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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีภารกิจหลัก 4 ประการ 
ได๎แกํ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกํสังคม และ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให๎
ภารกิจดังกลําวเป็นที่ยอมรับและได๎มาตรฐานสากล โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และพยายามพัฒนา
ปรับปรุงให๎เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน                        
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในรอบปีการศึกษา 2560 (ตั้งแตํวัน ที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 
31 กรกฎาคม 2561) ตามตัวบํงชี้ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน และเพ่ือรายงานผลการ
วิเคราะห์ตนเองระดับวิทยาเขต จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข๎อเสนอแนะ เสนอตํอคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มาพิจารณาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายใน และให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตและหนํวยงานตํอไป 
  ในการนี้ วิทยาเขตขอขอบคุณผู๎บริหารบุคลากรและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน ที่ได๎รํวมสร๎าง
ผลงานตลอดจนให๎แนวคิด ข๎อเสนอแนะ และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการน าผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาและ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอยํางยิ่งขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพวิทยาเขต และผู๎รับผิดชอบ
ด าเนินงานรายตัวบํงชี้ ที่มุํงมั่นท างานด๎วยความวิริยะ ท าให๎การจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าเร็จลุลํวงไปได๎
ด๎วยดี 
 
        
      (รองศาสตารจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า) 

        รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎รบัการจัดตั้งขึน้ตามความต๎องการของชาวสกลนครที่มีการรวบรวม
รายชื่อกันเพื่อขอให๎รัฐบาลด าเนนินโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาสูํภูมิภาค ซึ่งชาวสกลนครมีข๎อจ ากัดเรื่องการ
คมนาคม พื้นที่แห๎งแล๎งจ าเป็นตอ๎งได๎รับการพัฒนาซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ได๎ทรงหํวงใยพสกนิกร    
จึงทรงมีโครงการตามพระราชด าริที่จังหวัดสกลนครจ านวนหลายร๎อยโครงการ โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เปน็หนํวยประสานงาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์รวมศาสตร์แหํงแผํน จึงจัดตั้งวทิยา
เขตขึ้นที่ จังหวัดสกลนคร ด๎วยเหตุผล 2 ประการหลัก คือ การสร๎างโอกาสทางการศึกษาในภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนและการเป็นที่พึ่งทางวชิาการแกํชุมชนในการสนองงานตามพระราชด าริ 

ในปี 2560 ที่ผํานมา เป็นปีทีช่าวสกลนครจ าเปน็ต๎องได๎รับการพื้นฟูหลังจากประสบอุทกภัยอยํางรุนแรงเมื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม 2560  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ ได๎ตั้งศูนย์ชํวยเหลือผู๎ประสบอุทกภัยขึ้นในทันที และเรํง
ชํวยเหลือเยียวยาเบื้องต๎นในการประกอบอาหารสํงให๎ผู๎ประสบภัยภายใต๎โครงการ  “ KU SPIRIT ” หลังจากนัน้ได๎จัดหา
เวชภัณฑ์ เครื่องนุํงหํม มอบให๎ผู๎ประสบภัยอยาํงตํอเนื่องจนสถานการณ์เข๎าสูํภาวะปกติ  วิทยาเขตฯยังคงด าเนนิโครงการ
ตํอไปในขั้นการพืน้ฟูสภาพแวดล๎อม ที่อยูํอาศัย วัด โรงเรียนและสร๎างอาชีพเสริมเพื่อการด ารงชีวิตหลังน้ าทํวมอยาํง
ตํอเนื่อง ในการกู๎สถานการณ์วิกฤตนี้ ท าให๎ไดป๎ระจักษ์ถึง “ SPIRIT ของ KU” คือ ความเปน็ผู๎ทีม่ี  “ส านึก มุํงมัน่ 
สร๎างสรรค์ สามัคคี” วิทยาเขตฯได๎โพสต์การด าเนนิการชวํยเหลือผู๎ประสบภัยผาํนทางFACEBOOK เพียง 2-3 ชั่วโมง นิสิต
และบุคลากรของวิทยาเขต ฯ จากที่ตํางๆ ก็เข๎ามารวมตัวกันรํวมแรงรํวมใจและก าลังทรัพย์อยาํงลน๎เหลือในการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยรวมทั้งได๎รับการสนบัสนนุจากศิษย์เกํา หนวํยงานคูคํวามรํวมมือภาคเอกชนในการสนับสนนุอยํางมากมาย 
นับเปน็ความภูมิใจของวิทยาเขตฯ อยํางยิ่ง 

ส าหรับการด าเนนิพนัธกิจหลักของวิทยาเขต ทั้ง 4 พันธกิจ นั้นวิทยาเขตฯมีการด าเนนิงานตามแผนงานของ
วิทยาเขตอยํางตํอเนื่องรวมทั้งมกีารด าเนินงานรํวมกับสํวนราชการตํางๆ ซึ่งมผีลการด าเนินทีจ่ะขอน าเสนอบางสวํนเปน็
ตัวอยํางในแตํละด๎าน ดังนี ้
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 
 ด๎วยส านึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนามให๎ “ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาติให๎วิทยาเขตอัญเชิญตราสัญลักษณ์
การครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปีมาประดษิฐานที่อาคารบริหารซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขต ดังนั้น วิทยาเขตฯจะ
จัดกิจกรรมตํางๆเพื่อถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์อยํางตํอเนื่อง อาทิ  
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12 สิงหาคม  2560   จัดพิธีวางพานพุํมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 รํวมจัดนิทรรศการน๎อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งที่วิทยาเขต  และ ที่ศาลากลางสกลนคร 
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2 เมษายน 2561  จัดพิธีวางพานพุํมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 

 
4 กรกฎาคม 2561  วางพานพุมํถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจา๎ลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
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28 กรกฎาคม 2561  ด๎วยส านกึในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรง
ปฎิบัติราชกรณียกิจมากมายแกํพสกนิกรชาวไทย จงึได๎จัดพิธีวางพานพุํมถวายราช 
 
สักการะ และลงนามถวายพระพร หลังจากพิธีดังกลาํวแล๎วยงัรํวมกันปลูกตน๎รวงผึ้ง เปน็ตน๎ไมป๎ระจ าพระองค์รัชกาล ที่ 
10  ไว๎เป็นมงคลกับวิทยาเขตดว๎ย  
    

  
รํวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสตัย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข๎าราชการที่ดีและพลังของแผนํดินรวมทั้งแสดงความ
จงรักภักดีและน๎อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร รํวมกับสํวนราชการจังหวัดสกลนคร 

 
การพัฒนานิสติ 
 วิทยาเขตฯให๎ความส าคัญตํอการพัฒนานิสิตอยาํงตํอเนื่องเพราะถือวํานิสิตเปน็หัวใจ ของวิทยาเขต มีการพัฒนา
ทั้งทุกด๎านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา การพัฒนาทกัษะที่จ าเปน็ตํอการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  จนท าให๎
นิสิตมีผลงานและศักยภาพเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

สิงหาคม 2560  นิสตของวิทยาเขตได๎รับการคัดเลือกให๎ได๎รับรางวัลนิสิตสหกิจดีเดํน ดังนี้ 
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1 กันยายน 2560 จัดประกวดสนุทรพจน์ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาทักษะด๎านการสื่อสาร
ให๎กับนิสิต ในหัวข๎อ "นิสิตเกษตรศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”      

นางสาวฐิตินันท์ สมาธิทรัพย์ดี หลักสูตรการตลาด คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ได๎รับคัดเลือกเป็นนิสิต สหกิจศึกษาดีเดํน ระดับดีเยี่ยม กลุํม
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา       ณ  บริษัทวงใน 
มีเดีย จ ากัด 

 

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

นางสาววีรมณ จารุการ หลักสูตรเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ได๎รับคัดเลือกเป็นนิสิต สหกิจศึกษาดีเดํน ระดับดีเดํน กลุํม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง
ทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 
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2 ตุลาคม 2560 จัดบรรยายหัวข๎อ “Studies in France and Scholarships” รํวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ าประเทศไทย เพื่อให๎ข๎อมูลด๎านทุนการศึกษาและแนวทางการศึกษาตํอในประเทศฝรั่งเศส  
 
 
 
 
 
 
 
19 ธันวาคม  2560 นิสิตสาขาการบัญชี ที่ได๎รับรางวัลบทความวิจัยระดับชาติยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการ
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 –
ตํอก่ิง – ดามกิ่ง และเหรียญทอง การแขํงขันบรรจุพันธ์ลูกปลา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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24 มกราคา  2561 นิสิตชมรมเรือพาย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯได๎รับเหรียญทอง ประเภทเรือมังกร 10 ฝีพายหญิง 
ระยะ 500 ม. ในการแขํงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหํงประเทศไทย คร้ังที่ 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 -26 มกราคม  2561 รํวมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท าระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015  
จัดโดยส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตเข๎ารํวมจ านวน 195 คน จาก
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร จ านวน 50 คน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 90 คน 
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 55 คน 
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 27-28 มกราคม 2561 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได๎รับรางวัลการแขํงขันกีฬาเซปักตะกร๎อ ชนะเลิศ ประเภทหญิง 
และ รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 บัวบานเกมส์ ณ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 กุมภาพันธ ์  2561 นสิิตภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิตภาควิชา ได๎ไปเผยแพรํความรู๎เกษตรสมัยใหมํ การ
สร๎างชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์ (HYDROPONICS) ณ โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา 1 นครพนม  อ.ปลาปาก จังหวัดนครพนม 

เพื่อให๎นักเรียนได๎รับองค์ความรู ๎สํงเสริมการสร๎างอาชีพและสามารถน าไปปรบัใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎และยังให๎นักเรียนได๎
ฝึกปฎิบัติการสรา๎งชดุปลูกอีกดว๎ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 กุมภาพันธ์ 2561  นายกเหลํากาชาด พร๎อมทีมคณะกรรมการเหลํากาชาด จังหวัดสกลนคร 8 ทําน เพื่อสัมภาษณน์ิสิต
ทุน ในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
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รับนิสิตชาวตาํงชาติเข๎าฝึกงาน ตามโครงการ IAESTE THAILAND ประจ าป ี2560 MR.NIRUPAM DHOJ KARKI นิสิต 

สาขา ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS จากประเทศ สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธปิไตยเนปาล เข๎าฝึกงาน ตั้งแตํวันที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที ่20 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งโครงการ IAESTE THAILAND เป็น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานดา๎นเทคนิคประจ าประเทศไทย (THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 

FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE : IAESTE THAILAND ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 - 25 มีนาคม  2561 ผู๎น านิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ ผู๎น านิสิตจาก YANGZHOU UNIVERSITY มีแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลเรียนรู๎โครงสร๎างองค์กรนิสิตของ 2 มหาวิทยาลัย มีการแบํงกลุํมสัมมนาและการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วัฒนธรรม
ของผู๎น านิสิตทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย YANGZHOU UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นิสิตสาขาวชิาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ ได๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยน 

