํงตั้งรักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนใหมํ ดังนัน้ วิทยาเขตจึง
ได๎มีการปรับเปลี่ยนผู๎บริหารให๎เป็นไปตามวาระดังกลําวเพื่อให๎
การบริหารจัดการเป็นไปด๎วยความตํอเนื่อง จึงได๎กาหนด
ผู๎รับผิดชอบและมอบหมายงานในการบริหารงานของวิทยาเขต
ด๎านตํางๆ โดยเสนอแตํงตั้งรักษาการผู๎ชํวยอธิการบดี รวม 8
ทําน และกาหนดขอบเขตอานาจการดาเนินงานของผู๎ชํวย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักฐาน

พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ 9
/2561 วันที่ 12
กันยายน 2561

3.1-1-12 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ
0513.40101/3699 ลง
วันที่ 29 สิงหาคม
2561 เรื่อง ผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ
2561
5.1-4-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
5.1-4-2 คาสั่งแตํงตั้ง
รักษาการผู๎ชํวย
อธิการบดี
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อธิการบดี และคณะกรรมการประจาวิทยาเขต นอกจากนี้วิทยา
เขตยังมีการแตํงตั้งคณะทีป่ รึกษาที่เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิ และได๎จัด
ประชุมเพื่อให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
โดยเน๎นการใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารงานให๎เกดประสิทธิภาพ
3)หลักการตอบสนอง (Responsiveness )และ 4)หลักภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) ผู๎บริหารวิทยาเขตตระหนักถึง
บทบาทหน๎าที่ในการรับผิดชอบตํอปัญหาสาธารณะ โดย
ให๎บริการข๎อมูลขําวสารที่สร๎างความเชื่อมั่น ความไว๎วางใจ
รวมทั้งตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการและ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตามพันธกิจหลักของวิทยาเขต
5) หลักความโปรํงใส (Transparency)และ 6)หลักการมีสํวน
รํวม (Participation) วิทยาเขตบริหารงานโดยมีกระบวนการ
เปิดเผยอยํางตรงไปตรงมา ชี้แจงข๎อสงสัยและสามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารอันไมํต๎องห๎ามตามกฎหมายได๎อยํางเสรี และ
สามารถตรวจสอบได๎ เปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎มีสวํ นรํวมในการ
รับรู๎ เรียนรู๎ รํวมแสดงทัศนะ รํวมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข๎อง และกาหนดให๎มีผู๎แทนบุคลากรอยูํใน
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต และกาหนดให๎มีวาระการ
รายงานสถานะทางการเงินในทีป่ ระชุมทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมี
การแตํงตั้งคณะกรรมการในชุดตํางๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
วิทยาเขตในทุกระดับ เชํน คณะกรรมการกิจการนิสิต
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการการศึกษา
และวิชาการ เป็นต๎น
7) หลักการกระจายอานาจ(Decentralization) รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต มีหลักการกระจายอานาจการบริหารจัดการ
โดยเสนอแตํงตั้งผู๎ชํวยอธิการบดีฝุาย รวมจานวน 8 คน โดยมอบ
อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจในสํวนที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายที่
กาหนดไว๎ โดยเน๎นการสร๎างความพึงพอใจในการให๎บริการแกํ
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของคณะ เชํน นิสิต ผูป๎ กครอง
หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ผู๎บริหารใช๎อานาจในการบริหารงานภายใต๎กฎหมาย กฎระเบียบ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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5. การกากับติดตาม
สํงเสริมสนับสนุน
ให๎ทุกหนํวยงาน
ในสถาบันมีการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู๎ตามระบบ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ข๎อบังคับในการบริหารราชการด๎วยความเป็นธรรม เชํน ระเบียบ
เงินรายได๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ/สายสนับสนุนและชํวยวิชาการนอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ตั้งแตํวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 ในการบริหารงาน
จะต๎องปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติมหารวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยํางเครํงครัด
9) หลักความเสมอภาค (Equity) วิทยาเขตให๎ความเสมอภาคใน
การให๎บริการอยํางเทําเทียมกันโดยไมํแบํงแยกด๎าน ชายหรือ
หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ เชํน รับนิสิตใหมํจาก
4 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนดเข๎ารํวมการคัดเลือกเป็นบุคลากรของวิทยาเขต ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน วิทยาเขตเปิดโอกาสให๎นิสิต บุคลากร
ได๎ร๎องเรียนในกรณีที่พบวําตนเองไมํได๎รับความเป็นธรรมหรือ
ได๎รับบริการไมํทั่วถึงผํานชํองทางตํางๆ เชํน สายตรงถึงรอง
อธิการบดี กลํองรับความคิดเห็น ระบบรับข๎อร๎องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นต๎น
10) หลั ก มุํ ง เน๎ น ฉั น ทามติ (Consensus Oriented) รอง
อธิการบดีประจาวิทยาเขตฯ บริหารงานโดยมุํงเน๎นฉันทามติจาก
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทีเกี่ยวข๎อง เพื่อหาข๎อตกลงรํวมกันจากการ
รํวมเสนอความคิดเห็นผํานการประชุมตํางๆ เชํน เปิดโอกาสให๎มี
การอภิปรายหาข๎อตกลงรํวมกันในประเด็นปัญหาเรํงดํวน และ
ยึดมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเป็นหลักในการ
ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยได๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ กากับติดตาม 1. ประกาศนโยบาย
สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู๎
การจัดการความรู๎
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
มก.
สกลนคร ซึ่งประกอบด๎วย รองอธิการบดีฝุายบริหารและวางแผน
2. คาสั่งแตํงตัง้
เป็นประธานและ ผูช๎ ํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต และ
คณะกรรมการ
ผู๎อานวยการสานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
กากับติดตาม
สกลนคร เป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด๎วยบุคลากร
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ที่กากับดูแลด๎านนโยบายและแผนหรือกลยุทธ์ ด๎านการผลิต
บัณฑิตด๎านวิจยั รวมทั้งด๎านการบริหารจัดการของวิทยาเขต ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได๎มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. การกากับติดตามการดาเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ของ
สํวนงาน
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ รํวมกับมหาวิทยาลัย
3.
เพื่อให๎มีการถํายทอดนโยบายและแผนการดาเนินงาน และ
ประเด็นการจัดการความรู๎ในด๎านตําง ๆ ให๎กับคณะกรรมการ
และสํวนงานทราบเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตาม
โครงการสัมมนา KU - KM สัญจร เรื่อง การสร๎างความเข๎าใจใน
กระบวนการจัดการความรู๎ เพื่อการจัดการความรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ให๎กับผู๎บริหารและคณะกรรมการ/คณะทางาน
การจัดการความรู๎ของสํวนงาน

สํงเสริมและ
สนับสนุน การ
จัดการความรู๎
มก.ฉกส.

แผนการกากับ
ติดตาม สํงเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการความรู๎
มก.ฉกส.
ประจาปี ๒๕๖๐
4. แผนการจัดการ
ความรู๎ของสํวน
งาน

1.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อนานโยบายการจัดการ
5. รายงานผลการ
ดาเนินงานด๎าน
ยุทธศาสตร์และพิจารณาถึงแนวทางการจัดการความรู๎ของวิทยา
การจัดการความรู๎
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎สอดคล๎องกัน โดย
มก.ฉกส.
กาหนดแผนการจัดการความรู๎ออกเป็น 3 ด๎าน คือ
ความรู๎ของมหาวิทยาลัย มากาหนดเปูาประสงค์ ตามประเด็น

1. ประเด็นความรู๎ดา๎ นการผลิตบัณฑิต กลุํมเปูาหมายได๎แกํ
อาจารย์และนิสิต
2. ประเด็นความความรู๎ด๎านการวิจยั กลุํมเปูาหมายได๎แกํ
อาจารย์และนักวิจัย
3. ประเด็นความรู๎ดา๎ นการพัฒนาระบบการเรียนรู๎เพื่อมุํงสูํการ
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กลุํมเปูาหมายได๎แกํ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการถํายทอดแผนการดาเนินงานและ
ประเด็นการจัดการความรู๎ในด๎านตําง ๆ ให๎กับคณะกรรมการ
และสํวนงานทราบ ในการประชุมคณะกรรมการ กากับติดตาม
สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู๎
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
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สกลนคร ให๎ทุกหนํวยงานจัดทาแผนการจัดการความรู๎
หนํวยงานให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ดังกลําว
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกากับติดตาม
ความก๎าวหน๎าในการดาเนินงาน การจัดการความรู๎ การวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีความโดดเดํน
ซึ่งกรรมการ ผู๎แทนคณะ และสํวนงานจะรายงานความก๎าวหน๎า
ในที่ประชุม รวมทั้งยังได๎มีการบันทึกการติดตามความก๎าวหน๎า
6. ผลงานการจัดการ
2. การสํงเสริม
ความรู๎เพื่อเข๎า
2.1 จัดสัมมนาคณะกรรมการจัดการความรู๎ทั้ง 4 คณะ และ
ประกวดรางวัล
สานักงานวิทยาเขต รํวมกับผู๎แทนคณะกรรมการจัดการความรู๎
“KU-KM Best
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการนาของนายดารงค์ ศรี
Practice
พระราม รองอธิการบดีฝุายบริหารกิจการภายใน ประธาน
Awards” และ
กรรมการจัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอง
การนาเสนอองค์
ศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต๎วัฒนา รองประธานกรรมการ
ความรู๎เพื่อรํวม
คณะกรรมการจัดการความรู๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ประกวด “KUคณะกรรมการจัดการความรู๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รํวมกับ
KM Mart
คณะผู๎บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู๎อานวยการสานักงานวิทยา
Practice
เขต และคณะกรรมการจัดการความรู๎
Awards”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห๎องเฟื่องฟูา ชัน้
4 อาคารบริหาร เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจ นโยบาย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การติดตามและการประเมินผลจัดการ
ความรู๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร๎อมทั้งเป็นการเพิ่มพูน
ความรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ทสี่ ํงผลตํอการพัฒนาหนํวยงาน
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการสํง
ผลงานการจัดการความรู๎เพื่อเข๎าประกวดรางวัล “KU-KM Best
Practice Awards” และการนาเสนอองค์ความรู๎เพื่อรํวม
ประกวด “KU-KM Mart Practice Awards” เป็นการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ และถํายทอดองค์ความรู๎ เพื่อให๎เกิด
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก๎ ับเจ๎าของผลงานในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของมหาวิทยาลัย เป็นการเผยแพรํ
องค์ความรู๎ให๎แกํผู๎สนใจและประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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จัดการศึกษา โดยในปี 2561 วิทยาเขตฯ ได๎สงํ ผลงานเข๎ารํวม
ประกวดโครงการ วันแหํงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครั้งที่ 5 จานวน
4 ผลงาน
2.3 วิทยาเขตฯ สํงเสริมให๎มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู๎ภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในแตํละสํวนงาน และสํงเสริมให๎มีชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
เชํน ชุมชนนักปฏิบัติการด๎านการเขียนผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหนํงชานาญการ ดังมีรายละเอียดในการสรุปผลการ
ดาเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ ประจาปี 2560
3. การสนับสนุน
3.1 วิทยาเขตฯ ได๎เห็นความสาคัญของการแบํงปันความรู๎ 7. ประกาศผล
จากผู๎มีประสบการณ์ตรงจึงมีการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ
โครงการรางวัล
นนทรีอีสาน ประจาปี 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คุณภาพนนทรี
โดยเชิญให๎หนํวยงานที่มีการจัดการความรู๎ นาเสนอองค์ความรู๎
อีสาน ประจาปี
หรือแนวปฏิบัติที่ดี และเชิญผู๎มผี ลงานดีเดํนทางด๎านวิชาการและ
2561
ผลงานทางด๎านวิจัยรวมทั้งผลงานด๎านอื่นๆ มาถํายทอดความรู๎
เคล็ดลับหรือนวัตกรรมและได๎มกี ารมอบรางวัลแกํผู๎มีผลงาน
8. ผลงานการจัดการ
ดีเดํนทั้งด๎านวิจัย ด๎านนวัตกรรม และด๎านการบริหารจัดการ
ความรู๎ที่สํงเข๎า
เพื่อเป็นแบบอยํางที่ดีบุคลากรซึ่งทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย
ประกวด “KUได๎เผยแพรํองค์ความรู๎จากหนํวยงานโดยการนาเสนอผลงานการ
KM Best
จัดการความรู๎ และการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในงานวันคล๎ายวัน
Practice
สถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
Awards” และ
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การนาเสนอองค์
ในแตํละสํวนงาน ได๎มีการรวบรวมองค์ความรู๎จากบุคลากร
ความรู๎เพื่อรํวม
ของสํวนงาน และองค์ความรู๎ที่ได๎จากการถอดบทเรียนมาจาก
ประกวด “KUการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากสํวนงาน เชํน กิจกรรมการ
KM Mart
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง การแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สูํ
Practice
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง การกาหนด
Awards”
ตัวชี้วัดในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง การแบํงปันประสบการณ์จากการบอก
เลํา ผํานเพื่อนสูํเพื่อน วิธีการพัฒนาและการผลิตบัณฑิตให๎มี
ประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ความรู๎และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจากระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรของคณะโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ใช๎ ความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ เป็น
ต๎น
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่หนํวยงานจัดขึ้นสํงผล
ให๎มีการนาเอาความรู๎เหลํานั้นมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎เป็นอยําง
ดี นอกจากนี้ในสํวนของชุมชนปฏิบัติกลุํมบริหารงานทั่วไปได๎มี
การวิเคราะห์ความรู๎จ ากแนวปฏิบั ติ ที่ดี จ ากการรํว มโครงการ
เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหนํงชานาญการ โดย
รวบรวมข๎อมู ล จัด ท าเป็น คูํมื อเทคนิ คการเขียนผลงานเพื่ อขอ
กาหนดตาแหนํงชานาญการ เพื่อให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎
ใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาสมรรถนะด๎านการ
เสนอผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหนํงชานาญการ โดยผลจากการ
ดาเนินกิจกรรมพบวําบุคลากรที่ผํานกิจกรรมดังกลําวสามารถ
เขียนผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหนํงชานาญการได๎เพิ่มขึ้น อีกทั้ง
ผลงานการจัดการความรู๎ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอ
กาหนดตาแหนํงชานาญการยังได๎รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด๎าน
การจั ด การความรู๎ ในโครงการรางวั ล คุ ณ ภาพนนทรี อี ส าน
ประจาปี ๒๕๖๑ และยังถูกเสนอชื่อเพื่อเข๎ารํวมประกวดผลงาน
การจั ด การความรู๎ KU-KM