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY ณ 

ประเทศตุรกี ระหวํางวนัที่ 21 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ถึง วันที ่5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อสํงเสริมพัฒนา
นิสิตให๎เป็นบณัฑิตที่มีคุณภาพทัง้ในด๎านวิชาชีพและ
ทักษะภาษาตํางประเทศดีขึ้น 
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มิถุนายน พ.ศ. 2561 อาจารย์สวุคนธ์ สมไพรพิทักษ์ อาจารย์พชิญ์จิรา อุํนใจ และ ดร.บุษกร ครจ านงค์ ได๎น านิสติใน
สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและทํองเที่ยว ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เข๎ารํวม
การแขํงขัน International Chef Challenge ติดตํอกันมาเป็นปีที่ 4 ซึ่งรายการแขํงขันนี้ได๎รบัการรับรองจาก สมาคมเช
ฟโลก (World Association of Chefs Societies) ซึ่งในปีนี้มนีสิิต 3 คน ได๎รับรางวัลดังตํอไปนี้ 
 (1) นายวงศกร บุญเหนือ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Diploma ในการแขํงขันประกอบอาหาร จ านวน 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  นิสติสาขาวชิาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได๎ผาํนการคัดเลือกเข๎ารอบ 20 
ทีม จาก 74 ทีมทั่วประเทศ  โดยมีอาจารย์กิตติมา งามวไิลกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีชื่อทีม “สืบสานพระราชปณิธาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” มีสามาชิกในทีมทั้งหมด 4 คน ได๎แกํ1.นาย
นฤเบศร์ ทาศรีภู 2.นายวัชรากร พลตรี  3.นางสาวหัฏฐะ วชิรนรเศรษฐ์ 4.นางสาวชลธชิา ผาํนสุวรรณ  
                ซึ่งทีมที่ได๎รบัคัดเลอืกจะได๎เข๎ารํวมโครงการคํายเยาวชนรู๎งานสืบสานพระราชด ารริุํนที่ 8 ระหวํางวันที่ 19 - 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดโดย ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยมีวัตถุประสงคก์ารจัดโครงการเพื่อน๎อม
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ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณตํอพสกนิกรไทยมาอยํางตํอเนื่องยาวนาน ยังเปน็การรํวมสืบสานและเผยแพรํขยายผลแนวพระราชด าริและ
ผลส าเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไปสูํเยาวชนและสถาบนัการศึกษาในทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ และสรา๎ง
เครือขํายเยาวชนที่มีความรู๎และสืบสานงานพระราชด าริ ไปยังชมุชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 261 คณาจารย์ และนิสิตคณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 9 คน ที่ได๎รับการคัดเลือก 
เข๎ารํวมโครงการ Thai Obayashi Summer Camp 2018 เพื่อรํวมเรียนรู๎ด๎านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการกํอสร๎างที่
ทันสมัยและเยี่ยมชมโครงการกํอสร๎างอาคารปัจจบุันเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในวิชาชพี 

 จัดโดย บริษทั นนัทวัน จ ากัด หรือ Thai Obayashi Coporation Limited ภายใต๎แนวคิด      "We build 
the builder" ซึ่งมีการคัดเลือกอาจารย์ และนิสิตชั้นปีสุดทา๎ย จากหลากหลายสถาบนั โดยจัดเป็นโครงการระยะสัน้  
 
 
 
 
 
 
 

 
23 - 25 กรกฎาคม  2561 นิเทศนิสิตคณะวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 10 คน ฝึกงานภายใต๎

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา  ณ (NCU) National Central University and National Pingtung University of 
Science and Technology (NPUST) ประเทศไต๎หวัน เข๎าฝกึงานเปน็ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อให๎นิสิตได๎แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎การเรียนการสอน ศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรม และ ภาษา เผยแผํวัฒนธรรมไทย และการใชภ๎าษาในชีวิตประจ าวนั ฝึก
การสร๎างมนษุยสัมพนัธ์กับเพื่อนตํางชาติ ซึง่นสิิตไดฝ๎ึกงานที่หอ๎งปฏิบัติการ Collaborative and Creative HCI 
Laboratory และ Artificial Intelligence & Pattern Recognition Laboratory และนสิิตไดท๎ าโครงงาน Aquaponic 
system with IOT และ NDVI Camera for Agricultural Use. อีกด๎วย 
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รํวมกับเครือขํายสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาขา๎วเหนียวและชาวนาไทยในลุํมน้ าโขง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(CASAFGMS) น าไปบริจาคสถานกงสุลใหญํแขวงสะหวนันะผํานทางบริษัท LP logistic ที่ชํวยอ านวยความสะดวกและ
ขนสํงสิ่งของบริจาคไปอัตตะปือโดยไมํมีคําใช๎จํายในการขนสงํ 
 
การพัฒนานักวิจัย 

วิทยาเขตฯให๎ความส าคัญตํอการพัฒนา สํงเสริม และสนบัสนุนนักวิจัยเพื่อให๎สามารถผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมตํางๆ โดยได๎มีการจัดสรรทนุอุดหนุนการท างานวิจัย  การเผยแพรํผลงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่
สนับสนนุการด าเนนิงานวิจยัด๎วย  ผลงานตาํงๆ อาทิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 มกราคม 2561 ให๎สัมภาษณ์โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย  
ซึ่งเป็นแหลํงโปรตีนทีส่ าคัญในอนาคต กับชํองไทยรัฐ TV32 โดยโครงการนี้ถือ 
เป็น Social Lab ส าหรับนิสิตได๎รับงบประมาณสนบัสนุนจากทีป่ระชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย Innovation Hub-
Food & Agriculture: Translation Research เพื่อสร๎างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ 
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12 มกราคม  2561 ผู๎สื่อขําวชานชาลาขาํวสารชุมชน 77 จังหวัด เข๎าสัมภาษณ์เร่ือง ค๎นคว๎าวิจยัของอาจารย์ นักวิจัย และ
ผลักดันนิสิตจนสามารถสร๎างต๎นแบบ คิดค๎นขั้นตอนและกระบวนการผลิต ตัง้แตํการหมักก๏าซชวีภาพจากสิง่ปฏิกูลตาํงๆ 
ขั้นตอนการน าก๏าซผาํนระบบอดัก๏าซชีวภาพจากบํอบํมสูํตัวเชื้อเพลิงและการน าไปใช๎กับเครื่องยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 ท าบันทึกความรํวมมือระหวํางศูนยป์ฏิบัตกิารบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า ส านักงานการกํอสร๎าง
ชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแกํน กรมชลประทานได๎รํวมท าข๎อตกลงรํวมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรด๎านวจิัย
นวัตกรรมและการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการใชง๎านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎น้ า ระบบตาํงๆเพื่อน าเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบนัมาพฒันาเพื่อประโยชนอ์ยํางยั่งยืน  
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19 มีนาคม  2561 รํวมการน าเสนอผลงานจากโครงการ ในงาน KU RESEARCH TO BUSINESS EXPO 2018 ขับเคลื่อนงานวิจัย
ไปสู ํTHAILAND 4.0  ได๎แก ํ       
1. ตู๎ปลูกผัก (MINI PLANT FACTORY) โดย อาจารย์ ณธกร ทัศนัส 
2. เครื่องอบเนื้อโคแดดเดียว 2 ระบบ โดย อาจารย ์ดร.ประภาภรณ ์แสงวิจิตร 
3. ผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวนัลาย โดย  อาจารย์ ดร. สมควร  โพธารินทร ์
4. ANTHO WHITE ( ไมโครแคปซลูของสารสกัดกลุํมแอนไทไซยานินจากข๎าวไรซ์เบอร่ี ) โดยอาจารย์ ดร.ณภสินธุ์ พฒันากุล 
 5. การน้ าจากเนื้อเยื่อไผํพาสเจอร์ไรซ์  โดย อาจารย์ ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร และทีมงาน 
6. ซอสพริกปลอดภัย  โดย ผศ.ดร.อัมพร ศรีคราม และทีมงาน  
7. พริกปุนละเอียดไร๎เมล็ด ที่ผาํนกระบวนการลดการเกิดอะฟลาทอกซิน โดย อาจารย์ ดร.รํุงนภา บุญภวา และทีมงานแปร
รูปพริกปลอดภัย โดย อาจารย ์รังสรรค์ ไชยเชษฐุ ์
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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    ซึ่งมีผู๎แทนจากแตํละประเทศน าเสนอ
ความรู๎จากกรณีศึกษาในแตํละประเทศและรํวมอภิปรายเพื่อการพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนตํอไป  
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23 กรกฎาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจยัเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมผีู๎ทรงคุณวฒุิ เครือขํายวิจัย

ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหํงชาติ (วช.) และ สํวนราชการจังหวัดสกลนคร เข๎า
รํวมโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเป็นมาและความส าคัญ แหลํงสนบัสนุนทนุวิจยั และแนวคิดการวิจยัและ
บูรณาการงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนประเด็นทีน่ําสนใจ ในการขอรับทุนสนับสนนุการวิจัยส าหรับผู๎สนใจขอทุน
วิจัยเชิงพื้นที่ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)    
 

 
 

     

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดอบรมโครงการพัฒนา
นักวิจัย 2561 "การเขียนเมนูสคริปงานวิจัย 
(Manuscript Writing) โดยม ีและวิทยากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล และ 
รศ.ดร.เพ็ญขวัญ      ชมปรีดา เพื่อให๎นักวิจัยได๎รับ
ความรู๎ในการตีพิมพ์เผยแพรํวารสารวิชาการนานาชาติ 
และยังได๎มีการแสดงความยินดกีับนักวิจัยทีไ่ด๎รับทนุ
การวิจัย รุํนที่ 2  ปี 2561   

    สร๎างเครือขํายทางวชิาการระหวํางวิทยาเขตกับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขต
สกลนคร ในการเข๎ารํวมการประชุมวิชาการระดบัชาติ
ราชมงคลสกลนคร คร้ังที่ 1   (The 1st Rajamangala 
Sakon Nakhon Conference : RSKC 2018) ระหวําง
วันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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1 มิถุนายน พ.ศ. 2561จัดอบรมโครงการวิจัยเพ่ือลด
ปริมาณเกลือ NaCl ในอาหารซึ่งมีศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญา
วิวัฒน์กุล และ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เปน็วิทยากร 
มีอาจารย์ นักวิจัย ผู๎แทนหนํวยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปสูํการขับเคลื่อนสูํภาคการปฏบิัติ
ของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และเชิง
นโยบาย เพื่อลดปญัหาสุขภาพจากการกินเกลือเกิน
ขนาดตํอไป  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รํวมกับ 
บริษัท คูโบต๎า อาร์เอ็มจี (สกลนคร)ศึกษาวิจัยและทดลอง
ปลูกข๎าวเหนียวพนัธุ์สนัปาุตอง เป็นพันธุ์ขา๎วที่มีล าต๎นสูง
ประมาณ 150 เซนติเมตร ทรงกอแผํ ปล๎องสีเหลืองอํอน 
กาบใบและใบสีเขียว มีขนบนใบ ใบแกํช๎าปานกลาง มุม
ของยอดแผํนใบตก ข๎อตํอระหวํางใบและกาบใบสีเขียว
อํอน ลิ้นใบมีลักษณะแหลมสีขาว หูใบสีเขียวอํอน ปลาย
ยอดดอกและกลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว 
ใบธงหักลง รวงยาวและแนนํปานกลาง  ระแง๎คํอนข๎างถี่ 
คอรวงยาว ก๎านรวงอํอน เมล็ดข๎าวเปลือกสีน้ าตาล ยอด
เมล็ดสีฟาง มีขนที่เปลือกเมล็ด ข๎าวกล๎องรูปรํางยาวเรียว 
ยาว 7.2 มิลลิเมตร กว๎าง 2.3 มิลลิเมตร หนา 1.8 
มิลลิเมตร ข๎าวสุกอํอนนุํมหอม ระยะพักตัวของเมล็ด
ประมาณ 5 สปัดาห์ ปลูกในรูปแบบนาหยํอน จ านวน 10 
ไรํ ในพื้นที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ  
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การบริการวิชาการแก่สังคม 
   ด๎วยตระหนักถึงการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งต๎องเป็นที่พึง่ทางวิชาการแกํสังคมได๎ วิทยาเขตจึงได๎ด าเนินงานตาม
พันธกิจนี้อยํางตํอเนื่อง ทั้งในระดับคณะและในระดบัวิทยาเขต การด าเนินงานบริการทางวิชากานี้มีทั้งที่ด าเนนิงานตาม
แผนของวิทยาเขตกับทัง้ที่เป็นไปตามการร๎องขอจากหนํวยราชการในจังหวัด ซึ่งวิทยาเขตฯจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องให๎ความ
รํวมมือกับทุกภาคสํวนด๎วยตระหนักถึงการเป็นสํวนหนึ่งของจังหวัดสกลนครและการสนองงานตามพระราชด าริด๎วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560    จัดเวทีประชาคมเรื่องขยายพื้นทีน่ ารํองเพิ่มการปลูกปาุสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ธันวาคม 2560  รํวมกับ จังหวัดสกลนคร น านวัตกรรมเครื่องหยํอนกล๎าข๎าวพร๎อมมอบเมล็ดพันธุ์ข๎าวให๎ชาวนากวํา 
266 ต๎น ชํวยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ าทํวมใหญํ    
 
 
 
 
 
 
 
6 มกราคม 2561 รํวมจัดนิทรรศการน าเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามการจัดการน้ า
เพื่อการเกษตรภายใต๎ความรํวมมือกับชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน ณ โครงการฝายล าห๎วยค๎อ(ตอนลําง) จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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 22 มกราคม 2561 รํวมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ชํวยเหลือโคและกระบือที่ได๎รับผลกระทบ
จากน้ าทํวมปีพ.ศ.2560 ในระยะฟื้นฟูสุขภาพ ออกพื้นที่บริเวณที่ได๎รับผลกระทบ     ให๎ยาบ ารงุ ถํายพยาธิ และแรํธาตุ
ก๎อน อยํางตํอเนื่องทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ทางคณะสตัวแพทยศาสตร์ไดช๎ํวยเหลือตรวจโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู 
ให๎กับโคกระบือเพื่อปูองกันการระบาดของโรคหลังน้ าทํวม โครงนี้ได๎ด าเนนิการตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 และ
ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 มกราคม 2561 จัดฝึกอบรมการแปรรูปซอสพริกและพริกปนุไร๎เมล็ดแกํวิสาหกิจชุมชนผู๎ปลกูพริกปลอดภัยบ๎านหนอง
หอยใหมํใน "โครงการเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปพริกปลอดภัย"  โดยได๎รบัการสนบัสนุนจากที่ประชุมอธิการบดีแหํง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต๎โครงการ Innovation Hub- Agriculture & Food: 
Translational Research 
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 10 กุมภาพันธ ์ 2561 จัดอบรมเกษตรกรปลูกพริกและอบพืชสมุนไพร โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริก
ปลอดภัย เปน็การน าเทคโนโลยอีบแห๎งพลังงานความร๎อนรํวม (แสงอาทิตย-์ชีวะมวล) RESEARCH เพื่อสร๎างเศรษฐกิจฐาน 

นวัตกรรมของประเทศตาม นโยบายประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 มีนาคม 2561  ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท าฐานข๎อมูลการใช๎พืน้ที่การเกษตรด๎วยระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ GIS”ภายใต๎โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ลุมํน้ าก่ ามชีีวิต) และรับฟัง
ความต๎องการการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - 4 เมษายน 2561 รํวมกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิโคเออร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงสุกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” 
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10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดการประชุมกลุํมเมลด็พันธุ์ขา๎ว “ดาวล๎อมเดือน” เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาด
กลุํมเมล็ดพันธุ์ข๎าว "อินทรีย์" โดยได๎รับเกียรติจาก   ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธน์ิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ศิริลักษณ์     ประสนัแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ให๎ค าแนะน าเชิง
นโยบายและเปูาหมายในการผลติให๎เกิดความยั่งยืน พร๎อมมอบเมล็ดพันธุ์หลักข๎าวเหนียว กข 6 แกํเกษตรกร  
 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 วิทยาเขตฯให๎ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยเน๎นการด าเนินที่บริบทของจังหวัดสกลนครที่
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 ประจ าปี 2561 วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีเมือง 3 

ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) โดยมีการแตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยสวยงาม ภายในงานมีกิจกรรม พิธีตัก
บาตรพระสงฆ์ พิธีเปิดเทศกาลมหาสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ าด าหัวศิลปินแหํงชาติ และผู๎สูงอายุประจ าต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19 เมษายน 2561 รํวมกับ จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยข๎าวสกลนคร บริษัทคูโบต๎าอาร์เอ็มจีสกลนคร และเกษตรกรโครงการ
ดาวล๎อมเดือน จัดกิจกรรม "วันเกี่ยวข๎าวสามัคคี“ ภายใต๎โครงการ “การสร๎างแปลงนาต๎นแบบของการฟื้นฟูหลังน้ าทํวม
จังหวัดสกลนคร”  
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19 กรกฎาคม  2561 ถวายเทียนพรรษาและผ๎าอาบน้ าฝน9 วัด โดยรอบวิทยาเขต 

ซึ่งการถวายเทียนพรรษานัน้เปน็ประเพณีที่พทุธสานิกชนปฎบิตัิขึ้นกํอนเทศกาลเข๎าพรรษาแดพํระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา
ทุกปี คือกํอนวันแรม 1 ค่ า เดือน 8หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให๎มีการ
ถวายเทียนจ าน าพรรษาแกํวัดในท๎องถิ่นของตน เพื่อให๎พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เปน็เวลา 3 เดือน สมัยกํอนเทียน
พรรษามีความส าคัญเป็นอยาํงมากเพราะพระสงฆต์๎องใช๎จุดให๎แสงสวาํงในการศึกษาพระธรรมวินัย แตํในปัจจุบนันัน้เทียน
พรรษาอาจจะมีความส าคัญลดน๎อยไป ญาติโยมผู๎มีจิตศรัทธาได๎เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟูา ถาํนไฟฉาย อยํางไรก็ตามยงัมี
การถวายเทียนพรรษากนัอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาไว๎ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไมํให๎สญูหายไป 
 
 การบริหารจัดการ 
  เพื่อให๎การด าเนินพนัธกิจหลักทัง้ 4 พันธกิจเป็นไปอยํางมีประสทิธิภาพ วิทยาเขตฯจ าเปน็ต๎องมีการบริหาร
จัดการที่เอ้ืออ านวยให๎คณะสามารถด าเนินพนัธกิจหลักได๎เต็มที ่วิทยาเขตฯจึงต๎องมีการพฒันาบุคลากร   สร๎างความ
รํวมมอืกับหนํวยงานตาํงเพื่อเปน็พันธมิตรในการท างานรํวมกัน การสํงเสริมและก ากับติดตามการจัดการความรู๎  การ
บริหารความเสี่ยงด๎วยการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
8 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประชุมหารือแนวทางการสร๎างความตํอเนื่องในการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร

และศึกษาดูงานโครงการสํงเสริมการเกษตร ของศูนย์ปูองกันและบรรเทาภัยแล๎ง โครงการกํอสร๎าง ส านักงานชลประทาน
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
ประชุมสัมมนาเครือขํายนิติกรและผูป๎ฎิบัติงานดา๎นกฎหมายประจ ามหาวิทยาลยัและสถาบนั เร่ือง วินัยและการ
ด าเนินการทางวนิัยและบทบาทของนิติกรในด๎านกฎหมายของมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 มกราคม 2561 พิธีลงนามบนัทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวชิาการ พิธีเปิดและปฐมนิเทศโรงเรียนเกษตรทาง
อากาศ “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนือ้คุณภาพ”ภายใต๎ความรํวมมือมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สนจ.ขอนแกํน สถานีวิทย ุม.ก.ขอนแกํน และส านักสํงเสริมและฝึกอบรม มก.ส านักงานปศสุัตว์จังหวัด
สกลนครและ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 
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1 กุมภาพันธ์  2561 ลงนามบนัทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเพื่อ

ความรํวมมือทางวชิาการ และรบัฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 กุมภาพันธ์  2561 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด รํวมลงนามข๎อตกลงรํวมมือการก าจัดน้ าเสียของ

แหลํงก าเนิดมลพิษ รํวมมือหนํวยงานภาครัฐและเอกชน 22 หนวํยงาน ณ    ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.วัจน์วงศ์ กรีพละ 

รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยกายภาพ 

ได๎รับเชิญเปน็คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิตัดสนิ
การแขํงขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล๎อม ในงาน
แขํงขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล๎อม ประจ าป ี2561 

ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
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13 กุมภาพันธ์ 2561 ให๎การต๎อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในการ

เดินทางมาเยี่ยมชมและหารือความรํวมมือทางวชิาการ เพื่อการสร๎างเครือขํายในการท างานเชงิพัฒนารํวมกัน 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 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นเจา๎ภาพจัดการประชุมสามัญประจ าปีสภาคณบดีคณะสาธารณสขุแหํงประเทศไทย คร้ังที ่
1/2561  และกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แหํงประเทศไทย คร้ังที่ 1/2561 มีผู๎ เข๎ารํวมกวํา 40 

ทําน จาก 28 สถาบนั 
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16 - 17 มีนาคม 2561 เข๎ารํวมประชุมความรํวมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านบริการวิชาการ กับ บริษทั
น้ าตาลมิตรลาว จ ากัดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเข๎าศึกษาดูงานในพื้นที่แปลงอ๎อยอินทรีย์ การใช๎รถตัด
อ๎อย การเก็บใบอ๎อยในแปลงเพื่อผลิตกระแสไฟฟาู กระบวนการผลิตน้ าตาล และการใช๎สํวนตํางๆของอ๎อยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟูา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

25 เมษายน 2561 จัดอบรมเพื่อสร๎างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย  ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุและเตรียมความพร๎อมในการสอบขอใบอนุญาตขับขี่  ซึ่งมีการอบรม 2 ครั้ง ประจ าปี 2561  ซึ่ง
ครั้งที่1 อบรมวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวน 74 คน และครั้งที่ 2 อบรมวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 
2561  
 

5 เมษายน 2561 รํวมกับบริษัทสกล วี.ซ ี. 
มอเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การขับขี่
เชิงปูองกันอุบัติเหตุ"  เพื่อให๎ผู๎นสิิตได๎ทราบถึง
การปูองกันอุบัติเหตุในการใช๎ยานพาหนะลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
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4 พฤษภาคม  2561 หารือความก๎าวหน๎าการสร๎างความรํวมมือทางวิชาการสถานเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจ า
ประเทศไทย  รํวมกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎แก ํมหาวิทยาลัยจ าปาสัก   มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต มหาวิทยาลัยแหํงชาติลาว   
 

 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดโครงการก ากับติดตามการจัดการความรู๎ของวิทยาเขต รํวมกับ  KU KM สัญจร  เรื่อง

การติดตามผลการด าเนนิงานการจัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จัดอบรมเทคนิคการจัดท าและวิธกีารเขียนคูํมือการปฎิบัติงาน Job Manual เพื่อ

สร๎างมาตรฐานงาน โดยมีรศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวชิาวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เปน็
วิทยากร โดยมบีุคลากรเข๎ารํวมอบรม จ านวน 80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11- 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คุณตัน ภาสกรนที ประธานบรษิัท อิชิตัน กรุ๏ป จ ากัด (มหาชน) เป็นประธาน

กลําวเปิดโครงการICHITAN ROAD TO UNIVERSITY       "สานฝันเยาวชนไทยสูํรั้วมหาวิทยาลัย“ ประจ าปี 2561  มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษามารํวโครงการ ประมาณ 3,500 คน  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นเจา๎ภาพ
หลักในการถํายทอดสัญญานไปยัง 5 หนํวยงาน คือมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เปน็ภาคีเครือขําย
ความรํวมมือเข๎มแข็ง ในการใช๎ประโยชน์จาก NEdNetNational EducationNetwork ที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาและขยาย
โครงการเครือขํายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet โดยได๎หลอมรวมเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในกระทรวงศึกษาธกิาร และพัฒนาโครงสร๎างเครือขํายเคเบิลใยแก๎วน าแสงเชื่อมโยงไปยงัสถาบันการศึกษาที่
รํวมโครงการ ICHITAN ROAD TO UNIVERSITY    "สานฝนัเยาวชนไทยสูํรั้วมหาวิทยาลัย" โดยในพื้นที่ทีว่ิทยาเขต
กระจายสัญญาณไปจะมนีักเรียนเข๎ารํวมโครงการ โดยรวมประมาณ 10,000 คน รวมทั้งคุณครูแนะแนวอีกประมาณ 300 
คน นอกเหนือจากการให๎บริการวิชาการแล๎ว ยงัเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตด๎วย 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
    
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา (โดยย่อ) 

 

ชื่อหน่วยงาน   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

สถานที่ตั้ง       

59 หมํู 1 ถนน วปรอ. 366 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 

ตราประจ าหน่วยงาน 

              
สีประจ าหน่วยงาน 

สีเขียวใบไม ๎

ประวัติความเป็นมา (โดยยํอ)  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมา ดังตํอไปนี้ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รํวมกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ได๎ปรึกษาเร่ืองความเป็นไปได๎
ในการขยายวิทยาเขตไปสูํภูมิภาค เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประกาศแตํงตั้งคณะกรรมการจัดตัง้วิทยาเขตสกลนคร (ภูพาน
กาญจนาภิเษก) 

มิถุนายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได๎จดัท าโครงการจัดตัง้วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนา
ภิเษก) เสนอทบวงมหาวิทยาลยัของรัฐ  

13 กันยายน พ.ศ. 2538 คณะผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะผูบ๎ริหารจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร และประธานหอการค๎าและคณะได๎เลือกพื้นที่บริเวณสนามบินเกํา 
ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไรํ เป็นที่ตั้งวทิยา
เขตฯ 
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14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประกาศจัดตั้งส านักงานโครงการจดัตั้งวิทยาเขตสกลนคร      
(ภูพานกาญจนาภิเษก) และแตํงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) และคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ 