AWARDS

ณ

มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) รํว มกับ ๔ ผลงานการ
จัดการความรู๎ ดังนี้
1. เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหนํงชานาญ
การ
2. การถํายทอดความรู๎ เรื่องอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
3. Multi-tasking_PHCSC Model การจัดสรรลาดับเกํง
เรียงความสาคัญเป็น
4. แมํบ๎าน 4.0
3.2 วิ ท ยาเขตฯ ได๎ จั ด พี่ เ ลี้ ย ง (ผู๎ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
น าเสนอผลงานการจั ด การความรู๎ ม าแล๎ ว ) มาให๎ ค าแนะน า
เสนอแนะแนวทางการนาเสนอผลงานให๎กับผู๎แทนวิทยาเขตที่จะ
นาเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัยด๎วย
4. สรุป ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น การจั ด การความรู๎ที่
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

187

ประเมิ
น
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

กาหนดไว๎ ประจาปี 2560 ดังนี้
ประเด็นความรู๎
ผลงานการจัดการความรู๎
ด๎าน
การผลิตบัณฑิต 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ สูกํ ารเป็นนวัตกร
ปีที่ 4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
2.เครื่องตากข๎าวฮางงอก โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเพื่อชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
3.โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งที่ ๓ N-RAI ACADEMIC FAIR
2018 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4. Studentloan e-form service เพื่อการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร บริการงานกองทุนเงินกู๎
ให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา
กองบริหารวิชาการและนิสติ
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
การวิจัย
1. การศึกษาการผลิตและอายุการเก็บรักษา
ของซอสพริกปลอดภัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร
2. การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร๎าเพื่อเพิ่ม
อัตราการผลิตและสร๎างอัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
3. เครื่องตากข๎าวฮางงอก โครง
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเพื่อชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า 1. เทคนิ ค การเขี ย นผลงานเพื่ อ ขอก าหนด
ระบบการ
ตาแหนํงชานาญการ กองบริหารทั่วไป
เรี ย นรู๎ เ พื่ อ มุํ ง สูํ
สานักงานวิทยาเขตฯ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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การเป็นองค์ก ร 2. การถํายทอดความรู๎ เรื่องอุทยานบัวเฉลิม
ที่ มี ขี ด
พระเกียรติ กองบริหารการวิจัยและบริการ
สมรรถนะสูง
วิชาการ สานักงานวิทยาเขตฯ
3. Multi-tasking_PHCSC Model การ
จัดสรรลาดับเกํง เรียงความสาคัญเป็น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์
4. แมํ บ๎ า น 4.0 กองบริ ก ารกลาง ส านั ก งาน
วิทยาเขตฯ

 6. การกากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ตามแผนการ
บริหารและ
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่ได๎นาข๎อมูล
จากการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงาน และ
สมรรถนะการบริหาร ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยวิเคราะห์และสารวจความต๎องการในการ
พัฒนาตนเองมาใช๎ในการกาหนดโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในสํวนของสานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ ได๎จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ ตาม
สมรรถนะและความต๎องการของแตํละสํวนงาน สํวนการพัฒนา
คณาจารย์ในด๎านวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับ
คณะได๎มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งด๎านวิชาการ การวิจัย และบริการ
วิชาการ รวมไปถึงการพัฒนาสูํตาแหนํงทางวิชาการที่สงู ขึ้นของ
สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรโดยมีการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กาหนดไว๎ ซึง่ แผนดังกลําวจะมุํงที่
จะพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแตํการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อยํางเป็นระบบ และโปรํงใส โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกสาย
วิชาการ เป็นผู๎พิจารณาคุณสมบัติและจัดสรรบุคลากรตามแผน
ที่กาหนดในแตํละปี ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยมีคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.) เป็นผู๎
พิจารณาอนุมัติ และกาหนดให๎มีการนาสมรรถนะเป็นสํวนหนึ่ง
ในการรับบุคลากรตามสายงาน ตามคูํมือสมรรถนะ และจาก
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Website ของการเจ๎าหน๎าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการ
ปฐมนิเทศ ให๎กับบุคลากรใหมํ เพื่อให๎รับทราบบริบทของ
มหาวิทยาลัย ข๎อบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ทบี่ ุคลากรจะได๎รับ การสร๎างสัมพันธ์และเปิดวิสัยทัศน์
ที่ดีให๎กับบุคลากรใหมํของมหาวิทยาลัย และมีการอบรมทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัตงิ านตามสายงาน และมหาวิทยาลัยได๎
สนับสนุนสํงเสริมให๎บุคลากรมีความก๎าวหน๎าตามสายงาน
(Career path) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ตาม
ข๎อบังคับของสายวิชาการในการขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการ)
ในสํวนของการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยได๎ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาคณาจารย์ โดย
กองบริหารวิชาการและนิสิต ดังนี้
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร
ประจาปี
2. โครงการอบรมอาจารย์ผู๎สอนวิชาศาสตร์แหํงแผํนดิน
3. โครงการฝึกอบรมการใช๎งานระบบบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ไอทีสิส (iThesis) ประจาปีงบประมาณ
2561
4. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเข๎าสูํ
ตาแหนํงทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม
ของประเทศ”
สาหรับสายสนับสนุนวิชาการ หนํวยทรัพยากรมนุษย์
และสวัสดิการ งานอานวยการ กองบริหารทั่วไป ได๎ดาเนินการ
จัดทาโครงการตํางๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กลุํมตําง ๆ ดังนี้
กลุํมที่ 1 กลุํมอายุงาน 1 - 5 ปี
กลุํมที่ 2 กลุํมอายุงาน 5 – 10 ปี
กลุํมที่ 3 กลุํมอายุงาน 11 – 15 ปี
กลุํมที่ 4 กลุํมอายุงาน 16 – 20 ปี
กลุํมที่ 5 กลุํมอายุงาน 21 – 25 ปี
กลุํมที่ 6 กลุํมอายุงาน 25 ปี ขึ้นไป
ซึ่งได๎ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นไปตามสมรรถนะ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ในแตํ ล ะกลุํ ม ที่ ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) ( I – AM – KA – S –E- T) และกาหนด
ทักษะความรู๎ ด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎ด๎าน
การวิจัย การพัฒนาคุณภาพของงาน การเขียนหนังสือราชการ
การใช๎ภาษาตํางประเทศ ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ไปถึงการกาหนดสมรรถนะประจาของสายสนับสนุนและชํว ย
วิชาการ (Functional Competency) ของบุคลากร และไมํละ
ทิ้ง ความต๎ องการพั ฒ นาความรู๎ /ทั กษะ /สมรรถนะ ด๎ า นการ
บริหาร (Managerial Competency) เป็นการสํงเสริมให๎แตํละ
สํวนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของสํวนงาน ซึ่งเป็น
การพัฒนาบุคลากรตามเปูาหมายและภารกิจหลัก โดยเน๎นการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให๎เกิดการเรียนรู๎ที่สมดุล ทั้งการ
พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบตํ า งๆ อาทิ เ ชํ น การ
ฝึกอบรม การศึกษาตํอ การประชุมและสัมมนา เป็นต๎น และการ
สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากร โดยให๎หัวหน๎าสํวนงาน
และผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น๎ า ที่ โ ดยตรงในการพั ฒ นา
ผู๎ ใ ต๎ บั ง คั บ บั ญ ชาด๎ ว ยวิ ธี ก ารตํ า ง ๆ เพื่ อ ชํ ว ยพั ฒ นาขี ด
ความสามารถ ความรอบรู๎ ในงานที่ เกี่ ย วข๎ อง อาทิ เ ชํ น การ
ปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะนางาน การกากับดูแลวิธีการ
ท างานในหน๎ าที่ ความรั บผิ ดชอบ ก า ร แ บํ ง ปั น ค ว า ม รู๎
(Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการ
ความรู๎ (Knowledge Management) การพัฒนาคุณภาพอยําง
ตํ อเนื่ อง และการพั ฒ นางานประจ าสูํ ง านวิ จั ย (R2R) รวมทั้ ง
กระตุ๎ นผู๎ ใต๎ บั งคับบั ญชาให๎มี การพั ฒนา และเรียนรู๎ด๎ วยตนเอง
อยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น ซึ่งมิได๎จากัดเฉพาะการจัดอบรมเทํานั้น
เพื่อให๎สามารถนาความรู๎จากการปฏิบัติจริง จากการฝึ กฝน และ
จากประสบการณ์ ที่ แ อบแฝงอยูํ ใ นตั ว บุ ค คลมาใช๎ ใ ห๎ เ ป็ น
ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน ทั้งนี้โดย
ให๎สํวนงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพของบุ ค ลากรอยํ า งเหมาะสม และมี ก าร
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตําง ๆ อยําง
สม่าเสมอ เพื่อรับทราบข๎อบกพรํองและนามาปรับปรุงในการ
จัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสตํอไป
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดโครงการฝึ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นา
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ความรู๎ ทั ก ษะในด๎ า นตํ า งๆ ที่ จ าเป็ น ตํ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรในสํวนที่เป็นความต๎องการโดยรวมในระดับมหาวิทยาลัย
และสํวนงานสามารถกาหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในสํ ว นที่ เป็ นความต๎ องการเฉพาะของสํ วนงานได๎ เอง โดยให๎
สอดคล๎องกับความจาเป็น ทิศทาง และเปูาประสงค์ เพื่อประโยชน์
ตํอการปฏิบัติงาน ตามประสบการณ์ในการทางาน และสมรรถนะ
หลัก 6 ประการ ( I- AM-Ka-S-E-T)
วิท ยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จั งหวั ดสกลนคร ได๎ กาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ เพื่อให๎มี
ความก๎าวหน๎าในสานอาชีพ สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรมี
ต าแหนํ ง ช านาญการเพิ่ ม ขึ้ น โดยการจั ด โครงการที่ สํ ง เสริ ม
สมรรถนะด๎านตําง ๆ เชํน
1. โครงการการจัดการความรู๎ เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบ
ประเมินผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหนํงชานาญการ โดย
มุํง เน๎ น กลุํ ม เปู า หมายที่ มี คุณ สมบั ติในการขอกาหนด
ตาแหนํงชานาญการ และผู๎ที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ
2. โครงการสัมมนาเครือขํายนิติกร
3. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “รวม
ใจรัก สร๎างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
4. การจั ด การความรู๎ เรื่ อ ง เทคนิ ค การจั ด ท าคูํ มื อ การ
ปฏิบัติงาน (SOP)
5. โครงการจัดการความรู๎ KU CSC-KM สัญจร เรื่อง การ
สร๎างความเข๎าใจในกระบวนการจัดการความรู๎ เพื่อการ
จัดการความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6. โครงการเสวนาเพื่อทบทวนความเข๎าใจด๎านบริหารงาน
บุคคล
“การจัดการความรู๎หนํวยทรัพยากรมนุษย์และ
สวัสดิการ
เรื่อง การแบํงปันประสบการณ์ผํานการบอกเลําจาก
เพื่อนสูํเพื่อน”
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

192

ประเมิ
น
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

7. โครงการรางวั ล คุ ณ ภาพนนทรี อีส าน ประจ าปี เป็ น
โครงการที่ สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ บุ ค ลากรได๎
สร๎างสรรค์ผลงานเพื่อรํวมประกวดผลงานคุณภาพ
8. โครงการสํงเสริมด๎านสวัสดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี
และสร๎างขวัญและกาลังให๎คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดย
สร๎างบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการ
ทางาน รวมทั้งจัดอุปกรณ์ในการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ เชํน มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
อุปกรณ์สานักงานอยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์ และมี
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการสํงเสริม
ด๎านสุขภาพให๎กับบุคลากรและนักศึกษาโดยมีสถานที่
ออกกาลังกายหลากหลาย สนามกีฬากลางแจ๎งและใน
รํม มีการจัดบริการตรวจสุขภาพประจาปี ให๎กับ
บุคลากร มีสถานพยาบาล เพื่อดูแลด๎านงานอนามัย
และพยาบาล ทาหน๎าที่รักษาพยาบาลเบื้องต๎น
การสร๎างขวัญและกาลังใจให๎แกํบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสํงเสริมให๎ทุกคนไป
ศึกษาตํอในระดับทีส่ ูงขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให๎
คณาจารย์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอกาหนดตาแหนํงทาง
วิชาการ และจัดสรรคําตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ ให๎แกํอาจารย์อยํางตํอเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมี
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยํางชัดเจน และมีกองทุน
สวัสดิการ มีการประกันสังคมให๎กับพนักงานมหาวิทยาลัย มี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริม
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบการสํงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติตวั ตามจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอนโยบายและแนวทางด๎านการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

193

ประเมิ
น
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สํงเสริมจรรยาบรรณ ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานที่
เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมจรรยาบรรณอาจารย์ เพื่อเสนอตํอรอง
อธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร(คาสั่ง มก.
ฉกส. ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 )
การประเมินผลความสาเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยได๎จัดทารายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2560 เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินการ ประเมินผลสาเร็จ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการนาไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตํอไป ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการบรรลุเปูาหมายของตัวบํงชี้ที่กาหนดไว๎ใน
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ผลจากการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตาม
สายงาน (Competency)
จากการดาเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรพัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพ
สูงขึ้น จากการไปเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ในรูปแบบตําง
ๆ เชํน การเข๎ารํวมโครงการตําง ๆ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย การไปเพิ่ ม พู น ความรู๎ ท างวิ ช าการ การไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จาเป็นและ
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม
สัมมนาหลักสูตรตําง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ที่เป็นประโยชน์ตํอ
การปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ๎นและสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎นาระบบการ
บริ ห ารผลการปฏิบั ติ ง าน (Performance

Management

System) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให๎บรรลุตาม
เปูาหมายที่กาหนด โดยเป็นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมขององค์ก ร สํ ว นงาน และบุ คลากร ให๎เ ป็ น ไปใน
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ทิศทางเดี ย วกัน เป็ น การเชื่ อมโยงวิ สั ย ทั ศน์ ยุ ท ธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของกร ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด๎วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะสามารถ
นาไปใช๎ประโยชน์ทั้งในด๎านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ท าให๎ ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาจะทราบจุ ด เดํ น จุ ด ด๎ อ ย ระดั บ
ความสามารถ และสมรรถนะของบุ ค ลากร สามารถกาหนด
แผนการพัฒนา ปรับปรุงแก๎ไขจุดด๎อย และพัฒนาจุดเดํนได๎อยําง
ถูกต๎องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 7. การกากับติดตาม
สํงเสริมสนับสนุน
ให๎ทุกหนํวยงาน
ในสถาบันมีการ
ดาเนินงานด๎านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
กาหนด
ประกอบด๎วย การ
ควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