มิถุนายน 2539 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) รับนิสิตรุนํแรก
จ านวน 58 คน เข๎าศึกษาในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ โดยฝากเรียนที่ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 กองทัพอากาศ ได๎อนุญาตให๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช๎พืน้ที่สนามบนิเชียงเครือ เป็น
ที่ตั้งวิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก) 

15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได๎พระราชนามใหมํ 
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได๎พระราชทานพระราชานุญาติให๎ใช๎ตรา
สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี มาประดษิฐานที่อาคารบริหารและลาน
อเนกประสงค ์

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เร่ิมกํอสร๎างอาคารบริหาร ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542  

1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เร่ิมกํอสร๎างอาคารเรียนรวม เป็นอาคารหลังทีส่อง  มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนอาคาร
ศูนย์เรียนรวมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2542 

16 กันยายน พ.ศ. 2541 เร่ิมกํอสร๎างอาคารชุดพักอาศัย อาคารหอพักนิสิตชาย และอาคารหอพักนิสิตหญิงเป็น
อาคารหลังที่สาม  หลังที่สี่  และหลังที่ห๎าตามล าดับ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่  8 มีนาคม พ.ศ.
2543 

28 พฤศจกิายน พ.ศ.2541 สมเด็จพระนางเจ๎า ฯ พระบรมราชินนีาถ ได๎พระราชทานพระราชวโรกาสให๎ 
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบ 
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารบริหารซึง่เป็นอาคารหลังแรกของวิทยาเขตฯ 

1 เมษายน พ.ศ. 2542 เร่ิมกํอสร๎างอาคารปฏิบัติการรวมเป็นอาคารหลังที่หก  ประกอบด๎วยห๎องปฏิบัติการทางดา๎น
เคมี ชีววิทยา ฟสิิกส์ และเขียนแบบวิศวกรรม กํอสร๎างแล๎วเสรจ็ วันที่   24 พฤษภาคม พ.ศ.
2543  

พุทธศักราช 2542 วิทยาเขตฯ จัดท าโครงการอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่หนองหารน๎อย 700 
ไรํเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัว  ปัจจุบันอุทยานแหํงนี้เป็นแหลํงถํายทอดเทคโนโลยีและ
วิชาการสูปํระชาชน   

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เร่ิมกํอสร๎างอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปน็อาคารหลังที่เจ็ด ใช๎เป็นอาคารเรียน 
และส านักงานคณะวชิาทั้ง 3 คณะ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 
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23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลยั      (ฯพณฯ 
ทําน อ าพล เสนาณรงค์) ในการประชุมคร้ังที่ 5/2543 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2543 ให๎
จัดตั้งคณะ ส านัก และส านักงานวิทยาเขต ดังนี้ 
   1. ส านักงานวิทยาเขต 
   2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
   3. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
   4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
   5. ส านักวิทยบริการ 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เร่ิมกํอสร๎างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล และอาคารปฏบิัติการเทคโนโลยีการอาหาร 
เป็นอาคารหลังที่ 8/1 และ 8/2 ตามล าดับ กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วนัที่  23 เมษายน พ.ศ.2545 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เร่ิมกํอสร๎างอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นอาคารหลังที่เก๎า กํอสร๎างแล๎วเสร็จ วันที่  30 
เมษายน พ.ศ.2546 

พุทธศักราช 2545 วิทยาเขตฯ ได๎จัดตั้งฟาร์มเกษตรตัวอยําง ในลักษณะคลินิกเกษตร บนพื้นที่ 2,000 ไรํ ใน
วโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 

17 เมษายน พ.ศ. 2545 เริ่มกํอสร๎างอาคารโรงอาหารกลาง เป็นอาคารหลังที่สิบ กํอสร๎างแล๎ วเสร็จ วันที่10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 

 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เร่ิมกํอสร๎างอาคารโรงกรองน้ าและหอวิทยาเขต เป็นอาคารหลังที่สิบเอ็ด กํอสร๎างแล๎วเสร็จ 
วันที่  28 เมษายน พ.ศ.2547 

26 มีนาคม พ.ศ. 2547 เริ่มกํอสร๎างอาคารสนามกีฬา เป็นอาคารหลังที่สิบสอง กํอสร๎างแล๎ว เสร็จ วันที่26 มีนาคม 
พ.ศ.2548 

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเปิดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร พร๎อมทั้งทรงเปิดปูายอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาปุาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ และปูายอุทยานเกษตร 
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 เร่ิมกํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู๎ เป็นอาคารหลังทีส่ิบสาม อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นอาคารหลังที่สบิสี่  อาคารถ่ินมั่นในพทุธธรรม เป็นอาคารหลังที่สบิห๎า  และ
อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก 

29 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลยั (ฯพณฯ ทําน 
อ าพล เสนาณรงค์) ในการประชุมคร้ังที่ 9/2549 วันที่ 18 กันยายน 2549 ให๎จัดตั้ง
สถาบนัวิจัยและพัฒนา วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่โดยรวม 4,000 ไรํ โดยแบํงเขตพื้นที่เพื่อการใช๎ตามแผน

แมํบทของวิทยาเขตฯ ออกเป็น 7 เขต ดังตํอไปนี ้
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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 เป็นพื้นที่ส าหรับเป็น
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 แหลํงน้ าส าคัญของ
จังหวัดสกลนคร อยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตหํางออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานี
ค๎นคว๎าวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมทางน้ าและสัตว์น้ า 

การพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในชํวงทศวรรษที่ผํานมาเป็นการพัฒนาในด๎านกายภาพ
พร๎อม ๆ กับการมุํงพัฒนาด๎านการเรียนการสอน ทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัยและบริการวิชาการ และ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจของวิทยาเขตฯ ที่ได๎ก าหนดไว๎  และได๎มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์วิทยาเขตฯ เพื่อให๎
สอดคล๎องกับนโยบายเชิงรุกด๎านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อให๎สถาบันเป็นที่รู๎จักแกํคนทั่วไป  และ
สร๎างความคุ๎นเคยระหวํางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับชุมชน   

2.  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์
ปรัชญา   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นสถาบันที่มีความมุํงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู๎ให๎เกิดความ
เจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร๎อมด๎วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู๎ชี้น าทิศทาง สืบทอด
เจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยูํ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ 

วิสัยทัศน์   
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผูน๎ าดา๎นการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ
โดยบูรณาการรํวมกันในศาสตร์ มีนวัตกรรมที่ตอบสนองตํอสงัคม  
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ค่านิยม  
 มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม (มก.) 

พันธกิจที่ส าคัญ  

 1. มุํงพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและคุณธรรม 

2. มุํงพัฒนาผลงานวชิาการและงานสร๎างสรรค์ที่ตอบสนองศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล 

3. มุํงพัฒนาการบริการวิชาการโดยการถํายทอดองค์ความรู๎ที่ตอบสนองความต๎องการเพื่อยกระดับการแขํงขันของ
ภูมิภาค 

 4. สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันทรงคุณคําของภูมิภาค 

 5. มุํงพัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพและมีธรรมาภบิาล 
 
สมรรถนะหลัก และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาเขต  
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มุํงเน๎นการเรียนการสอนให๎นิสิตเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติ  ที่มี
ทักษะและมีความพร๎อมในการท างาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู๎น าด๎านการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์
ในระดับภูมิภาคและลุํมน้ าโขงเป็นผูน๎ าวจิัยด๎านการจัดการน้ าในลุํมน้ าโขง และเป็นผู๎น าบริการวิชาการดา๎นวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล๎อม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ ควบคูํคุณธรรม มีจิตอาสาเพื่อรับใช๎สังคมและ
ค านึงถึงแตํประโยชน์สํวนรวมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ชุมชนท๎องถิ่น และอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขงถํายทอดความรู๎หรือนวัตกรรมด๎านศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการแกํชุมชน
ท๎องถิ่น ให๎สามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืนอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่มีอัตลักษณ์โดดเดํนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติสร๎างนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและมี
ภาวะผู๎น าอยํางมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไปสูํความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อให๎
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และมีทักษะความเชี่ยวชาญอยํางมืออาชีพในด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (Student center learning) 
และใช๎ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู๎ (Community base learning) 

ส านักงานวิทยาเขต เฉลิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุํงสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาเขต และพัฒนา
ระบบการบริหารภายใต๎นโยบาย “รวมบริการประสานภารกิจ” สูํความเป็นเลิศ 
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2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  

4.  

 
 
 
 

5. รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าวิทยาเขต 
รายชื่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 นายวชัรพงษ์  อินทรวงศ์     1 ตลุาคม 2561 – ปัจจุบัน 
 รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลศักดิ์  กิ่งค า  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 -  30 กันยายน 2561 
 รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ ์สุริยวนากุล       2 มีนาคม พ.ศ. 2550   –  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ศร ี 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 จิรพฒัน์  โชติกไกร    1 สิงหาคม พ.ศ. 2544  –  17 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ  อ่ิมพิทักษ์    1 ตุลาคม   พ.ศ. 2543  – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

 
 

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

คณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ 

 

คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

 

ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต 

 

คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

 ผู๎ชํวยอธิการบดี 

 

หัวหน้าภาควิชา 
 

หัวหน้าภาควิชา 
 

หัวหน้าภาควิชา 
 

หัวหน้าภาควิชา 
 

ผู้อ านวยการกอง 
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รายชื่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ปีการศึกษา 2560 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร 
 อาจารย์ ดร. วุธิพงศ์  ภักดีกุล รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยวิจัยและบริการวิชาการ 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์  วงษ์พานิชย์ รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยวิชาการ 

 อาจารยเ์กรียงไกร  พร๎อมนฤฤทธิ์ รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยประกันคุณภาพและกิจการนสิิต 

 อาจารยภ์าคภูมิ  ตันเตชสาธิต รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยบริหารและกิจการพิเศษ 

 นายพรศักดิ์  แสนศรี รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยวางแผนและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. วัจวงศ ์ กรีพละ รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยกายภาพ 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ฉลาด  จักรพิมพ์ รักษาการแทนผูช๎ํวยอธิการบดฝีาุยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพนัธ ์

 อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร  สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 ดร.ศิริลักษณ์  ประสันแพงศร ี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 อาจารยพ์สักร  องอาจ 
นายสมศักดิ์  ทบัทิมทอง 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์
ผู๎อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 นายจีรวฒัน์  ประยูรเจริญ ผู๎แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 อาจารยพ์ีระ  ลิ่วลม ผู๎แทนบุคลากรสายวิชาการ 

 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อัญชสา  ประมวลเจริญกิจ   ผู๎อ านวยการกองบริหารทั่วไป (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) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการผลิต 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสตัวศาสตร์(หลักสูตรยืม) 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)(หลักสูตรยืม) 
 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการอาหาร 
 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 
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ปริญญาโท  
 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ดังนี ้
ปริญญาตรี  

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรยืม) 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรยืม) 

 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 
 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟูา) สาขาวศิวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ 
 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  สาขาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดล๎อม 

 7) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรยืม) 
 8) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรยืม) 
 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกต ์(หลักสูตรยืม)  

ปริญญาโท  
  1) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการวศิวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรยืม) 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  
 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร  ดังนี ้
ปริญญาตรี  

  1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรแยกเลํม) 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรยืม) 

 3) หลักสูตรบัญชบีัณฑิต (หลักสตูรแยกเลํม) 
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ (หลักสูตรแยกเลํม) 
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและทํองเที่ยว (หลักสูตรยืม) 
 6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรแยกเลํม) 

  7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการเงิน (หลักสูตรแยกเลํม) 
  8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

ปริญญาโท  
 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรแยกเลํม) 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้  
ปริญญาตรี  
        1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดล๎อม 
ปริญญาโท 

 1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
 

7. จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสตใหมํระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 
 

คณะ  
ผําน 
สอท. 

รับตรง  
รวมทั้งหมด ขยายโอกาส พ๎นสภาพ KU 

Admission ภาคปกติ ภาคพิเศษ  
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 8 247 - 1 2 235 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 42 431 79  19 19 591 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 65 552 - 2 9 628 
สาธาณสุขศาสตร์ 14 96 80  - - 190 
ภาพรวมวิทยาเขต 129 1,303 159 22 30 1,644 

 
จ านวนนิสิตแยกคณะวิชา 

คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม รวม
ทั้งหมด ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาค

พิเศษ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 954 - 14 - 968 - 968 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 2,004 233 24 19 2,028 252 2,280 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2,895 - - 50 2,895 50 2,945 
สาธาณสุขศาสตร์ 770 176 50 - 820 176 996 
รวมทั้งสิ้น 6,623 409 88 69 6,711 478  

7,032 157 7,189  
หมายเหต ุ: ข๎อมูลระดับปริญญาตรี จากส านักทะเบียนและประมวลผล (ตัดข๎อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ) 
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จ านวนนิสิตเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2560 

คณะ 2558 2559 2560 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 914 16 939 17 954 14 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์ 1,861 25 2,049 27 2,237 43 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2,457 75 3,075 72 2,895 50 
สาธาณสุขศาสตร์ 1,062 52 1,224 46 946 50 
รวมทั้งสิ้น 6,294 168 6,796 162 7,032 157 

6,462 6,958 7,189 

8. จ านวนบุคลากร 
หนํวยงาน จ านวนบุคลากร 2559 

(25 ก.ค. 2559) 
จ านวนบุคลากร 2560 

(25 ก.ค. 2560) 
จ านวนบุคลากร 2561 

(25 ก.ค. 2561) 
วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ รวม วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ รวม วิชาการ สนับสนุน อื่นๆ รวม 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

48 27 - 75 50 26 - 76 51 29 20 100 

คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิศวกรรมศาสตร ์

89 37 - 126 90 38 - 128 87 37 1 125 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาการจัดการ 

82 11 - 93 82 12 - 94 78 15 - 93 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 23 9 - 32 24 12 - 36 22 12 - 34 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิ ม     
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

- 240 1 241 - 243 - 243 - 153 99 352 

กองบริหารทั่วไป - 75 1 76 - 77 - 77 - 59 38 97 
กองบริหารวิชาการและนิสิต - 32  32 - 32 - 32 - 33 1 34 
กองบริหารการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- 14  14 - 14 - 14 - 14 9 23 

กองบริการกลาง - 119  119 - 120 - 120 - 47 151 198 

ภาพรวมวิทยาเขต 242 324 1 567 246 331 - 577 238 246 220 704 

 
9. งบประมาณและอาคารสถานที่ 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎บริการทั้ง 4 พันธกิจหลัก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการ
บริหารงาน เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี ที่มุํงตอบสนองวิสัยทัศน์ ได๎แกํ 
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งบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 

ปีงบประมาณ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณเงินรายได ้

รวมงบประมาณ (บาท) 
จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน (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 

ปีงบ 
ประมาณ 

รายรับ รายจ่าย 

ประมาณการ รายรับจริง ผลต่าง 
(%) 

ประมาณการ รายจ่ายจริง ผลต่าง 
(%) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2558 165,987,168.00 254,948,808.88 -53.60 165,987,168.00 175,177,357.09 -5.54 

2559 189,618,124.00 264,795,775.78 -39.65 189,618,124.00 160,053,049.85 15.59 

2560 200,925,345.10 262,690,750.59 -30.74 195,321,243.00 215,871,621.83 -10.52 

2561 245,717,380.00 168,632,471.85 31.37 272,592,644.00 205,164,043.26 24.74 

 
ผลการด าเนนิงานทางการเงนิปงีบประมาณ 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(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 38,959,648.67 46,339,420.61 46,819,128.76 -35,069,441.06 
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สินทรัพย ์
อาคารสถานที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 23 อาคาร ได๎แกํ 

- อาคารที่ใช๎ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 6 อาคาร  มีจ านวนพื้นที่ใช๎สอยรวม 32,134 
ตารางเมตร มีห๎องเรียน 52 ห๎อง 
- อาคารที่พักอาศัยของนิสิต และบุคลากร จ านวน 5 อาคาร มพีื้นที่ใช๎สอยรวม 35,219 
ตารางเมตร จ านวนห๎องพัก 396 ห๎อง 
- อาคารที่ใช๎ประโยชน์อื่นๆ อีก 8 อาคาร มีพื้นที่ใช๎สอยรวม 14,613 ตารางเมตร 

ห๎องปฏิ บั ติ การที่ ส าคัญ/
เครื่องมือที่ส าคัญ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีห๎องปฏิบัติการทีส่ าคัญที่ใช๎ในการเรียนการ และ
เครื่องมือที่ส าคัญ  โดยมีคณะวชิาเปน็ผู๎ดูแล รายละเอียด ดังนี้ 
1) ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีชวีภาพและโรงเรือน Evap 

2) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพชื 

3) ห๎องวิเคราะห์ธาตุอาหาร 

4) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์ 

5) ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา 

6) ห๎องปฏิบัติการพันธุศาสตร ์

7) ห๎อง cirad lab 

8) ฟาร์มพืช 

9) ฟาร์มสัตว ์

10) อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 

11) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 

12) ห๎องปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 

13) ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 

14) FTIR เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง 

15) TGA เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง 
16) Fluorescence spectrometer เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง 
17) MAC ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
18) UTM 
19) ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 
20) ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
21) ห๎องปฏิบัติการพยาบาลและกายวิภาค 
22) ห๎องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอ๎มและอาชีวอนามัย 
23) ห๎องสมุด 
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พื้นที่การท าวิจัย และปุา
อนุรักษ์ 

1) อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

2) อุทยานธรรมชาติวิทยาปาุเต็ง 72 พรรษา บรมราชนิีนาถ 

3) อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู๎ที่
ส าคัญ 

1) ระบบสารสนเทศนิสิต 

2) ระบบรับเข๎าศึกษา (Admission) 

3) ระบบบันทึกเกรดออนไลน ์

4) ระบบก าหนดสิทธิ์การลงทะเบียน 

5) ระบบกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 

6) ระบบบันทึกตารางเรียนตารางสอน 

7) ระบบรายงานตารางเรียนตารางสอน 

  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีสินทรัพย์อาคารสถานที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ
ส าหรับให๎บริการทั้ง 4พันธกิจหลักรวมทั้งมีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี ที่มุํงตอบสนองวิสัยทัศน์ 
ภายใต๎นโยบายการบริหารจัดการของวิทยาเขต “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เป็นหนํวยงานกลางที่ให๎การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด๎านการบริหารจัดการในภาพรวมด๎าน
กายภาพ อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ได๎แกํ 
 - อาคารสถานที่ ห๎องเรียนและพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีส านักงานเลขานุการตั้งอยูํ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ห๎องบรรยาย ห๎องปฏิบัติการ ห๎องพักอาจารย์ และห๎องประชุม นอกจากนี้ยังมี
พื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนด๎านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร รวมทั้งยังมีพื้นที่เพื่อ
จัดการเรียนการสอนด๎านการเกษตรและทรัพยากรเกษตร ณ พื้นที่ฟาร์มสัตว์ ฟาร์มพืช ฟาร์มประมง และอุทยานหนอง
หารเฉลิมพระเกียรติ 
 - ห๎องปฏิบัติการที่ส าคัญ/เครื่องมือที่ส าคัญ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีห๎องปฏิบัติการพร๎อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ส าคัญ เพื่อรองรับ
การจัดเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งมีการก าหนดผู๎รับผิดชอบและการให๎บริการที่ชัดเจน ได๎แกํ ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยา
สัตว์ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ /ห๎องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห๎องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา ห๎องปฏิบัติการเครื่องมือแปรรูปอาหาร ห๎องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส ห๎องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เคมีอาหาร ห๎องปฏิบัติการกายภาพอาหาร ห๎องปฏิบัติการวิเคราะห์ชั้นสูง ห๎องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
ห๎องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์นม ห๎องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ห๎องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ขนมอบ ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตรคลังจุลินทรีย์ในด๎าน
อุปกรณ์เคร่ืองมือขั้นสูงที่ส าคัญเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 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/องค์ความรู๎ที่ส าคัญ 
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข๎อมูลที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อให๎คณะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการภายในคณะสํงเสริมและรณรงค์ให๎บุคลากรมีการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดเก็บข๎อมูลเป็นฐานข๎อมูลกลางลดการใช๎
ทรัพยากรสิ้นเปลืองเพิ่มชํองทางการประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ ของคณะ ที่ทันสมัยและทันตํอเหตุการณ์ปัจจุบันสร๎าง
ชํองทางในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการของคณะตอบสนองตํอการด าเนินงาน
ภายในคณะในภารกิจตํางๆได๎ทันการณ์รวมทั้งเป็นแหลํงเก็บฐานข๎อมูลของคณะที่มีความนําเชื่อถือ มีเสถียรภาพ สามารถ
อ๎างอิงข๎อมูลได๎ทันการณ์ เชํน 1) ระบบ e-office  2) ระบบ e-learning  3) ระบบสํงแฟกซ์ออนไลน์  4) ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา  5) ระบบค านวณผลการเรียนออนไลน์  6) ระบบจัดการองค์ความรู๎คณะ ทอ.และ 7) ระบบภาพกิจกรรมคณะทอ.  
 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญดังนี้  

อาคารสถานที่ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ 
 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ห๎องปฏิบัติการของน้ าและ 
น้ าเสีย 
ห๎องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์

เครื่องจัดเก็บข๎อมูลสํวนกลาง (NAS) 
ชุดทดลองพลังงานทางเลือก 
การวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ า 

FTIR  เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง 
TGA เครื่องมือวิเคราะห์ข้ันสูง 
UTM 

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

เพื่อให๎บรรลุตามพันธกิจด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ดังแสดงในตารางที่ 4 สินทรัพย์ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก 

อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

รายการ 

อาคารสถานที่ 1. อาคารเรียนรวม 
2. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู๎ 
5. อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
6. อาคารสนามกีฬากลางแจ๎ง 

ห๎องปฏิบัติการที่ส าคัญ 1. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 
2. ห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เครื่องมือที่ส าคัญ 1. โปรแกรมซอฟแวร์การฝึกปฏิบัติทางภาษา 
2. เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

รายการ 

เทคโนโลยี 1. ระบบการใช๎เทคโนโลยีทางสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารข๎อมูล
ระหวํางบุคลากร  นิสิต  และบุคคลภายนอก 

2. การพัฒนาระบบ e-office  
3. พัฒนาโฮมเพจคณะ 

 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังไมํมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให๎
บรรลุตามพันธกิจ 

10. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของวิทยาเขต 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก าหนดเอกลักษณ์เดียวกับมหาวิทยาลัย คือ  

ส านึกด ีมุํงมั่น สร๎างสรรค ์สามัคค ี (Integrity) (Determination) (Knowledge creation) (Unity) 

I = Integrity   หมายถึง  ส านึกด ี

D = Determination  หมายถึง  มุํงมั่น 

K = Khowledge creation หมายถึง  สร๎างสรรค ์

U = Unity   หมายถึง  สามัคค ี

ส านึกด ี(Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

มุํงมั่น (Determination) หมายถึง ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุํงผลสัมฤทธิ ์

สร๎างสรรค ์(Knowledge creation) หมายถึง ใฝุรู๎ ขวนขวาย สร๎างมูลคาํและคุณคาํ มีนวัตกรรม 

สามัคค ี(Unity) หมายถึง รํวมมือรํวมใจ ประนปีระนอม ท างานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 
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11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 สรุปผลการด าเนนิงานพัฒนาปรบัปรุงตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2559 
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยใช๎ข๎อมูลเชิง
วิเคราะห์ที่มีความนาํเชื่อถือ รวมทั้งใช๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่เก่ียวขอ๎งให๎
มากและหลากหลาย เพื่อให๎ได๎
หลักสูตรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหมํที่
ทันสมัยและใช๎เทคโนโลยีเป็นฐาน ตอบ
โจทย์ตลาดแรงงานได๎จริง ท าให๎
นักเรียนสนใจและสมัครเข๎าศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรแยกเลํม ทั้งหมด 6 หลักสูตร 
ได๎แกํ   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

ผช.ฝุายวิชาการ/
กองบริหารวิชาการ
และนิสติ /คณะ 
 

จากสถานภาพปจัจุบนัที่วิทยาเขตมี
อาจารย์วุฒปิริญญาเอกร๎อยละ 46 ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการร๎อยละ 17 ดังนั้น 
วิทยาเขตควรก าหนดมาตรการในการ
สํงเสริมสนบัสนุนอาจารย์ในแตลํะคณะ
ให๎มีการพัฒนาตนเองอยํางเรํงดํวน 