ร๎อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได๎รับตาแหนํงทางวิชาการ
จากการด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด การความรู๎ ท าให๎
ปัจจุบัน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบุคลากรที่
ไ ด๎ รั บ ต า แ ห นํ ง ช า น า ญ ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น
จากเดิม ซึ่งเกินคําเปูาหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว๎
วิทยาเขตมีคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตที่แตํงตั้งจาก
ผู๎แทนหนํวยงาน ประกอบด๎วยผู๎แทนจากคณะ ได๎แกํ รองคณบดี
หรือผู๎ชํวยคณบดี และเจ๎าหน๎าทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะ หนํวยงานสนับสนุน ได๎แกํ ผู๎อานวยการกอง และหนํวย
แผนงานและประกันคุณภาพเป็นทีมเลขานุการมีแผนการประชุม
ประจาเดือน เพื่อหารือและรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติดา๎ นการประกันคุณภาพวิทยาเขต
ระดับหลักสูตร : กาหนดเปูาหมายผลการประเมินระดับ
หลักสูตรไว๎ที่ 3.25 ให๎คณะเป็นผู๎สนับสนุนและกากับให๎หลักสูตร
ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงานผํานคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ระดับคณะ : กาหนดเปูาหมายผลการประเมินระดับคณะไว๎
ที่ 3.51 ให๎คณะเป็นผู๎ดาเนินการ วิทยาเขตสนับสนุนงบประมาณ
ในการประเมินคุณภาพระดับวิทยาเขตและมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานผํานคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตและ
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ระดับหนํวยงานสนับสนุน : ดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx
ระดับวิทยาเขต : มีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบดาเนินงานรายตัว
บํงชี้ มีการรายงานผลการดาเนินงานผํานคณะกรรมการประกัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5.1-7-1 นโยบายและ
แนวปฏิบัตดิ ๎านการ
ประกันคุณภาพวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
5.1-7-2รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพวิทยา
เขต
5.1-7-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
5.1-7-4 สรุปโครงการ
กิจกรรม
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คุณภาพวิทยาเขตและคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
นอกจากนี้วิทยาเขตได๎จัดโครงการกิจกรรม เพื่อชี้แจง
รายละเอียดเพื่อให๎มีความเข๎าใจตรงกันและนาไปปฏิบัติได๎ รวมทั้ง
เตรียมความพร๎อมตํางๆให๎กับคณะ และหนํวยงานสนับสนุน เชํน
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร และคณะ
2) ประสานการจัดประชุมผํานเครือขําย teleconference ตาม
ปฏิทินกิจกรรมของสานักงานประกันคุณภาพ มก.
3) จัดอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร
4) สนับสนุนให๎ผู๎มีคุณสมบัตติ ามเงื่อนไขเข๎ารํวมอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพ
5) จัดประชุมอบรมให๎ความรู๎การประกันคุณภาพตามเกณฑ์
EdPEx อยํางตํอเนื่อง
6) จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ

5.1-7-5 คูํมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
5.1-7-6 คูํมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะวิชา
5.1-7-7 คูํมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
หนํวยงานสนับสนุน

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

3.34

3.15

3.28

3.28 คะแนน

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

3.51

ไมํบรรลุเปูาหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
สูตรการคานวณ
คะแนนทีไ่ ด๎ 

คะแนนเฉลียของผลการป
่
ระเมินระดับคณะของทุกคณะ

จานวนคณะทั๎งหมดในสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ผลการดาเนินงาน
คณะ

2558

ทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์

2559

3.58
3.58 13.36/4
3.19 = 3.34
2.74

2560

3.55
3.08 12.58/4
2.60 = 3.15
3.35

3.53
3.21 13.11/4
2.56 = 3.28
3.81

รอบปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดการเรียนการสอน 4 คณะวิชา มี
ผลการดาเนินงานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
คณะทรัพยากรธรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 6 - 7
กันยายน 2561 มีผลการประเมินตนเอง ที่คะแนนเฉลี่ย 4.38 อยูํในระดับดี สํวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.53 ได๎คุณภาพระดับดี
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 20 – 21 กันยายน
2561 มีผลการประเมินตนเอง ที่คะแนนเฉลี่ย 3.97 อยูํในระดับดี สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 3.21 ได๎คุณภาพระดับพอใช๎
คณะศิลปศาสตร์ละวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 4– 5 กันยายน
2561 มีผลการประเมินตนเอง ที่คะแนนเฉลี่ย 3.48 อยูํในระดับพอใช๎ สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 2.56 ได๎คุณภาพระดับพอใช๎
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 11– 12 กันยายน 2561 มีผลการ
ประเมินตนเอง ที่คะแนนเฉลี่ย 3.81 อยูํในระดับดี สํวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.81
ได๎คุณภาพระดับดี
คะแนนที่ได๎ = 3.53  3.21 2.56  3.81 =
4

13.11 = 3.28
4

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

3.34

3.15

3.28

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

3.28 คะแนน

3.51

ไมํบรรลุเปูาหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน



1. มีระบบและ
กลไกในการ
กากับการ
ดาเนินการ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร และ
คณะให๎เป็นไป
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ

จากข๎อเสนอแนะของคระกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับวิทยาเขต เมื่อปีการศึกษา 2559 ที่ผํานมา วิทยาเขต
ควรมีกระบวนการกากับติดตามในด๎านการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของหลักสูตรและคณะ โดยมีการกาหนดผู๎รับ
ผอดชิบทีช่ ัดเจนและการกากับติดตามในทีป่ ระชุมเพื่อ
พิจารณาผลลัพธ์การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
และคณะให๎มีความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติอยางชัดเจนตํอเนื่อง
เป็นรูปธรรม ดังนัน้ ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขต ได๎
กาหนดระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนนิงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
1) วิทยาเขตมีนโยบายให๎ทุกหลักสูตรและคณะปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่หมาวิทยาลัยกาหนดไปในทิศทางเดียวกัน โดยผําน
ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการการศึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร คณะกรรมการประจาวิทยาเขต คณะกรรมการ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัย ตามลาดับ
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1.1 การบรรจุหลักสูตรใหมํไว๎ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
1.2 การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหมํ/ปรับปรุงหลักสูตร
1.3 การเสนอขออนุมัตินาหลักสูตร/รายวิชามาเปิดสอนที่
วิทยาเขต
1.4 การขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ /ภาคพิเศษ
1.5 การขออนุมัติเปิด /ปรับปรุง /ปิด /ขอถอนรายวิชา
ทั้งนี้ การดาเนินงานตํางๆ ของหลักสูตรที่เปิดสอนใน
วิทยาเขตเมื่อผํานการพิจารณาระดับคณะแล๎ว ต๎องนาเสนอ

5.3-1-1 คูํมือการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
และคณะประจาปีการศึกษา
2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.3-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา มก.ฉกส.
5.3-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต
5.3-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพวิทยาเขต

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

198

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

เข๎าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อพิจาณากลัน่ กรองและเห็นชอบ
กํอนเสนอคณะกรรมการประจาวิทยาเขต และเสนอตํอที่
ประชุมคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวมทั้งการดาเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรเมื่อผํานการพิจารณาระดับคณะและวิทยาเขตแล๎ว
ต๎องนาเสนอเข๎าทีป่ ระชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
นอกจากนี้ วิทยาเขตได๎สํงเสริมการอบรมให๎ความรู๎แกํ
บุคลากรในด๎านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยเป็นความรํวมมือระหวํางคณะกรรมการการศึกษาและ
วิทยาเขต ในการจัดอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหาร
หลักสูตรขึ้นที่วิทยาเขต โดย ได๎รับความอนุเคราะห์วิทยากร
จากคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมดังกลําวเน๎นหลักการบริหารหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎ และการประเมินผู๎เรียน
2) วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ
นาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการศึกษา โดย
สานักทะเบียนและประมวลผล และโครงการจัดจ๎างพัฒนา
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU Education
Administration Information System ; KU-EAIS) โดย
พัฒนาจากระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบ มคอ.มก. ออนไลน์ หรือ KU-TQF แบบออนไลน์ ที่ใช๎
อยูํเดิม สูํระบบการลงทะเบียน ระบบเกรดออนไลน์ ระบบ
การออกใบรับรองตํางๆ ตลอดจนใบปริญญาบัตร ระบบ
ประเมินออนไลน์ ระบบให๎คาปรึกษาออนไลน์ ระบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)
3) การกาหนดและประกาศวันดาเนินการจัดทาข๎อมูลรายงาน
ผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 – 7)
ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด ดังนี้
http : //www.regueb.registrar.ku.ac.th/Calendar
4) ระบบรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ระบบ มคอ.มก. ตั้งแตํ
แบบฟอร์ม มคอ.3 – 7 รายละเอียดที่ http://tqf.cpc.ku.th
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5) การมอบหมายคณะทางานเพื่อติดตามตรวจสอบหลักสูตร
ที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ โดยที่ประชุมคระกรรมการ
การศึกษาระดับวิทยาเขต โดยมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ /อาจารย์ประจาหลักสูตรรวมถึง
พิจารณาการปิดหลักสูตร พิจารณาการดาเนินงานรายวิชา
บูรณาการตลอดจนพิจารณาการปรับปรุงรายวิชา/การขอเปิด
รายวิชาใหมํ
6. การดาเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะวิชา
คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ มก. เป็นผู๎กาหนดแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบํงชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินระดับคระวิชาและวิทยาเขตตาม 5 องค์ประกอบ
คุณภาพ 13 ตัวบํงชี้ และเกณฑ์การประเมินที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด รวมทั้งได๎นาแนว
ทางการพัฒนาสูํความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx มา
ประยุกต์ใช๎ในระดับคณะวิชาด๎วย โดยวิทยาเขตมีการประชุม
ชี้แจงการประเมินผํานทีป่ ระชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับวิทยาเขต รวมทั้งการประชุมทางไกลจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให๎ทุกหนํวยงานสามารถ
ดาเนินงานประกันคุณภาพและเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบํงชี้และเกณฑ์ประเมิน ทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะวิชา มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ผํานระบบถํายทอดทางไกล โดยเชิญผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเข๎า
รํวมประชุม มีการกาหนดระบบและกลไกการติดตามการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะ
ผํานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับรองคณบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ และผู๎รบั ผิดชอบหลักสูตร เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจแนวทางการประเมิน ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมิน รับ
ฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลีย่ นแนวทางดาเนินงานที่มี
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี หรือหลักสูตรที่ได๎คะแนนประเมินในระดับดีขึ้น
ไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต มี
การประชุมกันอยํางตํอเนื่อง เพื่อกาหนดแผนงานด๎านการ
ประกันคุณภาพทุกระดับภายในวิทยาเขต และกากับติดตาม
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2. มี
คณะกรรมการ
กากับ ติดตาม
การดาเนินงาน
ให๎เป็นไปตาม
ระบบที่
กาหนดในข๎อ
1 และรายงาน
ผลการติดตาม
ให๎กรรมการ
ระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณา
ควบคุมในแต่
ละระดับ
ติดตาม /
ความก้าวหน้า
รายงานผล
แบ่ง 3 ระดับ



3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
ของหลักสูตร
และคณะ ให๎
เกิดผลตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะวิชา สานัก และระดับวิทยาเขตเป็นประจาทุก
ปี
ในระดับวิทยาเขต มีการแตํงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและ
วิชาการเพื่อเป็นหนํวยกลางในการกลั่นกรองมาตรฐาน
การศึกษาให๎ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต โดยทาหน๎าที่กากับ
ติดตามและพิจารณาปรับปรุง /เปิด / ปิด /รายวิชาและ
หลักสูตรตํางๆ ที่คณะวิชาของวิทยาเขตพิจารณาเสนอ กํอน
นาเสนอคณะกรรมการประจาวิทยาเขตให๎ความเห็นชอบ
และเสนอคณะกรรมการการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้ วิทยาเขตยังมีการแตํงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับวิทยาเขต เพื่อทาหน๎าที่นานโยบายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถํายทอดและวางแนวทางการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพในทุกระดับของวิทยาเขต และทา
หน๎าที่กากับติดตามการประเมินคุณภาพภายในให๎เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่กาหนดในทุกระดับ รวมทั้งนาเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
วิทยาเขต ตลอดจนรวบรวมแผนปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ
จากผู๎ประเมินคุณภาพทุกระดับเสนอตํอมหาวิทยาลัย
ตามลาดับ รวมถึงการประสานงานกับหลักสูตรและคณะวิชา
ในการเสนอแตํงตั้งผูป๎ ระเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและ
คณะวิชา ตลอดจนระดับวิทยาเขต เพื่อทาหน๎าที่ประเมิน
คุณภาพภายในตามกาหนด วัน เวลา ประเมินคุณภาพ
ภายในทุกระดับของวิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดสรรสิง่
สนับสนุนการเรียนรู๎ ดังตํอไปนี้
1) อาคารเรียน ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด พร๎อมทั้ง
วัสดุครุภัณฑ์ประจาอาคาร
2) หอพักนิสิต และพื้นที่กีฬา
3) ระบบโครงสร๎างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตมีโครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียนและอาคารปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด๎วย อาคารเรียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารเรียนคณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ อาคารปฏิบัตกิ ารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
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5.3-2-1 คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
และวิชาการ
5.3-2-2 คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ

5.3-3-1 รายงานงบ
ดาเนินงานของวิทยาเขตราย
ไตรมาส
5.3-3-2 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของวิทยาเขต
5.3-3-3 แผนการจัดสรร
งบประมาณเงินแผํนดินและ
เงินรายได๎ ปี 61
5.3-3-4 ภาพการกํอสร๎าง
อาคาร 5 หลัง
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หลักสูตรและ
คณะ

และอุตสาหกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการขยายห๎องเรียน ห๎อ
ทางานอาจารย์ และห๎องปฏิบัตกิ ารให๎เพียงพอตํอการจัด
การศึกษาของทุกหลักสูตรในวิทยาเขต
จัดโครงการห๎องสมุด 24 ชั่วโมงเป็นการจัดพื้นที่การอําน
หนังสือเรียนและสอบโดยไมํจากัดเวลา ณ อาคารห๎องสมุด
หลังใหมํ รวมทั้งมีบริการอาหารเครื่องดื่มให๎แกํนิสิตที่
ผู๎บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขต รํวมแรงรํวม
ใจบริจาคเงินทุนเพื่อการดาเนินการดังกลําว
ในทุกปีการศึกษา วิทยาเขตให๎ความสาคัญตํอการจัดสรร
งบประมาณให๎แกํนิสิต ทั้งในด๎านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิตและการจัดตั้งกองทุนชํวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนและ
เรียนดี และมีงบประมาณที่จัดสรรให๎กับคณะเพื่อไปจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและคําตอบแทนการ
สอน
นอกจากนี้ วิทยาเขตได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพเป็นประจาทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 วิทยาเขตจัดสรรวงเงิน ทั้งสิ้น 700,000
บาท โดยกาหนดเป็นแผนงานด๎านประกันคุณภาพ ดังนี้
1) แผนการประเมินคุณภาพภายใน 250,000 บาท
2) แผนการควบคุมและกากับติดตามคุณภาพภายใน
100,000 บาท
3) แผนการระดับและพัฒนาคุณภาพ 350,000 บาท

5.3-3-5 ภาพกิจกรรม
ห๎องสมุด 24 ชั่วโมง
5.3-3-6 แผนพัฒนานิสิต
และข๎อมูลการให๎
ทุนการศึกษา
5.3-3-7 แผนงานด๎าน
ประกันคุณภาพภายใน
วิทยาเขตประจาปี
งบประมาณ 2561

4. มีการประเมิน
คุณภาพตาม
กาหนดเวลา
ทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่
ผํานการ
พิจารณาของ
กรรมการ
ระดับสถาบัน
เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎กาหนดการประเมินหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559 ระหวําง 15 – 30 สิงหาคม 2560 โดยมี
คําเฉลี่ยรวม 3.12 และได๎มีการรายงานผลการประเมินตํอที่
ประชุมคณะและจัดทาแผนปรับปรุงเสนอผํานคณะกรรมการ
ประจาคณะ คณะกรรมการการศึกษาและวิชาการระดับ
วิทยาเขต และคณะกรรมการประจาวิทยาเขตพิจารณา โดย
มีมติเห็นชอบตามเสนอและมอบหมายให๎ฝุายประกันคุณภาพ
วิทยาเขต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎าใจในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินระดับ

5.3-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตร
5.3-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาและวิชาการ มก.
ฉกส.
5.3-4-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต
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สถาบันเพื่อ
พิจารณา

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560
สํวนระดับคณะวิชามีกาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559 ระหวํางเดือนกันยายน
2560 โดยมีคําเฉลี่ยรวม 3.15 และมีการรายงานผลการ
ประเมินผํานทีป่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะของทุก
คณะวิชา เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาปับปรุงตามข๎อเสนอแนะ
(สปค. 01) โดยทุกคณะวิชานาเสนอผํานทีป่ ระชุม
คณะกรรมการประจาวิทยาเขต เพื่อพิจาณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ (สปค.01) โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ
สํวนระดับวิทยาเขต มีกาหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระหวํางวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 มีคําเฉลี่ยผลการ
ประเมิน เทํากับ 3.43 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาเขตพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข๎อเสนอแนะ (สปค. 01) เสนอผํานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต โดยคณะกรรมการประจาวิทยาเขตมีมติ
เห็นชอบตามเสนอและมอบหมายให๎ฝุายประกันคุณภาพ
เสนอตํอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตํอไป
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตมีกาหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหวําง 15 – 31
กรกฏาคม 2561 รวมหลักสูตรหลักจานวน 20 หลักสูตร
และมีหลักสูตรยืม จานวน 11 หลักสูตร โดยมีผลการ
ประเมินหลักสูตรหลักเทํากับ 3.04 และหากรวมหลักสูตรยืม
จะมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.09 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจา
หลักสูตรได๎มีการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรังลงใน มคอ. 7
ผํานที่ประชุมคณะกรรมการการประจาคณะของทุกคณะวิชา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอผํานคณะกรรมการการศึกษา
และวิชาการวิทยาเขต เพื่อพิจาณากลั่นกรองแผนพัฒนา
ปรับปรุงดังกลําวกํอนแสนอผํานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาวิทยาเขต โดยที่ประชุมฯ ให๎ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาปรังปรุงระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ตามเสนอ
สํวนระดับคณะวิชา มีกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหวํางวันที่ 4 – 21 กันยายน 2561 โดยผลการ
ประเมินภาพรวมมีคําเฉลี่ย เทํากับ 3.28 แยกผลการประเมิน
รายคณะได๎ดงั นี้
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คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คะแนน
เฉลี่ย 3.53
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.21
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 2.56
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.81
ทั้งนี้ทุกคณะวิชาอยูํระหวํางการจัดทาแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ (สปค. 01) เพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยตํอไป
สํวนระดับวิทยาเขต มีกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหวํางวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 โดยวิทยาเขต
ประเมินตนเองที่คําคะแนนเฉลี่ยรวม 4.12


5. นาผลการ
ประเมินและ
ข๎อเสนอแนะ
จากสภา
สถาบันมา
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
การดาเนินงาน
ของคณะให๎มี
คุณภาพดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง

จากข๎อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาเขต
ฝุายประกันคุณภาพวิทยาเขต ได๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยเป็นการ
เสริมสร๎างความเข๎าใจที่มีตํอเกณฑ์การประเมินระดับ
หลักสูตร และการจัดเตรียมข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล
ดาเนินการตามตัวบํงชี้ของเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร
กับบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวกับตัวบํงชี้ระดับหลักสูตร
ตํอมา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครั้งที่ 2 กับกลุํมผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรและข๎อมูล
สนับสนุนที่จะทาให๎หลักสูตรสามารถนาข๎อมูลเพื่อเขียน
รายงานได๎ และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ครั้งที่ 3 โดยมีกลุํมผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
กับบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข๎อง
นอกจากนี้วิทยาเขตได๎จัดโครงการอบรมทบทวนวิธีการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ลิล
ลี่ กาวีต๏ะ มีผู๎เข๎ารํวม 44 คน
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มีคําเฉลี่ยหลักสูตรหลักและ
หลักสูตรแยกเลํม รวม 20 หลักสูตร มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.04
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 มี
คําเฉลี่ยน๎อยกวํา โดยทั้งนี้มีจานวนหลักสูตรหลัก จานวน 14
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5.3-5-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
5.3-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาและวิชาการ มก.
ฉกส.
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หลักสูตร มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.12 ซึ่งจะเห็นได๎วาํ ปัจจัยที่สํงผล
ให๎คําคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมลดลงมีปัจจัยดังตํอไปนี้
1) จานวนหลักสูตรหลักที่รับการประเมินมากขึ้น
2) ผลการดาเนินงานบางองค์ประกอบลดลง
3) การเขียนรายงานใน มคอ. 7 ไมํสะท๎อนผลการดาเนินงาน
ที่แท๎จริง
สํวนระดับวิทยาเขตมีการนาข๎อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตที่เห็นชอบให๎มีการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ
(สปค. 01) โดยผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค. 02) มีการดาเนินงานครบทั้ง 17
โครงการกิจกรรม มีรายละเอียดตามแบรายงาน สปค.
02


6. มีผลการ
ประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผําน
องค์ประกอบที่
1 การกากับ
มาตรฐาน

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตมีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรที่ผาํ นองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รวมจานวนทั้งสิน้ 31 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรหลัก จานวน
20 หลักสูตร และหลักสูตรยืม 11 หลักสูตร

5.3-6-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560
ผลดาเนินงาน
2558

2559

2560

3.00
(ได๎1,2,3,6)

4.00
(ได๎1,2,3,4,6)

5.00
(ครบทุกข๎อ)

คะแนนการ
ประเมินตนเอง

เป้าหมาย
60

บรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน

6 ข๎อ

บรรลุเปูาหมาย
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บทที่ 3
สรุปการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของวิทยาเขต
3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดแข็ง และโอกาส
ในการพัฒนาในแตํละองค์ประกอบ รายละเอียดดังตํอไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. วิทยาเขตมีพื้นที่และแหลํงทรัพยากรที่ใช๎สาหรับ การเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติของนิสิตจานวนมาก เชํน ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ลุํมน้าก่าที่มีชีวิต ลุํมน้า
สงคราม เป็นต๎น
จุดอ่อน
1. ผลการประเมินหลักสูตร พบวํา หลักสูตรสํวนใหญํอยูํในระดับปานกลางถึงระดับดี ซึ่งไมํเป็นไปตามเปูาหมาย
ที่วิทยาเขตกาหนดไว๎ในปีการศึกษา 2560 ที่ 3.25 อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรในปี
การศึกษา 2558 - 2560 พบวํา
ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนทั้งหมด 28 หลักสูตร คําเฉลี่ยรวม 2.93 มี 13 หลักสูตรหลัก คําเฉลี่ย 3.05
ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนทั้งหมด 31 หลักสูตร คําเฉลี่ยรวม 3.04 มี 14 หลักสูตรหลัก คําเฉลี่ย 3.12
ปีการศึกษา 2560 เปิดสอนทั้งหมด 31 หลักสูตร คําเฉลี่ยรวม 3.09 มี 20 หลักสูตรหลักและแยกเลํม คําเฉลี่ย 3.04
2. คุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ ไมํเป็นไปตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีพื้นที่วิจัย (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) และกลุํมเปูาหมายชัดเจน (เชํน กลุํมชุมชนลุํมน้าก่า กลุํมคลัสเตอร์
เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร) เป็นที่รู๎จักและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎รํวมโครงการ
2. มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสามารถบูรณาการกลุํมงานวิจัยที่ตอบสนองความต๎องการของ
ท๎องถิ่น
จุดอ่อน
1. สัดสํวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกตํออาจารย์และนักวิจัย ไมํบรรลุเปูาหมาย เนื่องจากขาด
โอกาสเข๎าถึงแหลํงทุน
2. จานวนผลงานวิชาการในภาพรวมของวิทยาเขตยังคงไมํบรรลุเปูาหมายอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากผู๎รับผิดชอบ
โครงการวิจัยไมํสามารถดาเนินงานแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ขาดจุดเน๎นด๎านการวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของวิทยาเขต และสอดคล๎องความคาดหวังของสังคม
4. ขาดห๎องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยขั้นสูง เพื่อรองรับการทาวิจัย
5. ขาดระบบฐานข๎อมูลการวิจัยด๎านสุขภาพ โปรแกรมวิเคราะห์ข๎อมูล
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โอกาสในการพัฒนา
1. สร๎างเครือขํายเพื่อการวิจัยที่เข๎มแข็ง เพื่อให๎สามารถกาหนดงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการชุมชน
และมีแหลํงทุนสนับสนุนงานวิจยั เพิ่มขึ้น

2. กาหนดความเชี่ยวชาญด๎านการวิจัยของวิทยาเขตให๎สอดคล๎องกับความคาดหวังของสังคม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. วิทยาเขตมีชุมชนเปูาหมายทีช่ ัดเจน และได๎พฒ
ั นาอยํางตํอเนื่อง ทาให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งเป็นรูปธรรม อาทิ
ชุมชนดาวล๎อมเดือน ชุมชนลุํมน้าก่า กลุํมเยาวชน กลุํมผูป๎ ระกอบการ กลุํมคลัสเตอร์ : เครื่องนุํงหํม ข๎าวฮาง สมุนไพร
เป็นต๎น
2. มีบุคลากร และผลงานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ ในการเป็นที่ปรึกษา และให๎การ
บริการวิชาการแกํสังคม อาทิ โครงการดาวล๎อมเดือน โครงการลุํมน้าก่า โครงการวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล๎อม โครงการ
เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ โครงการคลัสเตอร์ เป็นต๎น
3. มีการสร๎างความสัมพันธ์ สร๎างเครือขํายการให๎บริการวิชาการแกํชุมชนกับหนํวยงานภายในและภายนอก
อาทิ จังหวัดสกลนคร และหนํวยงานในจังหวัดสกลนคร กระทรวงอุตสาหกรรม สสส. และกระทรวงพาณิชย์ อยําง
ตํอเนื่อง
4. มีอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ที่ให๎บริการวิชาการในลักษณะที่เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํชุมชนด๎านบัว ประมง และ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. วิทยาเขตสามารถยกระดับการบริการวิชาการแกํสังคมสูํการเป็นผู๎นาด๎านวิชาการในภูมิภาค
2. วิทยาเขตสามารถพัฒนาอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหลํงวิชาการและวิจัยทางด๎านบัวและเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า
3. วิทยาเขตสามารถพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรการเกษตร
4. วิทยาเขตสามารถพัฒนาชุมชนเปูาหมายให๎เป็นชุมชนต๎นแบบได๎หลากหลาย
5. วิทยาเขตสามารถพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได๎
6. วิทยาเขตควรบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. วิทยาเขตมีบทบาทสาคัญในการเป็นผู๎นาเพื่อสํงเสริมวัฒนธรรมการใช๎ผ๎าครามที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ๎า นของ
จังหวัดสกลนคร สูํการเป็นวัฒนธรรมการนุํงหํมครามให๎เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร
2. วิทยาเขตมีสํวนรํวมในการดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครอยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
เชํน กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมทานุบารุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลสาคัญ
กิจกรรมแหํดาวของชุมชนศาสนาคริศต์ กิจกรรมการแหํประสาทผึ้ง เป็นต๎น
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โอกาสในการพัฒนา
1. การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตควรมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นแกํนิสิต
เพื่อให๎มีความเข๎าใจและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นตํอไป
2. วิทยาเขตควรมีการบูรณาการแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรํวมกับแผนการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ และแผนพัฒนาบุคลากร
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. นโยบายรวมบริการประสานภารกิจสามารถชํวยให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ
โอกาสในการพัฒนา
1. ควรมีคณะกรรมการประสานงานการดาเนินงานตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสอดคล๎องกับบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. สํงเสริมการพัฒนาระบบด๎านสารสนเทศให๎เกิดความเชื่อมโยงกับพันธกิจตํางๆ เพื่อนาสูํระบบบริหารที่มีความ
รวดเร็วและคลํองตัว
4. ควรมีการกากับติดตามและประเมินผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์อยํางตํอเนื่อง
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3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
หน่วยงาน

จานวน
หลักสูตร

องค์ 1

องค์ 2

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)
องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต)
-หลักสูตรวท.บ.ประมง(ยืม)
-หลักสูตรวทบสัตวศาสตร์(ยืม)
-หลักสูตรวท.ม. (ทรัพยากรเกษตร)
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สูตรวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
-หลักสูตรวท.บ.(อาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ)
-หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
รวม

5
-

ผําน
ผําน

4.09
4.15

3.00
2.67

3.27
3.15

3.50
3.00

3.00
3.00

3.38
3.13

ดี
ดี

3
-

ผําน
ผําน
ผําน

3.96
4.19
5.00

2.33
3.00
2.00

3.22
3.48
2.72

3.00
3.50
3.25

3.00
3.00
2.00

3.05
3.45
2.85

ดี
ดี
ปานกลาง

ผําน
ผําน

3.97
3.85

2.33
2.33

2.78
3.63

3.00
3.00

3.00
3.00

2.94
3.12

ปานกลาง
ดี

8

ผําน

ไมํมีนิสิต

2.00

2.92

3.00

3.00

2.70

ปานกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (ยืม)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (ยืม)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล๎อม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ยืม)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ยืม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ยืม)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2
-

ผําน

3.99

2.67

3.26

2.75

3.00

3.06

ดี

-

ผําน

4.51

2.67

3.67

2.75

3.00

3.23

ดี

2
-

ผําน

4.06

2.33

3.33

2.75

3.00

3.01

ดี

-

ผําน

4.05

2.33

2.54

2.75

3.00

2.82

ปานกลาง

2
-

ผําน

4.05

2.33

2.78

3.25

3.00

3.03

ดี

-

ผําน

3.28

3.00

3.28

3.00

3.00

3.11

ดี

2
-

ผําน

3.96

2.33

3.30

3.00

3.00

3.05

ดี

-

ผําน

3.85

2.33

3.09

3.25

3.00

3.07

ดี

2
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หน่วยงาน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ยืม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ยืม)
รวม

จานวน
หลักสูตร
-

1

องค์ 1
ผําน

องค์ 2
4.38

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)
องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6
2.67
3.11 3.05 3.00

ผําน

5.00

2.00

3.09

3.50

2.00

3.02

ดี

ผําน

3.13

2.33

3.00

2.75

3.00

2.76

ปานกลาง

เฉลี่ย
3.31

ระดับคุณภาพ
ดี

11
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ภาควิชาการจัดการธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการ (ยืม)
- หลักสูตรการตลาด (ยืม)
ภาควิชาการเงินและบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ยืม)
- หลักสูตรการเงิน (ยืม)
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
- หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
(ยืม)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

2

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ยืม)
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

2

ผําน

4.25

- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ยืม)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MBA)
- หลักสูตรบริหารบัณฑิตมหาบัณฑิต (ยืม)
รวม

1

ผําน
ผําน

2.97

9

ผําน

2
1
-

ผําน

ดี

4.12

2.33

3.48

3.25

2.00

3.13

ผําน

4.28

2.33

3.04

3.00

3.00

3.03

ดี

ผําน
ผําน

4.25
4.45

2.67
2.00

3.11
2.72

3.50
2.88

2.00
3.00

3.22
2.89

ดี
ปานกลาง

4.03

2.00

2.57

2.50

2.00

0.00

น้อย

3.00

3.02

3.50

3.00

3.35

ดี

3.00
2.67

2.84
2.78

3.50
3.25

3.00
3.00

3.11
2.94

ดี
ปานกลาง

3.46

2.88

3.00

2.94

ปานกลาง

ผําน

1

ขอยกเว้น

2.68

2.67

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล๎อม)
ภาควิชาบริหารสาธารณสุข
- หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รวม

2
-

-

ผําน
ผําน

ขอยกเว๎น

3.83

2.67
2.67

2.44
2.63

3.25
3.25

3.00
2.00

3.00
2.81

ปานกลาง
ปานกลาง

1
-

ผําน

4.67

2.67

2.92

3.25

3.00

3.24

ดี

3
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
หน่วยงาน

จานวน
หลักสูตร

องค์ 1

องค์ 2

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)
องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต)
-หลักสูตรวท.บ.ประมง(ยืม)
-หลักสูตรวทบสัตวศาสตร์(ยืม)
-หลักสูตรวท.ม. (ทรัพยากรเกษตร)
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สูตรวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
-หลักสูตรวท.บ.(อาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ)
-หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
รวม

5
-

ผําน
ผําน

3.83
3.85

2.67
2.67

3.48
2.96

2.75
3.00

2.00
2.00

3
-

ผําน
ผําน
ผําน

4.09
2.37
3.44

2.00
2.67
2.33

3.52
3.67
3.06

3.50
3.25
3.25

3.00
3.00
3.00

ผําน
ผําน

4.11
4.43

2.67
2.33

2.78
2.96

3.00
3.25

3.00
3.00

8

ผําน

ขอยกเว๎น

3.00

3.30

3.50

3.00

3.10
3.01
2.97

ดี
ปานกลาง

3.21
3.31
3.00
3.14
3.04
3.13

ดี
ดี
ปานกลาง

3.26
3.12

ดี

ดี
ดี

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (ยืม)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (ยืม)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่ แวดล้อม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ยืม)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ยืม)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ยืม)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์

2
-

ผําน

3.98

2.33

2.97

3.00

-

ผําน

0

2.00

2.74

2.75

3.00

2.85
2.98

ปานกลาง

2.00

2.72

ปานกลาง

ดี

2
-

ผําน

4.22

2.67

2.89

2.75

3.00

3.19
3.01

-

ผําน

4.13

3.00

3.02

3.50

3.00

3.38

ดี

ดี

2
-

ผําน

4.30

2.67

3.07

3.25

3.00

3.09
3.22

-

ผําน

4.76

2.00

2.86

2.87

3.00

2.97

ปานกลาง

ดี

2
-

ผําน

3.93

2.67

3.29

3.75

4.00

3.23
3.44

-

ผําน

4.18

2.33

3.03

3.28

2.00

3.03

ดี

3.00

3.01
2.88

ปานกลาง

2
-

ผําน

4.28

2.33
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หน่วยงาน

จานวน
หลักสูตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ยืม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ยืม)
รวม
ภาควิชาการจัดการธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
(แยกเล่ม)
- หลักสูตรการตลาด (แยกเล่ม)
ภาควิชาการเงินและบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (แยกเล่ม)
- หลักสูตรการเงิน (แยกเล่ม)
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
- หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ยืม)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

1

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5)
องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

องค์ 1

องค์ 2

ผําน

0

3.00

3.39

3.00

3.00

3.11

ดี

ผําน

3.76

2.33

3.67

2.75

3.00

3.04

ดี

11

3.07
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2
ผําน
3.85
2.00

3.00
2.81

3.25

2.00

2.86
3.15
2.88
3.00
2.77
3.17
3.17
3.57

ปานกลาง

2
1
1

ผําน

4.03

2.67

2.96

3.25

3.00

ผําน
ผําน

4.18

2.33
2.33

2.56
2.78

3.25
3.00

3.00
2.00

3.00

2.96

3.00

3.00

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ยืม)
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

2

ผําน

4.15

3.33

3.69

3.50

3.00

3.57
3.11

ดี

- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (แยกเล่ม)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- หลักสูตรบริหารบัณฑิตมหาบัณฑิต (แยกเล่ม)
รวม

1
9

ผําน
ผําน

ขอยกเว้น

3.00
2.67

3.04
2.78

3.50
3.50

3.00
3.00

ดี
ดี

ผําน

4.18

3.19
3.03
3.44
3.44
3.13

ผําน

3.85

4.17

ขอยกเว้น

3.00

3.44

3.50

3.00

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

ดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาอนามัยชุมชน
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(อนามัยสิ่งแวดล๎อม)
ภาควิชาบริหารสาธารณสุข
- หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รวม

2
-

1
-

ผําน
ผําน

ผําน

4.51
ขอยกเว้น

4.67

2.67
2.33

2.67

3
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3.11
2.63

2.78

3.00
3.00

3.25

2.00
3.00

2.91
3.10
2.72

ดี
ปานกลาง

2.00

3.13
3.13

ดี

2.98
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บทที่ 4
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
ตามที่ม หาวิทยาลั ย ได๎ ป ระเมิ น คุ ณภาพภายในวิท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ยรติ จังหวัด สกลนคร ตามรอบปี
การศึกษา 2559 เมื่อวัน ที่ 19 – 20 ตุล าคม 2560 นั้น วิทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎จัดทา
แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ฯ (สปค.01) และได๎ ด าเนิ นการตามแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งฯ โดยมี ผ ลการด าเนิ นงานตาม
แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งฯ (สปค.02) ซึ่ง มีโ ครงการกิจ กรรมทั้ง หมด จานวน 17 กิ จกรรม และได๎ด าเนิน การตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร๎อยแล๎ว จานวน 17 กิจกรรม อยูํระหวํางดาเนินการ 0 กิจกรรม และยังไมํได๎ดาเนินการ
0 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

213

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 (สปค.02) วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร
รายงาน ณ วันที่...1 ตุลาคม 2561............
1. ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยใช๎ข๎อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มีความ
นําเชื่อถือ รวมทั้งใช๎ผู๎ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎องให๎มากและหลากหลาย เพื่อให๎ได๎
หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหมํที่
ทันสมัยและใช๎เทคโนโลยีเป็นฐาน ตอบ
โจทย์ตลาดแรงงานได๎จริง ทาให๎นักเรียน
สนใจและสมัครเข๎าศึกษา
จากสถานภาพปัจจุบันที่วิทยาเขตมีอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกร๎อยละ 46 ดารงตาแหนํง
ทางวิชาการร๎อยละ 17 ดังนั้น วิทยาเขตควร
กาหนดมาตรการในการสํงเสริมสนับสนุน
อาจารย์ในแตํละคณะให๎มีการพัฒนาตนเอง
อยํางเรํงดํวน

2. โครงการ/กิจกรรม

การจัดอบรมการทา
วิจัยสถาบัน

โครงการสนับสนุน
และสํงเสริมให๎
บุคลากรก๎าวเข๎าสูํ
ตาแหนํงทางวิชาการ

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ

-

ตลอดทั้งปี

29 มี.ค.61
(กรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ มก.
เป็นวิทยากร)

จานวนบุคลากรที่
ตลอดปีงบ
ได๎รับตาแหนํงทาง ประมาณ
วิชาการที่เพิ่มขึ้น
มากกวํา ร๎อยละ 10

ตามโครงการ/กิจกรรม

-

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผช.ฝุาย
วิชาการ

อยูํระหวําง
ตาม
ผช.ฝุาย
ดาเนินการ
แผนพัฒน บริหารและ
(จัดทาแผนพัฒนา าบุคลากร วางแผนฯ
บุคลากร
รายบุคคล)

ผู้ปฏิบัติงาน

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

กองบริหาร
วิชาการและ
นิสิต /คณะ

บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดอบรม

กองบริหาร
ทั่วไป /กอง
บริหาร
วิชาการและ
นิสิต / คณะ

วิทยาเขตได๎ดาเนินการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการสาหรับ
อาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการเข๎าสูํ
ตาแหนํงทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรมของประเทศ”
และ โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
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1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

หลักสูตร เทคนิคการสร๎างสรรค์
ผลงานเพื่อก๎าวสูตํ าแหนํงทางวิชาการที่
สูงขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎บุคลากร
สายวิชาการ ได๎รับความรู๎ ทักษะ อันจะ
เป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอคณาจารย์ ใน
การพัฒนาให๎มีตาแหนํงทางวิชาการที่
สูงขึ้น และตอบสนองยุ ทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด๎านการพัฒนาบุคลากร
วิทยาเขตและคณะควรแบํงความรับผิดชอบ
ในการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานิสิตให๎
ชัดเจน โดยวิทยาเขตเน๎นการพัฒนานิสิตให๎
ได๎ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(IDKU) สํวนคณะรับผิดชอบการพัฒนา
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุมดศึกษา (TQF) และควรนาตัวบํงชี้
จากแผนกลยุทธ์ด๎านการพัฒนานิสิต มาเป็น
ปัจจัยหลัก เพื่อทาให๎กิจกรรมสามารถ
สะท๎อนความสาเร็จจากการดาเนินการได๎
จริง

การจัดทาแผนพัฒนา
นิสิต มก.ฉกส.
ประจาปี 2560 2564

1.แผนพัฒนานิสิต
มก.ฉกส.ประจาปี
2560 – 2564
2.ผลการประเมิน
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
แผนพัฒนานิสิต มก.
ฉกส.