วิทยาเขตได๎ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการเข๎าสูํต าแหนํง
ทางวชิาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของ
ประเทศ” และ โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
       หลักสูตร เทคนิคการสร๎างสรรค์ผลงานเพื่อก๎าวสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการทีสู่งขึ้น เพือ่เป็นการสนบัสนนุให๎
บุคลากรสายวิชาการ ได๎รบัความรู๎ ทักษะ อันจะเปน็
ประโยชน์อยํางยิ่งตํอคณาจารย์ ในการพัฒนาให๎มีต าแหนํง
ทางวชิาการทีสู่งขึ้น และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด๎านการพัฒนาบุคลากร 

ผช.ฝุายบริหารและ
วางแผนฯ  /กอง
บริหารทั่วไป /กอง 
บริหารวิชาการ
และนิสติ / คณะ 

วิทยาเขตและคณะควรแบํงความ
รับผิดชอบในการจัดโครงการ กิจกรรม
พัฒนานิสติให๎ชัดเจน โดยวิทยาเขตเน๎น
การพัฒนานิสติให๎ได๎ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ (IDKU) สํวนคณะ
รับผิดชอบการพัฒนาคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุมดศึกษา 

แผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต โดยการระดม

ความคิดเห็นทั้งจากงานกิจการนิสิตสํวนกลาง ฝุายกิจการ

นิสิตของคณะ ฝุายวิชาการของคณะ และหนํวยงาน

สนับสนุนที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งผู๎น านิสิต ในการจัดโครงการ

สั ม ม น า เ พื่ อ จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า นิ สิ ต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

ผช.ฝุายประกัน
คุณภาพและ
กิจการนิสิต/กอง 
บริหารวิชาการ
และนิสติ / คณะ 
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(TQF) และควรน าตัวบงํชี้จากแผนกล
ยุทธ์ด๎านการพัฒนานิสิต มาเป็นปัจจัย
หลัก เพื่อท าให๎กิจกรรมสามารถสะท๎อน
ความส าเร็จจากการด าเนินการได๎จริง 

จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน 2560 โดยในแผนดังกลําวได๎มีการก าหนด

เอกลักษณ์ของนิสิตของวิทยาเขต กลยุทธ์และเปูาหมายใน

การพัฒนานิสิต ที่เชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนานิสิตของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเชื่อมโยงกับแผนยุทธ์

ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 -2564 และ

เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ มก. IDKU (ส านึกดี มุํงมั่น 

สร๎างสรรค์ สามัคคี) โดยสามารถแสดงเป็นภาพความ

เชื่อมโยงได๎ดังนี้ 

 
โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้ 

เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. : KU.CSC GROWTH 

โดย  

G ย่อมากจาก Globalization ค านิยาม คือ เป็นผู๎มี

ความเป็นสากลเข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมืองโลก(G1) 

มีความภูมิใจในความเป็นไทย(G2) 

R ย่อมาจาก Responsibility/Reasonable ค านิยาม 

คือ มีความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น(R1) มีวินัย(R2) 

การใช๎หลักเหตุผลในการตัดสินใจ(R3) 
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O ย่อมากจาก Open Mind ค านิยาม คือ ยอมรับผู๎อื่น

(O1) พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง(O2) ท างานเป็นทีมได๎ดี

(O3) 

W ย่อมาจาก Wisdom ค านิยาม คือ มีความรู๎และทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ(W1)  มีความคิดสร๎างสรรค์(W2) 

มีความรู๎ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(W3) 

T ย่อมาจาก Technology ค านิยาม คือ เป็นผู๎ที่ก๎าวทัน

ตํอเทคโนโลยี(T1) มีความสามารถในการสื่อสาร(T2) 

สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข(T3) 

H ย่อมาจาก Healthy/Honesty/Happiness ค านิยาม 

คือ มีความรู๎และทักษะในการรักษาสุขภาพ(H1) เป็นผู๎มี

ความซื่อสัตย์ทั้งตํอตนเองและผูอ๎ื่น(H2) มีความสุข (H3) 

และได๎ก าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนานิสิต 

ไว๎ 5 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มก. 

IDKU) 

กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรม

กีฬา 

กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล๎อม 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและ

วัฒนธรรม 

     โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผน คือ : ร๎อยละของ

นิสิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของ มก.(IDKU) และ

เอกลักษณ์ของวิทยาเขต (KU.CSC GROWTH) 
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เปูาหมาย : ร๎อยละ 80 

     ซึ่งแผนพัฒนานิสิตฯ ดังกลําว ได๎มีมติเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2560 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

การพัฒนางานวิจัยให๎ควบคูํไปกบัการ
ให๎บริการทางวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอน จะเปน็วิธีการหนึง่ที่ท า
ให๎เป็นการเพิ่มศักยภาพอาจารย์และ
โอกาสในการก าหนดหัวข๎อวิจัย และ
น าไปสูํการใช๎ประโยชน์กับชุมชน เป็น
การสร๎างคุณคําของงานวิจัยให๎ดียิ่งขึ้น 

1. แผนยุทธศาสตร์วิจัยและบรกิารวิชาการ 
2. รายงานโครงการวิจัยที่ได๎รับการสนับสนนุทุนวิจัยตาม
กรอบและทิศทางการวิจัยของวิทยาเขต 
3. รายงานโครงการที่ได๎รับอนุมตัิจากส านักบริการวิชาการ
และได๎ด าเนินการวิจัยระหวํางภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม 
 

ผช.ฝุายวิจัยฯ/กอง
บริหารการวิจัย
และบริการ
วิชาการ /คณะ 

งานวิจยัและผลงานทางวชิาการ ควร
เน๎นให๎ความส าคัญกบัปัญหาที่
สอดคล๎องกับบริบท สภาพภูมสิงัคม 
ชุมชนท๎องถิ่นในเขตพื้นที่ โดยการ
ปรับปรุงการก าหนดเปูาหมาย การ
วางแผนและการก ากบัติดตามการ
ท างานวิจัยให๎ชัดเจนขึ้น 

โครงการเคร่ืองหยํอนกล๎าข๎าวเพื่อลดต๎นทนุในการผลิตข๎าว 
การทดสอบเชื้อเห็ดเผาะในพชืตระกูลยาง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 
การดูแลสุขภาพสัตว ์
การปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
การตรวจสุขภาพให๎กับเกษตรกร 

ผช.ฝุายวิจัยฯ/กอง
บริหารการวิจัย
และบริการ
วิชาการ /คณะ 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญในการ
สร๎างเครือขํายกับมหาวิทยาลัยใน
ตํางประเทศ โดยเฉพาะอยาํงยิ่งในเขต
ลุํมแมํน้ าโขง เพื่อท างานวิจัยและจัด
ประชุมนานาชาติรํวมกัน เพื่อยกระดับ
วิทยาเขตไปสูํความเปน็นานาชาติ 

การด าเนินตํอสัญญาความรํวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบนัอุดมศึกษาใน สปป.ลาว 
การเปิดรับนิสิตจาก สปป.ลาว เวียดนามเข๎ามาเรียนที่
วิทยาเขต 
การสนับสนนุการสร๎างองค์ความรู๎ทางการเกษตรกับ 
มหาวิทยาลยัจ าปาสัก 

ผช.ฝุายวิจัยฯ/กอง
บริหารการวิจัย
และบริการ
วิชาการ /คณะ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ไมํมี   

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงานดา๎นท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมในภาพรวมของวิทยาเขต 
ควรน าตัวบงํชี้จากแผนกลยุทธ์ดา๎น

1. แผนยุทธศาสตร์ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. รายงานผลการประเมนิความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 

ผช.ฝุายกิจการ
พิเศษ/กองบริหาร
วิชาการและนสิิต /
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ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม น ามาปฏิบัติ 
โดยด าเนนิโครงการ กิจกรรมที่สะท๎อน
ศิลปะ วฒันธรรม ของแหลํงอารยธรรม
สกลนคร หรือภูมิภาคอีสานตอนบน
เป็นจุดเน๎น ซึง่สามารถจัดได๎
หลากหลาย อาทิเชนํ ประเพณแีหํ
ปราสาทผึ้ง  ผ๎าคราม ดนตรีขับร๎อง 
หรือศิลปะการแสดงของท๎องถ่ิน (หมอ
ล า โปงลาง) และในการด าเนินการควร
ก าหนดเปูาหมาย ผลลพัธ์ที่เกิดจาก
ความส าเร็จของการท ากิจกรรมนั้น 
เมื่อพบปัญหาควรจะน ามาปรับปรุง 
โดยเรํงดํวน เพื่อท าให๎ผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

คณะ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

วิทยาเขตควรทบทวนการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาเขตให๎เหมาะสมกับการ
น าวิทยาเขตไปสูํเปูาหมายในอนาคต 
โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ ควรให๎
บุคลากร ในวิทยาเขตทุกภาคสวํนมี
สํวนรํวมและเร่ิมจากการวิเคราะห์
สถานการณ์  (SWOT-Analysis) โดย
พิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัย
ภายใน ปัจจยัภายนอก เพื่อน าไปสูํ
วิสัยทัศน์ที่ท๎าทายของผู๎บริหาร โดย
วิสัยทัศน์ต๎องสามารถวัดความ ส าเร็จได๎ 
และน าวิสัยทัศน์ไปก าหนด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัว
บํงชี้ความส าเร็จของเปูาประสงค์ และ
ตัวบํงชี้ความส าเร็จของกลยุทธ์ในรอบ 5 
ปี โดยมีการก ากับติดตามผลลัพธ์ทุกปี

1. แผนยทุธศาสตร์ มก.ฉกส. 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์

ผช.ฝุายวางแผนฯ/
ทุกหนํวยงาน
(หนํวยแผนฯ
รวบรวม) 
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และมีการติดตามความส าเร็จ เพื่อ
น าไปสูํการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินอยํางเป็นระบบ นอกจากนั้น
วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญของ
วิสัยทัศน์ไปสูํการปฏิบัติที่มีระบบกลไก
ที่ชัดเจนและบุคลากรทุกคนมีความ
เข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจให๎
บุคลากรภายในวิทยาเขตได๎มีความ
เข๎าใจในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงวํา
ประเด็นใดคือปัญหา การควบคมุ
ภายในและความเสี่ยงควรมีการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดประเดน็นั้น 
และผลกระทบที่เกิดจากประเด็นของ
ความเสี่ยง และน ามาจัดท าแผนความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง มีการ
ก ากับติดตามความเสี่ยงนั้นๆ วาํความ
เสี่ยงลดลงหรือไมํอยํางไร 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการ
ควบคุมภายใน มีความพึงพอใจต๎อการจัดโครงการ อยูํ
ระดับดีมาก ซึ่งภายหลังจากการอบรมดังกลําว มี
หนํวยงานภายในได๎ปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให๎
เป็นไปตามกรอบ ERM จ านวน 3 แผน ได๎แกํ แผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร แผนบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต 

คณะกรรม  การ
บริหารความเสี่ยง
ประจ าวทิยาเขต ซึ่ง
มีรองอธิการบดีเป็น
ประธาน 
-ผู๎อ านวยการ
ส านักงานวทิยา
เขต 

วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจใน
ประเด็นเร่ืองการจัดการความรูท๎ี่
ถูกต๎องให๎กับคณะและหนํวยงาน
สนับสนนุให๎เข๎าใจในเร่ืองการจัดการ
ความรู๎ที่น าองค์ความรู๎ของบุคลากร
ภายในหนํวยงานนั้น โดยน าความรู๎ใน
ตัวบุคคล (Tacit knowledge) มาเป็น
เอกสาร เทปวิดีทัศน์หรือสิ่งที่จบัต๎องได๎ 
(Explicit knowledge) และมีการ
จัดเก็บองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบ 
น าไปทดลองใช๎และสุดทา๎ยเป็นองค์
ความรู๎ที่มีคุณคําของหนํวยงานนั้น 

- โครงการ KM สัญจร  สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ 7 

ขั้นตอนการจัดการความรู ๎เมื่อ 19 ม.ค. 61  

- สัมมนาคณะกรรมการจัดการความรู๎ทั้ง 4 คณะ และ

ส านักงานวทิยาเขต รํวมกับผู๎แทนคณะกรรมการ

จัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นการ

สร๎างความเข๎าใจ นโยบาย วสิัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การ