ตุลาคม
2560 –
มกราคม
2561

16 ก.พ. 61 ประชุม
สรุปแผนพัฒนานิสิต

-

ผช.ฝุาย
กองบริหาร
ประกัน
วิชาการและ
คุณภาพและ นิสิต /คณะ
กิจการนิสติ

แผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยา
เขต โดยการระดมความคิ ด เห็ น ทั้ ง
จากงานกิจ การนิ สิต สํ ว นกลาง ฝุ า ย
กิ จ การนิ สิ ต ของคณะ ฝุ า ยวิ ช าการ
ของคณะ และหนํวยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข๎อง รวมทั้งผู๎นานิสิต ในการจัด
โครงการสัมมนาเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
สกลนคร ประจาปี 2560 – 2564
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยใน
แ ผ น ดั ง ก ลํ า ว ไ ด๎ มี ก า ร ก า ห น ด
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1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

ผู้ปฏิบัติงาน

เอกลักษณ์ของนิสิตของวิทยาเขต กล
ยุทธ์และเปูาหมายในการพัฒนานิสิต
ที่เชื่อมโยงกับ กรอบการพัฒ นานิ สิ ต
ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
เชื่ อ มโยงกั บ แผนยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร
ประจาปี 2561 -2564 และเชื่อมโยง
กับอัตลั กษณ์ มก. IDKU (สานึกดี
มุํ ง มั่ น สร๎ า งสรรค์ สามั ค คี ) โดย
สามารถแสดงเป็นภาพความเชื่อมโยง
ได๎ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

ผู้ปฏิบัติงาน

โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้
เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. : KU.CSC
GROWTH
โดย
G ย่อมากจาก Globalization คา
นิ ย าม คื อ เป็ น ผู๎ มี ค วามเป็ น สากล
เข๎า ใจในบทบาทความเป็ น พลเมื อ ง
โลก(G1) มีความภูมิใจในความเป็น
ไทย(G2)
R

ย่ อ ม า จ า ก

Responsibility/Reasonable คา
นิ ย าม คื อ
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มี ค วามรับ ผิ ด ชอบตํ อ

1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ตนเองและผู๎อื่น(R1) มีวินัย(R2) การ
ใช๎หลักเหตุผลในการตัดสินใจ(R3)
O ย่อมากจาก Open Mind คา
นิยาม คือ ยอมรับผู๎อื่น(O1) พร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลง(O2) ทางานเป็นทีม
ได๎ดี(O3)
W ย่อมาจาก Wisdom คานิยาม
คือ มีความรู๎และทักษะทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ (W1)
สร๎า งสรรค์ ( W2)

มี ค วามคิ ด
มีค วามรู๎ในหลั ก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(W3)
T ย่อมาจาก Technology คา
นิ ย า ม คื อ เ ป็ น ผู๎ ที่ ก๎ า ว ทั น ตํ อ
เทคโนโลยี(T1) มีความสามารถในการ
สื่อสาร(T2) สามารถคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข(T3)
H ย่อมาจาก
Healthy/Honesty/Happiness
คานิยาม คือ มีความรู๎และทักษะใน
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1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

ผู้ปฏิบัติงาน

การรักษาสุขภาพ(H1) เป็นผู๎มีความ
ซื่อสัตย์ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น(H2) มี
ความสุข (H3)
และได๎กาหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนา
นิสิต
ไว๎ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริม
คุ ณ สมบั ติ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์
มก. IDKU)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตดาเนิน
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความ
เข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม
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1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

ผู้ปฏิบัติงาน

โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดของแผน
คือ : ร๎อยละของนิสิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ ของ มก.(IDKU) และ
เอกลั ก ษณ์ ข องวิ ท ยาเขต (KU.CSC
GROWTH)
เปูาหมาย : ร๎อยละ 80
ซึ่งแผนพัฒนานิสิตฯ ดังกลําว ได๎
มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการกิ จ การนิ สิ ต ครั้ ง ที่
5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
การพัฒนางานวิจัยให๎ควบคูํไปกับการ
ให๎บริการทางวิชาการและการจัดการเรียน
การสอน จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให๎เป็นการ
เพิ่มศักยภาพอาจารย์และโอกาสในการ
กาหนดหัวข๎อวิจัย และนาไปสูํการใช๎
ประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร๎างคุณคําของ
งานวิจัยให๎ดียิ่งขึ้น

1.ประชุมการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์วิจยั
และบริการวิชาการ
ประจาปีรํวมกับคณะ
2. โครงการพัฒนา
นักวิจัยสูํการเป็นที่
ปรึกษา 61
3. ประชุม
คณะกรรมการวิจัย

1. รายงานแผนวิจัย
และบริการวิชาการ
ของวิทยาเขต
2. จานวนโครงการที่
ได๎รับอนุมัติจาก
สานักบริการ
วิชาการและได๎
ดาเนินการวิจยั
ระหวํางภาคเอกชน
หรืออุตสาหกรรม
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ตุลาคม 60
– เมษายน
61
1 ตุลาคม
60 – 30
ต.ค. 61

1) จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์วิจัย
และบริการ
วิชาการวันที่ 12
ธ.ค.60
2) อยูํในระหวําง
ดาเนินการ

1 ตุลาคม
60 – 30

3) วันพุธที่ 8
พฤศจิกายน พ.ศ.
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100,000
500,000

ผช.ฝุายวิจยั กองบริหาร
ฯ
การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ /
คณะ

1. แผนยุทธศาสตร์วิจัยและบริการ
วิชาการ
2. รายงานโครงการวิจัยที่ได๎รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบและทิศ
ทางการวิจัยของวิทยาเขต
3. รายงานโครงการทีไ่ ด๎รับอนุมัตจิ าก
สานักบริการวิชาการและได๎ดาเนินการ
วิจัยระหวํางภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม

1. ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ควรเน๎นให๎
ความสาคัญกับปัญหาที่สอดคล๎องกับบริบท
สภาพภูมิสังคม ชุมชนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่
โดยการปรับปรุงการกาหนดเปูาหมาย การ
วางแผนและการกากับติดตามการทางาน
วิจัยให๎ชัดเจนขึ้น

วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญในการสร๎าง
เครือขํายกับมหาวิทยาลัยในตํางประเทศ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตลุมํ แมํน้าโขง เพื่อ
ทางานวิจัยและจัดประชุมนานาชาติรํวมกัน
เพื่อยกระดับวิทยาเขตไปสูํความเป็น
นานาชาติ

2. โครงการ/กิจกรรม

ของวิทยาเขตเพื่อ
กาหนดกรอบและทิศ
ทางการวิจัย 61
1) จัดโครงการวิจัย
และบริการวิชาการ
ลงพื้นที่กลุํมเปูาหมาย
กลุํมปุารักน้า กลุํมน้า
ก่าที่มีชีวิต กลุํมดาว
ล๎อมเดือน
2) โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เกษตรแฟร์
1) ประชุม
คณะกรรมการทาแผน
ของวิทยาในการทา
แผนยุทธศาสตร์
2) ประชุม
คณะกรรมการวิทยา
เขตหารือเพื่อให๎
หนํวยงานวิเทศ
สัมพันธ์เน๎นสร๎าง
เครือขํายเครือขํายลุํม
แมํน้าโขง มีกิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.เป้าหมาย
(KPI)
3. จานวนโครงการที่ ต.ค. 61
ได๎รับงบสนับสนุน
1) รายงานสรุป
1 ตุลาคม
ความต๎องการชุมชน 60 – 30
เปูาหมาย
ต.ค. 61

2) จานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

2560 (รํางกรอบ
และทิศทางการ
วิจัยของวิทยาเขต)

จัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
เกษตรแฟร์ 26 พ.ย.
60

1) ประชุมวิชาการ 1 พ.ย. 60
ครั้ง/ปี
2) จานวนผู๎เข๎ารํวม
ประชุม
3) จานวนผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์
ของการจัดงาน
4) MOU ใน
เครือขํายลุํมแมํน้า
โขง มีกิจกรรมด๎าน
วิจัยและการเรียน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

7. ผู้รับผิดชอบ

ผช.ฝุายวิจยั กองบริหาร
โครงการเครื่องหยํอนกล๎าข๎าวเพื่อลด
ฯ/
การวิจัยและ ต๎นทุนในการผลิตข๎าว
บริการ
การทดสอบเชื้อเห็ดเผาะในพืชตระกูลยาง
วิชาการ /
คณะ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
การดูแลสุขภาพสัตว์
การปลูกและแปรรูปสมุนไพร
การตรวจสุขภาพให๎กับเกษตรกร
250,000 ผช.ฝุายวิจยั กองบริหาร
ฯ
การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ /
คณะ/หนํวย
วิเทศสัมพันธ์
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การดาเนินตํอสัญญาความรํวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา
ใน สปป.ลาว
การเปิดรับนิสติ จาก สปป.ลาว
เวียดนามเข๎ามาเรียนที่วิทยาเขต
การสนับสนุนการสร๎างองค์ความรูท๎ าง
การเกษตรกับ มหาวิทยาลัยจาปาสัก

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)
ด๎านวิจัยและการเรียน การสอนรํวมกัน
การสอนรํวมกัน
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1) ทบทวนผลการ
1) ได๎แผน
ในภาพรวมของวิทยาเขต ควรนาตัวบํงชี้จาก ดาเนินงานและจัดทา ยุทธศาสตร์ที่ระบุ
แผนกลยุทธ์ดา๎ นทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
SWOT
ตัวชี้วัดไว๎ชัดเจน
นามาปฏิบตั ิ โดยดาเนินโครงการ กิจกรรมที่ 2) ทบทวนตัวชี้วัด
2) รายงานผลการ
สะท๎อนศิลปะ วัฒนธรรม ของแหลํงอารย
ระดับโครงการ/
ประเมินความสาเร็จ
ธรรมสกลนคร หรือภูมิภาคอีสานตอนบน
กิจกรรม และสร๎าง
ตามยุทธศาสตร์
เป็นจุดเน๎น ซึ่งสามารถจัดได๎หลากหลาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
อาทิเชํน ประเพณีแหํปราสาทผึ้ง ผ๎าคราม ระดับกลยุทธ์และ
ดนตรีขับร๎อง หรือศิลปะการแสดงของ
ยุทธศาสตร์
ท๎องถิ่น (หมอลา โปงลาง) และในการ
ดาเนินการควรกาหนดเปูาหมาย ผลลัพธ์ที่
เกิดจากความสาเร็จของการทากิจกรรมนั้น
เมื่อพบปัญหาควรจะนามาปรับปรุง โดย
เรํงดํวน เพื่อทาให๎ผลการดาเนินงานดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
วิทยาเขตควรทบทวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ โครงการทบทวนแผน การบรรลุคําเปูาหมาย
ของวิทยาเขตให๎เหมาะสมกับการนาวิทยา ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. ของแผนยุทธศาสตร์
เขตไปสูํเปูาหมายในอนาคต โดยการจัดทา
ร๎อยละ 70
แผนกลยุทธ์ ควรให๎บคุ ลากร ในวิทยาเขตทุก
1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ

ธ.ค. 60

1) ประชุม SWOT
วันที่ 18 ธ.ค.60
2) ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ วันที่
3 – 5 ก.พ. 61

ตามโครงการ/กิจกรรม

ธ.ค. 60 –
จัดโครงการ
ก.ย. 61
ทบทวนแผน
(จัดทาแผนฯ ยุทธศาสตร์ฯ วันที่
4 – 5 ม.ค.
3 – 5 ก.พ. 61

222

-

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

ผช.ฝุาย
กองบริหาร
โครงการพิเศษ วิชาการและ
นิสิต /คณะ

200,000 ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ

ทุกหนํวยงาน
(หนํวยแผนฯ
รวบรวม)

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

1. แผนยุทธศาสตร์ด๎านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. รายงานผลการประเมินความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์

1. แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส.
2. ผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์

1. ข้อเสนอแนะ
ภาคสํวนมีสํวนรํวมและเริม่ จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ (SWOT-Analysis) โดย
พิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก เพื่อนาไปสูํวิสัยทัศน์ที่ท๎าทาย
ของผู๎บริหาร โดยวิสัยทัศน์ต๎องสามารถวัด
ความ สาเร็จได๎ และนาวิสัยทัศน์ไปกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัว
บํงชี้ความสาเร็จของเปูาประสงค์ และตัวบํงชี้
ความสาเร็จของกลยุทธ์ในรอบ 5 ปี โดยมีการ
กากับติดตามผลลัพธ์ทุกปีและมีการติดตาม
ความสาเร็จ เพื่อนาไปสูํการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินอยํางเป็นระบบ นอกจากนั้นวิทยา
เขตควรให๎ความสาคัญของวิสัยทัศน์ไปสูํการ
ปฏิบัติที่มีระบบกลไกที่ชัดเจนและบุคลากร
ทุกคนมีความเข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน
วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจให๎บุคลากร
ภายในวิทยาเขตได๎มีความเข๎าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงวําประเด็นใดคือปัญหา
การควบคุมภายในและความเสี่ยงควรมีการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดประเด็นนัน้ และ
ผลกระทบที่เกิดจากประเด็นของความเสี่ยง
และนามาจัดทาแผนความเสี่ยง การบริหาร
ความเสีย่ ง มีการกากับติดตามความเสีย่ ง

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

61)

โครงการอบรมการ
จัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และสามารถวิเคราะห์
โอกาสและผลกระทบ
ของประเด็นความ
เสี่ยงรวมทั้งการ

1.บุคลากรสามารถ
จัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งของ
หนํวยงานได๎
2.หนํวยงานสามารถ
นาแผนงานไปปฏิบัติ
แล๎วสามารถลดความ
เสี่ยงลงในระดับที่

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1.การอบรม
จัดภายใน
เดือน
ธันวาคม60
2.การ
จัดการความ
เสี่ยง
ดาเนินการ

มก.ฉกส. จัด
โครงการบริหาร
ความเสีย่ งของ
องค์กรและการ
ควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2561 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
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50,000
ใช๎จริง
48,600

- คณะกรรม สานักงาน
การบริหาร วิทยาเขต
ความเสีย่ ง
ประจาวิทยา
เขต ซึ่งมีรอง
อธิการบดี
เป็นประธาน
-ผู๎อานวยการ

ผู๎เข๎ารํวมโครงการบริหารความเสีย่ งของ
องค์กรและการควบคุมภายใน มีความ
พึงพอใจต๎อการจัดโครงการ อยูํระดับดี
มาก ซึ่งภายหลังจากการอบรมดังกลําว
มีหนํวยงานภายในได๎ปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงให๎เป็นไปตามกรอบ
ERM จานวน 3 แผน ได๎แกํ แผนบริหาร
ความเสีย่ งคณะทรัพยากรธรรมชาติและ

1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

นั้นๆ วําความเสี่ยงลดลงหรือไมํอยํางไร

จัดการความเสีย่ ง
เพื่อให๎สามารถลด
ผลกระทบจากความ
เสี่ยงนั้นลงจนอยูํใน
ระดับที่ยอมรับได๎

วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจในประเด็น
1) โครงการ KM
เรื่องการจัดการความรู๎ที่ถูกต๎องให๎กับคณะ สัญจร สร๎าง
และหนํวยงานสนับสนุนให๎เข๎าใจในเรื่องการ กระบวนการเรียนรู๎ 7

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)
ยอมรับได๎

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ

ตั้งแตํ ม.ค.ก.ย.61

สํงเสริมความรู๎
ความเข๎าใจใน
หลักการบริหาร
ความเสีย่ งให๎กับ
บุคลากร และ
สามารถจัดวาง
ระบบควบคุม
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
ของหนํวยงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดย
ผู๎อานวยการสานัก
ตรวจสอบภายใน
เป็นวิทยากร โดย
มีผู๎บริหาร และ
บุคลากรของสํวน
งานภายใน เข๎า
รํวมจานวน 35
คน
1) จัด KM สัญจร 1)
คณะสาธารสุข
คําอาหาร
ศาสตร์ วันที่ 19 วํางในการ

1) หนํวยงาน สามารถ ตลอดปีงบ
จัดทาแผนการจัดการ ประมาณ
ความรู๎และดาเนินการ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตามโครงการ/กิจกรรม
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7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