ติดตามและการประเมินผลจัดการความรู๎ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พร๎อมทั้งเป็นการเพิ่มพูน

ความรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ทีส่ํงผลตํอการพฒันา

หนํวยงาน (1 มิ.ย. 61) 

- การด าเนินตามแผนการก ากับ ติดตาม สํงเสริมและ

สนับสนนุการจัดการความรู๎ มก.ฉกส. ประจ าปี 2560 

1) ผช.ฝุายบริหาร
และวางแผนฯ 
 2) ผู๎อ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต 
 
 /1) กองบริหารงาน
ทั่วไป 
2) กองบริการ
กลาง 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญกับการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอยาํงเป็น
ระบบ มีการก าหนดความก๎าวหน๎าของ
ต าแหนํงงาน (career path) ให๎ชัดเจน 
และมีการก ากับติดตามผลลัพธ์ เพื่อให๎
แผนบรรลุตามเปูาหมาย หากมีปัญหา
จะได๎แก๎ไขปรบัปรุงโดยเรํงดํวน เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจกับบุคลากรของ
วิทยาเขต 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สายสนบัสนนุและ

ชํวยวิชาการ) ไมํน๎อยกวํา 80%  

- ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร   

 

ผช.ฝุายบริหารและ
วางแผนฯ /กอง
บริหารทั่วไป 
 
 

วิทยาเขตควรมีกระบวนการก ากับ
ติดตามในดา๎นการพฒันา
ความก๎าวหน๎าของหลักสูตรและคณะ 
โดยมีการก าหนดผู๎รบัผิดชอบชดัเจน
และควรมีการก ากับติดตาม ประชุม 
เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ การด าเนนิพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรและคณะให๎มี
ความก๎าวหน๎าในการปฏบิัติอยําง
ชัดเจนตํอเนื่องเป็นรูปธรรม 

ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรแยกเลํมทั้งหมด 6 
หลักสูตร ได๎แก ํ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

ผช.ฝุายวิชาการ /
กองบริหารวิชาการ
และนิสติ /  คณะ 
 

บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

หลังจากการประเมินในวิทยาเขตทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และวิทยาเขต
แล๎ว ผู๎รับผิดชอบดา๎นงานประกนั
คุณภาพควรจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางกัน โดยดูวาํกิจกรรมใดที่
หนํวยงานใดด าเนนิการได๎ดี หนวํยงาน
ใดพบปัญหา ควรมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู๎รํวมกัน และวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตให๎ถูกต๎อง 
เหมาะสม เพื่อจะได๎ปฏบิัติงานให๎เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

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

ผช.ฝุายประกัน
คุณภาพและ
กิจการนิสิต/กอง
บริหารทั่วไป 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

สายสนับสนนุควรมีการก ากับการจัดท า
กิจกรรมและพัฒนางานที่รับผดิชอบ
อยํางมีคุณภาพ โดยก าหนดให๎มีการ
จัดท า SOP (Standard Operation 
Procedure)   ในการปฏิบัตงิานหลัก
ของแตํละงาน และสามารถน ามาเป็น
แนวทางลดขั้นตอน  ลดความสญูเสีย 
ในการกระบวนการปฏิบัติงาน และ
ก าหนดตัวบํงชี้วัดความส าเร็จของแตํ
ละกิจกรรม จะท าให๎งานมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ทุกกองมี SOP ของกระบวนงานหลัก และมีการก าหนด
รหัสขั้นตอนการปฏิบัติงานยํอยของแตํละหนํวยงาน 

ผู๎อ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต 
โดยคณะกรรมการ
ประจ าส านักงาน
วิทยาเขต 
 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญในการ
พัฒนาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู๎ และ
สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในทาง
วิชาการให๎กับนสิิต บุคลากรในวทิยา
เขต ไมํวําจะเปน็อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่
ทันสมัยและมีความจ าเปน็ตํอสาขาวิชา 
การจัดบรรยากาศที่ เหมาะสม 
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และมี
พื้นที่ทีน่ิสิตจะใช๎เวลาวํางในการอยูํใน
วิทยาเขตอยํางมีความสุข รวมทัง้
กระบวนการการบริหารจัดการด๎าน
การเรียนการสอนให๎เกิดความสมดุล
ระหวํางผู๎เรียนและอาจารยผ์ู๎สอน 
เพื่อให๎เกิดประโยชน์ และท าให๎
กระบวนการเรียนการสอนในวทิยาเขต
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
 

ผช.ฝุายกายภาพ/
ส านักงานวทิยาเขต 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญกับการ
สื่อสารภายในองค์กร การแก๎ปญัหาที่
เกิดขึ้นในการท างาน ทั้งในสํวนที่
เก่ียวกับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร 

1) จัดท าจดหมายขาํวออนไลน์ (รายวัน) เพื่อสรุปขาํวสาร
กิจกรรมที่เกิดข้ึนของ มก.ฉกส. รายวัน ในรูปแบบไฟล์
ภาพ เพื่อรองรับการเผยแพรํผํานสื่อโซเชียลมีเดีย 
2) จัดกลุํมในแอปพลิเคชัน่ ผํานมือถือ ได๎แกํ ผู๎บริหาร 

ผช.ฝุายประชา 
สัมพันธ์ฯ/ผอ.
ส านักงานวทิยาเขต 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ควรให๎ความส าคัญกับการให๎บริการที่
รวดเร็ว แก๎ปัญหาได๎อยํางทนัทวํงที 
หากมีประเด็นที่ไมสํามารถด าเนนิการ
ได๎ควรสื่อสารและสร๎างความเข๎าใจ
อยํางเรํงดํวน เชํน การรวมบริการ
ประสานภารกิจ และผู๎บริหารทกุระดับ
ควรให๎ความส าคัญในทุกภารกิจที่
ด าเนินการ เพื่อท าให๎ผลงานบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางครบถ๎วน
และเกิดประสิทธิภาพ โดย 
1. พัฒนาชํองทางระบบการสื่อสารและ
การก าหนดผู๎รับผิดชอบพร๎อมมีมาตรฐาน
เวลาการตอบกลับที่ชัดเจน 

คณะกรรมการชุดตําง ๆ เพื่อรับขําวสารและสํงตํอเผยแพรํ
ไปยังกลุํมบุคลากร ได๎แกํ 
กลุํมไลน์ และกลุํม Messenger 
- กองบริหารทั่วไป 

- หนํวยประชาสัมพนัธ์และวิเทศสัมพันธ์ 

- ทีมประชาสัมพนัธ์การรับนิสิตใหมํ 

 

2. กิจกรรม ประชุมทบทวนภารกจิและ
บริการ ท่ีเป็นรวมบริการประสานภารกิจ 
 
 3. กิจกรรมประสานความคิดภารกิจ
เดียวกันสญัจร 
 

       จดัอบรมเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ๎าง

โดยวิธีใหมํ และพรบ.60    วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 

สถานท่ี อาคาร 9    กลุํมเปูาหมายจ านวน  50 คน ได๎แกํ 
คณะบดี เลขาคณะ เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุคณะส านัก และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 
โดยเชิญวิทยากรมาจาก ส านักงานจังหวัด จ านวน 2 ทําน เพื่อ
มาให๎ความรู ๎
       จัดเวทีเสริมสร๎างความเขา๎ใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ ปี 2561 
 สถานท่ี อาคาร 16  วันท่ี  1  กย. 2561 
กลุํมเปูาหมาย 20 คน ได๎แกํ คณะบดี เลขาคณะ เจ๎าหน๎าที่
พัสดุคณะส านัก และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
       จัดอบรมการท าระบบจดัซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (EGP เฟส 3) 

สถานท่ี  อาคาร  13  วันท่ี  7  กันยายน  2560  

กลุํมเปูาหมาย  เลขาคณะ เจ๎าหนา๎ที่พัสดุคณะส านัก และผู๎ที่

เกี่ยวข๎อง 

   จัดประชุมสร๎างความเข๎าใจในการเบิกจํายงบประมาณ
รายจํายจังหวัดและงบกลุํมจังหวดัปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2560 
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บทท่ี 2  
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2560  
 ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
 ผลการด าเนนิงานในภารกิจด๎านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีนโยบายส าคัญทีจะให๎หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพในระดับที่ดีทุกหลักสูตร (3.01 ข้ึนไป) ทั้งนี้ผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานผาํนทุกหลักสูตร รวมจ านวนทั้งสิน้ 31 หลักสูตร มี
คําเฉลี่ยผลการประเมิน 3.10 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ที่มีคําเฉลี่ย 2.60 

 ภารกิจด้านการวิจัย 
 ผลการด าเนนิงานดา๎นการวิจัย ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎สํงเสริม
สนับสนนุการด าเนนิงานอยํางตอํเนื่อง โดยผลการด าเนนิงานมแีนวโนน๎มสูงขึน้กวําปีที่ผาํนมา ในด๎านการตีพิมพ์เผยแพรํ
ผลงาน และได๎รับการสนบัสนุนงบประมาณการวิจัยทั้งภายในและภายนอก สํงผลให๎การขอต าแหนํงทางวชิาการของ
อาจารย์มีแนวโน๎มทีสู่งขึ้นตามไปด๎วย 

 ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ผลการด าเนนิงานดา๎นการบริการวิชาการแกํสังคม ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีการก าหนดเปาูหมายชุมชนที่ชัดเจน ท าให๎โครงการบริการวิชาการแกํชุมชนของวิทยาเขตสามารถด าเนินการได๎
อยํางตํอเนื่อง และสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนเปาูหมายเหลํานั้นได๎ ประกอบไปด๎วย 
 โครงการลุํมน้ าก่ า โครงการปุารักษ์น้ า โครงการดาวล๎อมเดือน  
  
 ภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนนิงานดา๎นการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปกีารศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได๎ให๎ความส าคญัตํอการพัฒนาระบบและกลไกในการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมมากข้ึน โดยมีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการที่ชัดเจน และพัฒนาแผนงานในด๎านนี้อยาํงตํอเนื่อง ซึ่งได๎มุงํเน๎นการแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบนั
พระมหากษัตริย์ โดยจัดให๎มีพิธกีารถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ ยังด าเนินการตามแผนงานด๎านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการติดตามอยาํงตํอเนื่องท าให๎นิสติและบุคลากรมีความซึมซับและซาบซึ้งตํอสถาบนัพระมหากษัตริย์
อยํางเห็นได๎ชัด จากจ านวนผู๎เข๎ารํวมที่เกินเปูาหมายในแตํละคร้ัง 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับวิทยาเขต 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) นั้น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎ด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ซึ่งเป็นระบบที่ใช๎ส าหรับสํวนงานที่
ท าหน๎าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 
องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 13 ตัวบํงชี้ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ผลการประเมินตนเอง ระดับวทิยาเขตเฉลิมพระเกียริ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคําเฉลี่ย  
4.16 อยูํในระดับดี แยกเป็น ปจัจัยน าเข๎า คาํเฉลี่ย 2.63 อยูํในระดับพอใช๎ กระบวนการ คําเฉลี่ย 5.00 อยูํในระดับดีมาก 
และผลลัพธ์ คําเฉลี่ย 3.75 อยูํในระดับดี  เพื่อให๎ผู๎บริหารวิทยาเขตได๎น าไปใช๎เปน็ข๎อมูลในการปรับปรุงพฒันา ดังตาราง
ตํอไปนี ้  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช๎ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1 5 2.13 
(1.2,1.3) 

5.00 
(1.4,1.5) 

3.04 
(1.1) 

3.46 การด าเนินงานระดับพอใช ๎

2 3 3.66 
(2.2) 

5.00 
(2.1) 

4.35 
(2.3) 

4.34 การด าเนินงานระดับด ี

3 1 - 5.00 
(3.1) 

- 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 
(4.1) 

- 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 3 - 5.00 
 (5.1,5.3) 

3.28 
 (5.2) 

4.43 การด าเนินงานระดับด ี

รวม 13 2.64 5.00 3.55 4.12 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน ระดับพอใช ๎ ระดับดีมาก ระดับด ี   

*ตัวบํงช้ีที่ 1.1 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตร ไมํรวมหลักสูตรยืม 

 ตัวบํงช้ีที ่5.2 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต รายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี ้
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย ผล
ประเมิน  
2559 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
คะแนน
ประเมิน 

2560 2561 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือสดัส่วน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้)          4.12 

องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต            3.46 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   (31 / 20) 