สานักงาน
วิทยาเขต

1) ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

อุตสาหกรรมเกษตร แผนบริหารความ
เสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึง
แผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต

1) กอง
บริหารงาน
ทั่วไป

- โครงการ KM สัญจร สร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ 7 ขั้นตอนการ
จัดการความรู๎ 19 ม.ค. 61

1. ข้อเสนอแนะ
จัดการความรู๎ที่นาองค์ความรู๎ของบุคลากร
ภายในหนํวยงานนั้น โดยนาความรู๎ในตัว
บุคคล (Tacit knowledge) มาเป็นเอกสาร
เทปวิดีทัศน์หรือสิ่งที่จับต๎องได๎ (Explicit
knowledge) และมีการจัดเก็บองค์ความรู๎
อยํางเป็นระบบ นาไปทดลองใช๎และสุดท๎าย
เป็นองค์ความรู๎ที่มีคณ
ุ คําของหนํวยงานนั้น

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.เป้าหมาย
(KPI)
ขั้นตอนการจัดการ
ได๎สาเร็จตามแผนที่
ความรู๎
กาหนดไว๎
2) จัดทาแผนการ
2) มีระบบ
กากับติดตาม สํงเสริม Knowledge
และสนับสนุน การ
Center ระดับวิทยา
จัดการความรู๎
เขต
3) พัฒนาระบบ
Knowledge Center
ของวิทยาเขต
2. โครงการ/กิจกรรม

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

ม.ค. 61

ประชุม
สัญจร
ชี้แจง
5,000
บาท
2)
คําอาหาร
วํางในการ
อบรมการ
ใช๎ระบบ
5,000
บาท

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

2)
ผู๎อานวยการ
สานักงาน
วิทยาเขต
และ
ผู๎อานวยการ
กองบริการ
กลาง

8.ความสาเร็จ

ผู้ปฏิบัติงาน

ของการดาเนินนาน

2) กองบริการ
กลาง

- สัมมนาคณะกรรมการจัดการความรู๎
ทั้ง 4 คณะ และสานักงานวิทยาเขต
รํวมกับผู๎แทนคณะกรรมการจัดการ
ความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจ
นโยบาย วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ การ
ติดตามและการประเมินผลจัดการ
ความรู๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร๎อมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรูด๎ ๎าน
การจัดการความรู๎ที่สํงผลตํอการ
พัฒนาหนํวยงาน
(1 มิ.ย. 61)
-

การดาเนินตามแผนการกากับ ติดตาม
สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความรู๎ มก.ฉกส. ประจาปี 2560

วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญกับการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยํางเป็นระบบ มีการกาหนด
ความก๎าวหน๎าของตาแหนํงงาน (career
path) ให๎ชัดเจน และมีการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ เพื่อให๎แผนบรรลุตามเปูาหมาย

- ขออนุมัติแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรที่
รับผิดชอบด๎านการ

- ร๎อยละความสาเร็จ ตลอดปีงบ
ประมาณ
ของการแตํงตั้ง
คณะกก. (100%)
- การฝึกอบรมด๎วย
ตนเองของบุคลากร
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1) แตํงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
มก.ฉกส.
2) จัดทา (รําง)
แผนพัฒนา
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-

ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ

กองบริหาร
ทั่วไป

- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(สายสนับสนุนและชํวยวิชาการ) ไมํ
น๎อยกวํา 80%
- ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตาม

1. ข้อเสนอแนะ
หากมีปัญหาจะได๎แก๎ไขปรับปรุงโดยเรํงดํวน
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจกับบุคลากรของ
วิทยาเขต

วิทยาเขตควรมีกระบวนการกากับติดตามใน
ด๎านการพัฒนาความก๎าวหน๎าของหลักสูตร
และคณะ โดยมีการกาหนดผู๎รับผิดชอบ
ชัดเจนและควรมีการกากับติดตาม ประชุม
เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ การดาเนินพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรและคณะให๎มี
ความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติอยํางชัดเจน
ตํอเนื่องเป็นรูปธรรม

2. โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร
ด๎วยหลักการ
70:20:10 Model
- โครงการจัดทา

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.เป้าหมาย
(KPI)
ที่รับผิดชอบตามลัก
การ 70:20:10

ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

บุคลากร
รายบุคคล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

แผนการพัฒนาบุคลากร

Model
- ร๎อยละความ

แผนพัฒนาบุคลากร

สาเร็จของการ

และขั้นตอนการ

จัดทาแผนพัฒนา

จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

รายบุคคล
(ร๎อยละ 80)

การเพิ่มขั้นตอนการ
เข๎ารํวมวิพากษ์
หลักสูตรโดยให๎
คณะกรรมการ
การศึกษาและวิชาการ
มก.ฉกส. เข๎ารํวมด๎วย
ทุกครั้ง

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ

-
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ตลอดทั้งปี

1) วิพากษ์
หลักสูตร 7 ก.พ.
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-

ผช.ฝุาย
วิชาการ

กองบริหาร
วิชาการและ
นิสิต / คณะ

ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรแยก
เลํมทั้งหมด 6 หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1. ข้อเสนอแนะ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลังจากการประเมินในวิทยาเขตทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ และวิทยาเขตแล๎ว
ผู๎รับผิดชอบด๎านงานประกันคุณภาพควรจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู๎ระหวํางกัน
โดยดูวํากิจกรรมใดที่หนํวยงานใดดาเนินการ
ได๎ดี หนํวยงานใดพบปัญหา ควรมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร๎ ํวมกัน และวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตให๎ถูกต๎อง เหมาะสม
เพื่อจะได๎ปฏิบัติงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
สายสนับสนุนควรมีการกากับการจัดทา
กิจกรรมและพัฒนางานที่รับผิดชอบอยํางมี
คุณภาพ โดยกาหนดให๎มีการจัดทา SOP
(Standard Operation Procedure) ใน
การปฏิบัติงานหลักของแตํละงาน และ
สามารถนามาเป็นแนวทางลดขั้นตอน ลด
ความสูญเสีย ในการกระบวนการปฏิบัติงาน
และกาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จของแตํละ
กิจกรรม จะทาให๎งานมีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญในการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ และสร๎างบรรยากาศ
การเรียนรู๎ในทางวิชาการให๎กับนิสติ
บุคลากรในวิทยาเขต ไมํวําจะเป็นอุปกรณ์

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)

7. ผู้รับผิดชอบ

8.ความสาเร็จ

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ

โครงการแลกเปลี่ยน คะแนนผลการ
เรียนรู๎ ระดับหลักสูตร ประเมินเพิ่มขึ้นจาก
ระดับคณะ ระดับสํวน รอบปีที่ผํานมา
งานสนับสนุน และ
ระดับวิทยาเขต

พ.ย. 60 ก.ค. 61

1) แผนดาเนินงาน
ด๎านประกัน
คุณภาพวิทยาเขต
ปีงบประมาณ
2561

-

โครงการประชุมชี้แจง ทุกกองมีSOP ของ
แนวทางการจัดทา
กระบวนงานหลัก
SOP

ม.ค.- ก.ย.
61

อยูํระหวําง
ดาเนินการ

-

ผู๎อานวยการ
สานักงาน
วิทยาเขต
โดย
คณะกรรมกา
รสานักงาน
วิทยาเขต

ทุกหนํวย
ภายใน
สานักงาน
วิทยาเขต

ทุกกองมี SOP ของกระบวนงานหลัก
และมีการกาหนดรหัสขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานยํอยของแตํละหนํวยงาน

1. แตํงตั้งคณะ
กรรมการฯ

ธ.ค. 60

1) แตํง
คณะกรรมการ
พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการ

-

ผช.ฝุาย
กายภาพ

สานักงาน
วิทยาเขต

1. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

2. โครงการ/กิจกรรม

2. ประชุม

1. คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
2. รายงานการ
ประชุม
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ตามโครงการ/กิจกรรม
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ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

ผช.ฝุาย
ประกัน
คุณภาพและ
กิจการนิสติ

กองบริหาร
ทั่วไป

ของการดาเนินนาน

ระดับหลักสูตร : มีผลการประเมิน

โดยรวมทุกตัวบํงชี้มีคําเฉลี่ยเทํากับ
3.09 เพิ่มขึน้ จากปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีคําเฉลี่ย 2.60
ระดับคณะ : ผลการประเมินโดยรวมทุก
ตัวบํงชี้มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.28 เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคําเฉลีย่
3.15

1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

เครื่องมือที่ทันสมัยและมีความจาเป็นตํอ
สาขาวิชา การจัดบรรยากาศที่ เหมาะสม
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และมีพื้นที่ที่
นิสิตจะใช๎เวลาวํางในการอยูํในวิทยาเขต
อยํางมีความสุข รวมทั้งกระบวนการการ
บริหารจัดการด๎านการเรียนการสอนให๎เกิด
ความสมดุลระหวํางผู๎เรียนและอาจารย์
ผู๎สอน เพื่อให๎เกิดประโยชน์ และทาให๎
กระบวนการเรียนการสอนในวิทยาเขตมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วิทยาเขตควรให๎ความสาคัญกับการสื่อสาร
ภายในองค์กร การแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทางาน ทั้งในสํวนที่เกี่ยวกับนิสิต อาจารย์
และบุคลากร ควรให๎ความสาคัญกับการ
ให๎บริการที่รวดเร็ว แก๎ปัญหาได๎อยําง
ทันทํวงที หากมีประเด็นที่ไมํสามารถ
ดาเนินการได๎ควรสื่อสารและสร๎างความ
เข๎าใจอยํางเรํงดํวน เชํน การรวมบริการ
ประสานภารกิจ และผู๎บริหารทุกระดับควร
ให๎ความสาคัญในทุกภารกิจทีด่ าเนินการ
เพื่อทาให๎ผลงานบรรลุเปูาหมายทีก่ าหนดไว๎
อยํางครบถ๎วนและเกิดประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ ฯ

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.เป้าหมาย
(KPI)
คณะกรรมการฯ
3. แผนพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎
4. รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
ฯ

พัฒนาชํองทางระบบ
การสื่อสารและการ
กาหนดผูร๎ ับผิดชอบ
พร๎อมมีมาตรฐานเวลา
การตอบกลับที่ชัดเจน
2.1 ประชุมทบทวน
ภารกิจและบริการ ที่
เป็นรวมบริการ
ประสานภารกิจ

ชํองทางระบบการ
สื่อสาร

ธ.ค.60-ก.ย.
61

2.1 ภารกิจและ
บริการ ที่เป็นรวม
บริการประสาน
ภารกิจของ สขส.

พ.ย.60 –
ก.ย.61

2.2 กิจกรรมประสาน
ความคิดภารกิจ
เดียวกันสัญจร

2.2 กิจกรรม
ประสานความคิด
ภารกิจเดียวกัน
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5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ

ผู้ปฏิบัติงาน

ของการดาเนินนาน

ทุกหนํวยงาน
(กองบริหาร
ทั่วไป
เจ๎าภาพ)

-

เรียนรู๎วิทยาเขต

รายละเอียดตาม
ข๎อ
2.3 – 2.4

ผช.ฝุาย
ประชา
สัมพันธ์ฯ

ผู๎อานวยการ ผู๎อานวย การ
สานักงาน กองและ
วิทยาเขต
ผูร๎ ับผิดชอบ
กระบวน งาน
หลัก

228

1.

ชื่อเรื่อง อบรมเสริมสร๎าง

ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง
โดยวิธีใหมํ และพรบ.60
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
สถานที่ อาคาร 9 กลุํมเปูาหมาย
จานวน 50 คน ได๎แกํ คณะบดี เลขา
คณะ เจ๎าหน๎าที่พัสดุคณะสานัก และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง

1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)
สัญจร อยํางน๎อย
กองละ 1 งานหลัก

4.เป้าหมาย

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงาน

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

โดยเชิญวิทยากรมาจาก สานักงาน
จังหวัด จานวน 2 ทําน เพื่อมาให๎
ความรู๎
2.
ชื่อเรื่อง เสริมสร๎างความ
เข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ปี 2561
สถานที่ อาคาร 16 วันที่ 1 กย.
2561
กลุํมเปูาหมาย 20 คน ได๎แกํ คณะบดี
เลขาคณะ เจ๎าหน๎าที่พัสดุคณะสานัก
และผู๎ทเี่ กี่ยวข๎อง
3.
ชื่อเรื่อง อบรมการทาระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (EGP เฟส 3)
สถานที่ อาคาร 13 วันที่ 7
กันยายน 2560
กลุํมเปูาหมาย เลขาคณะ เจ๎าหน๎าที่
พัสดุคณะสานัก และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดประชุมสร๎างความเข๎าใจในการ
เบิกจํายงบประมาณรายจํายจังหวัดและ
งบกลุํมจังหวัดปี 2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2560

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1. ข้อเสนอแนะ

2. โครงการ/กิจกรรม

2.3 จดหมายขําว
ออนไลน์ (รายวัน)
เพื่อสรุปขําวสาร
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของ
มก.ฉกส. รายวัน ใน
รูปแบบไฟล์ภาพ เพื่อ
รองรับการเผยแพรํ
ผํานสื่อโซเชียลมีเดีย
2.4 จัดกลุํมใน
แอปพลิเคชั่น ผํานมือ
ถือ ได๎แกํ ผู๎บริหาร
คณะกรรมการชุดตําง
ๆ เพื่อรับขําวสารและ
สํงตํอเผยแพรํไปยัง
กลุํมบุคลากร

3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.เป้าหมาย
(KPI)
2 . 3 เ ผ ย แ พ รํ ธ.ค.60 –
จดหมาย 30 ฉบับ / ก.ย.61
เดือน

มีกลุํมใน
ธ.ค.60แอปพลิเคชั่น ใน
ก.ย.61
ระดับบริหาร
หัวหน๎าหนํวย และ
คณะกรรมการตํางๆ

5. ผลการดาเนินงาน 6. งบประมาณ
ตามโครงการ/กิจกรรม

7. ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแล

8.ความสาเร็จ
ของการดาเนินนาน

ผู้ปฏิบัติงาน

ดาเนินการ

ผช.ฝุาย
ประชา
สัมพันธ์ฯ

หนํวย
ประชาสัมพันธ์

ดาเนินการ

ผช.ฝุาย
ประชา
สัมพันธ์

ทุกหนํวยในกอง กลุํมไลน์ และกลุํม Messenger
บริหารทั่วไป - กองบริหารทั่วไป
-

สัมพันธ์
-
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หนํวยประชาสัมพันธ์และวิเทศ
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ทีมประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหมํ

ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งต่างๆ
วันที่หนังสือ
เรื่อง
12/1/2016 แตํงตั้งคณะที่ปรึกษาผูร๎ ักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (นายเสรี จึงนิจนิรันดร์)
23/1/2017 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาก๎าวแรกสูํนนทรีอีสาน ประจาปีการศึกษา 2560
31/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฟาร์ม มก.ฉกส.
22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการโครงการ "การผลิตโคขุนคุณภาพ"
30/6/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานความรํวมมือระหวํางมก.และม.จาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส.
29/8/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงานพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.
15/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส.
15/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกฐินสามัคคี ประจาปี 2560 มก.ฉกส.
19/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการบริการวิชาการ "การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย"
20/10/2017 แตํงตั้งคณะกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.ฉกส.
31/10/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
12/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560 มก.ฉกส.
16/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
23/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยหลักสูตร
23/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา มก.ฉกส. ประจาปีการศึกษา 2560
30/1/2017 แตํงตั้งคณะทางานกิจกรรมด๎านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ มก.ฉกส.
31/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสุขภาพ ด๎านการกีฬา และสถานที่ทางการกีฬา มก.ฉกส.
31/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร๎างการบริหารงานภายในสขส.
9/2/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
16/2/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric ประจาปี 2017
8/3/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการสอบฯผูม๎ ีสิทธ์เข๎ารับการสอบสัมภาษณ์รับสมัครบุคคลฯระบบรับตรงKUAdmissios2560
8/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 17 "ราชพฤกษ์เกมส์"
22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
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วันที่หนังสือ
เรื่อง
22/3/2017 แตํงตั้งคณะทางานผู๎บันทึกข๎อมูลด๎านกิจกรรมนิสติ มก.ฉกส.
22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสติ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ค.17 ราชพฤกษ์เกมส์ เพิ่มค.1
19/4/2017 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชิวิตที่ดี คณะกรรมการวิชาบูรณาการ มก.ฉกส.
19/4/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานพยาบาล มก.ฉกส.
28/4/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการการแขํงขันครอสเวิรด์ เกม เอแม็ท ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 256
28/4/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาต๎นทุนตํอหนํวยหลักสูตร (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
9/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหมํ 2560 วิทยาเขตฯ หลักสูตร 30ชม.
26/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการสอบสัมภาษณ์ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)2560
31/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข๎าศึกษาตํอโครงการนิสติ พ๎นสภาพ ประจาปีการศึกษา2560
31/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการมอบตัวนิสิตใหมํ ประจาปีการศึกษา 2560
7/6/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการสอบเพือ่ ทดสอบความรูค๎ วามสามารถด๎านภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่รับเข๎าปีการศึกษา57
19/6/2017 แก๎ไขและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2560 มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
19/6/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมOsotspa Road to University 2017 ณ มก.ฉกส.
30/6/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการมอบตัวนิสิตใหมํ ประจาปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
13/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนิสติ มก.ฉกส.
13/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินโครงการเตรียมความพร๎อมมุํงความรูส๎ ูํนนทรีอีสาน มก.ฉกส.ประจาปี2560
19/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน ประจาปีการศึกษา 2560
19/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.จัดโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน ประจาปีการศึกษา 2560
19/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
21/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.วิชาบูรณาการ มก.ฉกส.
21/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.ตรวจสอบกิจกรรมนิสิตและคณะกก.ฝุายสนับสนุนดาเนินกิจกรรมนิสติ โครงการร๎องเพลงต๎อนรับฯ60
31/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข๎ารํวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559
28/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจชํวยเหลือผูป๎ ระสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มก.ฉกส.
10/8/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยน้าทํวมในพื้นที่จ.สกลนคร
11/8/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15
24/8/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจาภาคต๎น ปีการศึกษา 2560
29/8/2017 แตํงตั้งคณะทางานดาเนินการแก๎ไขปัญหาวิกฤตน้าทํวมโรงเรียนเครือขํายและโรงเรียนที่ประสบภัยหนักในเขตจ.สน.
13/9/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินนสอบเพื่อทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่รับเข๎าปีฯ57-เพิ่มค.1
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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วันที่หนังสือ
เรื่อง
15/9/2017 แตํงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารวิชาบูรณาการ คณะกก.การศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส.(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
15/9/2017 แตํงตั้งคณะกก.สํงเสริมจรรยาบรรณบุคลากร มก.ฉกส.
15/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการฝุายโครงการพิเศษ มก.ฉกส.
19/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการโครงการ"การสร๎างแปลงนาต๎นแบบของการฟืน้ ฟูหลังน้าทํวมจังหวัดสกลนคร"มก.ฉกส.
25/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนาเสนอผลงานโครงรํางวิจัย จากงานประจาสูํงานวิจยั มก.ฉกส.
25/9/2017 เปลี่ยนแปลงคณะกก.ดาเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานฯ ณ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
25/9/2017 แตํงตั้งคณะอนุกก.ดาเนินการคัดเลือกผู๎ขอใช๎พื้นที่เพื่อรํวมแสดงและจาหนํายสินค๎างานเกษตรแฟร์ฯ 2560
6/10/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561 มก.ฉกส.
31/10/2017 แตํงตั้งคณะทางานออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย เรือนจาอ.สวํางแดนดิน จ.สกลนคร
7/11/2017 แตํงตั้งคณะทางานประชุมวิชาการ
7/11/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสุขภาพ ด๎านการกีฬา และสถานที่ทางการกีฬา มก.ฉกส.
24/11/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานบริหารความเสีย่ ง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24/11/2017 แตํงตั้งคณะกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24/11/2017 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษามก.ฉกส.ประจาปีการศึกษา 2561
6/12/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดงานโครงการสัมมาทิฐิ วิทยาเขตฯ ประจาปี 2560
9/12/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
9/11/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสติ มก.ฉกส.
9/12/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
5/1/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการจัดงานรวมน้าใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561

10/1/2018

แตํงตั้งเลขานุการคณะกรรมการประจาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

23/1/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มก.ฉกส.

26/1/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมก.ฉกส.2561

16/2/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

21/2/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานจัดการประชุมสภาคณบดีคณะสศ.แหํงประเทศไทยครั้งที่ 1/61 ณ มก.ฉกส.

23/2/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC,the 21 Century Skillsฯ

6/3/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน มก.ฉกส.

6/3/2018

แตํงตั้งคระกก.ดาเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 "กันเกราเกมส์"

21/3/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC,the 21 Century Skillsฯ

26/3/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18 "กันเกราเกมส์" เพิ่มค.1
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4/5/2018

แตํงตั้งคณะกก.สอบข๎อเขียนและสอบสัมภาษณ์คณะสศ. มก.ฉกส. ประจาปีการศึกษา 2561

4/5/2018

แตํงตั้งคณะกก.ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสติ ประจาปีการศึกษา 2560

10/5/2018

แตํงตั้งคณะกก.สอบเพื่อทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่รับเข๎าปีการศึกษา2558

10/5/2018

แตํงตั้งคณะกก.โครงการเตรียมความพร๎อมสูํนนทรีอีสานKU.CSC CAMP2561

31/5/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหมํ2561(หลักสูตร 30 ชม.)

31/5/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการโครงการหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

7/6/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข๎าศึกษา TCAS รอบที่ 3

20/6/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษามก.ฉกส.ประจาปีการศึกษา2561เพิ่มค1

25/6/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

25/6/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานการสอบสัมภาษณ์ผู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาในระบบTCASรอบที่ 4 (Admissions)2561

10/7/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข๎าศึกษาตํอโครงการนิสิตพ๎นสภาพประจาปีการศึกษา 2561

12/7/2018

แตํงตั้งประธานสภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสติ นายกองค์การบริหารองค์การนิสติ นายกสโมสรนิสิตมก.ฉกส.

12/7/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินโครงการ"สานฝันเยาวชนไทย สูํรั้วมหาวิทยาลัย" ณ มก.ฉกส.

12/7/2018

แตํงตั้งคณะทางานด๎านการจัดการพลังงาน มก.ฉกส.

12/7/2018

แตํงตั้งคณะผู๎ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มก.ฉกส.

20/7/2018

แตํงตั้งคณะกก.พิจารณาเงินผู๎กู๎ยมื กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินให๎กู๎ยืมกรอ.

26/7/2018

แตํงตั้งคณะกก.จัดโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดินและบัณฑิตยุคใหมํสาหรับนิสิตทุกชั้นปี2561

22/8/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

29/8/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ The 10 International and The2..

5/9/2018

แตํงตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส.

13/9/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจาภาคต๎น ปีการศึกษา 2561
แตํงตั้งประธานสภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสติ นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิต มก.ฉกส.
ประจาปีการศึกษา 2560-2561

5/1/2018

เรื่อง

5/4/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ชมตะวันรอนที่หนองหาร ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติมก.ฉกส.

8/6/2018

แตํงตั้งคณะกก.จัดเตรียมงานเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)

8/6/2018

แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนาครบรอบ22ปี มก.ฉกส.

12/7/2018 แตํงตั้งคณะทางานขับเคลื่อนสถานพยาบาล มก.ฉกส.
12/7/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาหนังสือประจาปีที่ 22
13/9/2018 แตํงตั้งคณะกก.ดาเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอสี าน ครั้งที่ 13 ประจาปี 2561 ณ มก.ฉกส.
17/9/2018 แตํงตั้งคณะกก.และคณะอนุกก.เข๎ารํวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. 2561
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560
ยืนยันโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ชุดข๎อมูลที่ 1
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
ชุดข๎อมูลที่ 2
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
ชุดข๎อมูลที่ 3
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
ชุดข๎อมูลที่ 4

คณะทอ.

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

6
4
0
2
0
0

4
4
0
0
0
0

7
6
0
1
0
0

3
2
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1,084
1,066
0
18
0
0

2,081
2,055
0
26
0
0

2,488
2,427
61
-

980
946
0
34
0
0

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ

51

87

76

22

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทํา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหนํงอาจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา

51

87

76

22

0

0

2

0

11

42

51

15

40
35

45
67

23
68

7
20

0

0

2

0

8

36

46

14

25

31

20

6

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

235

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

คณะทอ.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

15

18

7

1

0

0

0

0

3

6

4

0

12

12

3

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1
0

2
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51
0
0
11
0
40
51

20
0
0
8
0
12
20

48
0
0
30
0
18
48

15
0
0
8
0
7
15

- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ

35

13

41

14

- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์

15

7

6

1

- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหนํงรองศาสตราจารย์

1

0

1

0

0

0

0

0

40

6

85

35

4

1

12

11

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหนํงรองศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหนํงศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทํา
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหนํงศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา
ชุดข๎อมูลที่ 5
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหนํงทางวิชาการ

- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหนํงศาสตราจารย์
ชุดข๎อมูลที่ 6
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎ง
ให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎ง
ให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํ
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตํวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วํา
ด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
- - --ผลงานวิจัยทีห่ นํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดาเนินการ
- - --ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจด
ทะเบียน
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎นามาขอรับการประเมิน
ตาแหนํงทางวิชาการ
- - --จานวนงานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

5
0

0
0

66
0

16
0

3

0

85

0

13

2

12

1

14
0

1
0

66
0

7
0

0

0

1

0

0

1

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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คณะทอ.

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

- - --จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
- - --จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
- - --จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

- - --จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมภิ าคอาเซียน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225

355

358

277

192

333

338

352

145
12

238
19

270
19

130
1

0

2

0

22

12

0

19

0

4
1
2

8
2
19

2
0
0

1
0
3

14,759.63

17,411.64

14,328.73

13,167.56

4.12

3.97

4.11

0

3

0

44

16

0

0

0

0

2

0

6

7

- - --จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ
- - -จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได๎รับการ
อ๎างอิงในฐานข๎อมูล TCI และ Scopus ตํอจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ชุดข๎อมูลที่ 7
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไมํนับ
รวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทากํอนเข๎าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจาอยูํ
แล๎ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได๎ตํอเดือน ของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได๎
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (คําเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎างที่มีตํอผู๎สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ชุดข๎อมูลที่ 8
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทา
เป็นประกาศให๎ทราบทัว่ ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็น
ประกาศให๎ทราบทัว่ ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยูํในฐานข๎อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

0
0

0
0

37
0

1
0

0

0

1

2

0

0

0

6

1
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมภิ าคอาเซียน

0

0

0

0

- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ชุดข๎อมูลที่ 9
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

0

0

0

0

6

-

58

18

0

0

0

0

0

0

0

0
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คณะทอ.

- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา
เป็นประกาศให๎ทราบทัว่ ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตํวันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาเป็น
ประกาศให๎ทราบทัว่ ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยูํในฐานข๎อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมภิ าคอาเซียน

0

0

0

0

- ---จานวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน)
ชุดข๎อมูลที่ 10
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท

0

0

0

0

0

0

0

0

731.86
0
668.75
0
63.11

2,018.78
0
1,952.45
0
66.33

3,942.59
0
3,808.99
0
133.6

3,942.59
0
3,808.99
0
133.6
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คณะทอ.

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
ชุดข๎อมูลที่ 11

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

0
0

0
0

0
0

0
0

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร๎างสรรค์จากภายในสถาบัน
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11,317,836.47
11,317,836.47
0
0

4,633,566.67
4,633,566.67
0
0

565,440.00
0
0
565,440.00

280,000.00
0
280,000.00
0

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร๎างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10,723,319.33
10,723,319.33
0
0

19,920,034.30
19,920,034.30
0
0

667,600.00
0
0
667,600.00

14,506,113.00
0
14,506,113.00
0

จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ)

49

79

70

19

จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ)
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

49
49
49
0
0
0
0

79
79
79
0
0
0
0

70
0
0
0
0
70
70

19
0
0
19
19
0
0

จานวนนักวิจยั ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ)

0

0

0

0

จานวนนักวิจยั ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ)
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาตํอ
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาตํอ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจยั ประจาที่ลาศึกษาตํอ
จานวนนักวิจยั ประจาที่ลาศึกษาตํอ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
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คณะทอ.

- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชุดข๎อมูลที่ 12
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.
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0
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คณะทอ.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอตาแหนํง
ทางวิชาการแล๎ว
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.
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0
0
0
0

0
0
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0

ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดาเนินการ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตาแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎นามาขอรับการประเมินตาแหนํง
ทางวิชาการ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
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คณะทอ.

คณะ วว.

คณะ ศว.

คณะ สศ.

- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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