 
คําเฉลี่ย 3.25 3.51 3.12 60.89 3.04 3.04 

20 
 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (8 /6)      3.07  
 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  (11 /4)      3.02  
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (9 /1 + 6)      3.06  
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์ (3)      2.98  
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  (จาก 

QAIS) 
ร๎อยละ  59.24 61.76 40.26 115 48.73 3.04 

236 
 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (51)     40 /51 78.43% 4.90 

 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)     45 /87 51.72% 3.23 

 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)     23/76 30.27% 1.89 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์(22)     7/22 31.82% 1.99 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
(จาก QAIS) 

ร๎อยละ  25 28 17.51 46 19.49 1.22 
236 

 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (51)     16/51  31.37% 1.96 

 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)     20/87 22.99% 1.44 

 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)     8/76 10.53% 0.66 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์(22)     2/22  9.09% 0.57 

1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

ข๎อ  6 6 5 
ขาดข๎อ 6  

6 5.00 

1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

ข๎อ 6  6 3 
ขาด 4,5,6 

6 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย            4.34 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร๎างสรรค์ 
ข๎อ  6 6 6 6 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
  

คะแนน 3.01  3.51 1.52  18.29 3.66 3.66 
5 

 - คณะ ทอ (1 : 220,000)      22,041,155.80/49 4,321,795.50 5.00 

 - คณะ วว. (1 : 220,000)      24,553,600.97/79 282,225.29 5.00 

 - คณะ ศว. (1 : 100,000)      1,233,040/70 17,614.86 0.88 
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์(1 : 180,000)      14,786,113/19 704,100.61 5.00 

 - สขส. (1 : 220,000)       105,882.35/1 105,882.35 2.41 
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ตัวบ่งชี ้
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย ผล
ประเมิน  
2559 

ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
คะแนน
ประเมิน 

2560 2561 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือสดัส่วน) ตัวหาร 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร๎อยละ 3.01  3.51 2.20 21.84 4.37 4.37 
5 

 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร      31/ 51 60.78 5.00 
 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์      31.20/ 87 35.86 2.99 
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      23.4/ 76 30.66 3.85 
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์     16.40/ 22 74.55 5.00 
 - ส านักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.      1.80/1 180 5.00 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ          5.00 

3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม ข๎อ  6 6  6 6 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        5.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ข๎อ 6  6  3 
ขาด 
4,5 

6 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ          4.43 

5.1 การบริหารของสถาบันพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุํมสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข๎อ 7  7  4 
ขาด 
2,3,6 

7 5.00 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  คะแนน  3.51  3.51 3.15 13.11 3.28 3.28 
4 

 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร      3.53  
 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์      3.21  
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      2.56  
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์      3.81  
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ข๎อ 6  6   6 5.00 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตามตัวบํงชี้ สกอ. 5 ตัวบํงชี้ ได๎คะแนนเฉลี่ย 3.46 ผลประเมินได๎คุณภาพระดับพอใช๎ รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ผลการประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
2560 2561 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบณัฑิต           
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คําเฉลี่ย 3.25 3.51 60.89 3.04 3.04 พอใช๎ 

20 
 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (8 /6)     18.41/6 3.07 พอใช๎ 

 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  (11 /4)     12.09/4 3.02 พอใช๎ 

 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (9 /1 + 6)     21.44/7 3.06 พอใช๎ 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์ (3)     8.95/3 2.98 พอใช๎ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก 

ร๎อยละ  59.24 61.76 115 48.73 3.04 พอใช๎ 
236 

 - คณะทรัพยากร ธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร (51)     40 /51 
= 78.43% 

4.90 ดีมาก 

 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87)     45 /87 
= 51.72% 

3.23 พอใช๎ 

 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76)     23/76  
= 30.27% 

1.89 ต๎องปรับปรุง 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์(22)     7/22 
 = 31.82% 

1.99 ต๎องปรับปรุง 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํง
ทางวชิาการ 

ร๎อยละ  25 28 46 19.49 1.22 ต๎องปรับปรุง
เรํงดํวน 236 

 - คณะทรัพยากร ธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร (51)     16/51 = 
31.37% 

1.96 ต๎องปรับปรุง 

 
- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (87) 

    20/87 
 = 22.99% 1.44 

ปรับปรุง
เรํงดํวน 

 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (76) 

    8/76 
= 10.53% 0.66 

ปรับปรุง
เรํงดํวน 

 
- คณะสาธารณสุขศาสตร ์(22) 

    2/22 
 = 9.09% 0.57 

ปรับปรุง
เรํงดํวน 

1.4 การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี ข๎อ  6  6 5.00 ดีมาก 
1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี ข๎อ  6  6 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (5 ตัวบง่ชี้)     3.46 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

สูตรการค านวณ  

 ับผิดชอบท่ีสถาบันร ูตรท้ังหมดจ านวนหลักส
ลักสูตรมินของทุกหาคะแนนประเผลรวมของคํ

   ๎คะแนนท่ีได      

 
ผลการด าเนินงาน 

 ประเภทหลักสูตร ผลประเมิน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ คะแนน ระดับคุณภาพ 
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)      3.01 ดี 

-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต)      2.97 ปานกลาง 

-หลักสูตรวท.บ.ประมง(ยืม)     3.21 ดี 

-หลักสูตรวทบสัตวศาสตร์(ยืม)     3.31 ดี 

-หลักสูตรวท.ม. (ทรัพยากรเกษตร)      3.00 ปานกลาง 

สูตรวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)      3.04 ดี 

-หลักสูตรวท.บ.(อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)      3.13 ดี 

-หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)      3.26 ดี 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู     2.98 ปานกลาง 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  (ยืม)     2.72 ปานกลาง 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     3.01 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ยืม)     3.38 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา     3.22 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (ยืม)     2.97 ปานกลาง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ยืม)     3.44 ดี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (ยืม)     3.03 ดี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์     2.88 ปานกลาง 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ยืม)     3.11 ดี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (ยืม) 

    3.04 ปานกลาง 
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 ประเภทหลักสูตร ผลประเมิน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ คะแนน ระดับคุณภาพ 
คณะศิลปะศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ (แยกเลํม)     2.86 ปานกลาง 

- หลักสูตรการตลาด (แยกเลํม)     3.15 ดี 

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (แยกเลํม)     3.00 ปานกลาง 

- หลักสูตรการเงิน (แยกเลํม)     2.77 ปานกลาง 

- หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว (ยืม)     3.17 ดี 

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ยืม)     3.57 ดี 

- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (แยกเลํม)     3.19 ดี 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     3.03 ดี 

- หลักสูตรบริหารบัณฑิตมหาบัณฑิต (แยกเลํม)     3.44 ดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต     3.10 ดี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 (อนามยัสิ่งแวดล๎อม) 

    2.72 ปานกลาง 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ     3.13 ดี 

 

31
  กหลักสูตรคะแนนรวมทุ    

95.818.2878.3393.24 
 = 

31

84.95  = 3.09 

20
  ืมมหลักสูตรยคะแนนไมรํว 8.9521.44 12.0918.41
  

 = 
20

89.60  = 3.04 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

3.05 3.12 3.04 3.04 คะแนน 3.25 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

 
หมายเหตุ: ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนหลักสูตรเป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2559 จาก 14 หลักสูตรเป็น 20 
หลักสูตร  เนื่องจากมีการแยกเล่มหลักสูตรเป็นของคณะวิชาที่สังกัดวิทยาเขต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข๎า   

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ   

1.  ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีวฒุิปริญญาเอก ตามสูตร 

100
บันทั้งหมดย์ประจ าสถาจ านวนอาจาร

าเอกณวุฒิปริญญบันที่มีคุย์ประจ าสถาจ านวนอาจาร
    

2.  แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    ๎คะแนนทีไ่ด 5ริญญาเอกมีคุณวุฒิปำสถาบันที่าจารย์ประจร๎อยละของอ
80

     

 
ผลการด าเนินงาน 

รอบปีการศึกษา 2560 ในระบบ QAIS วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 236 คน 
เป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 115 คน  

 
หน่วยงาน คุณวุฒิอาจารย ์

2558 2559 2560 
 ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
คณะ ทอ. 0 15 33 48 0 14 36 50 0 11 40 51 
คณะ วว. 0 53 37 90 0 47 43.5 90.5 0 42 45 87 
คณะ ศว. 0 57.5 16 73.5 2 49.5 21 72.5 0 53 23 76 
คณะ สศ. 0 14 8 22 0 15 9 24 0 15 7 22 

 0 139.5 94 233.5 2 125.5 109.5 237 0 121 115 236 
 

ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตรไดด๎ังนี้  48.73  100
236
115
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แปลงคํารอ๎ยละที่ค านวณได๎ในขอ๎ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    ๎คะแนนทีไ่ด 3.04  548.73
80

     

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

40.26 46.20 48.73 
3.04 ร๎อยละ 59.24 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

2.52 2.89 3.04 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข๎า   

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5  

  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

 คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหนํงผูช๎ํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร 

 100
บันทั้งหมดย์ประจ าสถาจ านวนอาจาร

วิชาการต าแหนงํทางบันที่ด ารงย์ประจ าสถาจ านวนอาจาร
    

2.  แปลงคํารอ๎ยละที่ค านวณได๎ในขอ๎ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    ๎คะแนนทีไ่ด 5
80

รงทางวิชากาด ารงต าแหนํำสถาบนัท่ีาจารย์ประจร๎อยละของอ
     

 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

รอบปีการศึกษา 2560 ในระบบ QAIS วทิยาเขตมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 236 คน เป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหนํงผูช๎ํวยศาสตราจารย์ 41 คน และรองศาสตราจารย์ 5 คน รวมทั้งหมด 46 คน  
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หน่วยงาน คุณวุฒิอาจารย ์

2558 2559 2560 
 อาจารย์ ผศ. รศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. รวม 
คณะ ทอ. 38 10 0 48 37 12 1 50 35 15 1 51 
คณะ วว. 72 17 1 90 71.5 18 1 90.5 67 18 2 87 
คณะ ศว. 65.5 4 4 73.5 65 5.5 2 72.5 68 7 1 76 
คณะ สศ. 20 1 1 22 22 1 1 24 20 1 1 22 

 195.5 32 6 233.5 195.5 36.5 5 237 190 41 5 236 
ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตรได๎ดงันี ้

19.49  10046
236

    

  แปลงคําร๎อยละที่ค านวณได๎ในขอ๎ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    ๎คะแนนทีไ่ด 1.22  5
80

19.49
     

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

16.27 17.51 19.49 
1.22 ร๎อยละ 25 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

1.02 1.09 1.22 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนิสิตระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน 

ประเมิ
น

ตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีการจัดบริการ
ให๎ค าปรึกษาแนะ
แนวด๎านการใช๎
ชีวิต และกา๎วสูํ
อาชีพแกํ
นักศึกษา 

     ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมอบหมายภารกิจ
ให๎งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ส านักงาน
วิทยาเขต เป็นหนํวยงานที่ให๎ข๎อมูลการให๎บริการและสถานที่
ตํางๆ ที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ควรทราบ เพื่อเป็นการวางแผนการใช๎
ชีวิตอยูํภายในมหาวิทยาลัยได๎ พร๎อมทั้งการให๎บริการ
ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต และการก๎าวเข๎าสูํอาชีพ
แกํนิสิตในในอนาคต ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ
ให๎บริการในการด าเนินงาน จากปีการศึกษา 2559 โดยการ
เพิ่มชํองทางในการให๎นิสิตสามารถขอรับค าปรึกษาได๎อยําง
สะดวก เชํน การให๎ค าปรึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์ การให๎
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ รวมทั้งการรับให๎ค าปรึกษาผํานศูนย์
บรรเทาทุกข์นิสิต อีกทั้ง งานกิจการนิสิต ยังคงบูรณาการ
การท างานรํวมกับคณะในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณา
ทุ น ก า รศึ กษ าและแนะแ นว ให๎ ค า ป รึ กษ านิ สิ ต  ซึ่ ง
คณะกรรมการประกอบด๎วยอาจารย์และผู๎แทนหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการดูแล ให๎ค าปรึกษาในการใช๎ชีวิตแกํนิสิต 
(1.4-1-1) 
      งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎มีการ
จัดบริการให๎ค าปรึกษาในการใช๎ชีวิตแกํนิสิตไว๎ตลอดทั้งปี
การศึกษา โดยประกอบด๎วยการให๎บริการและกิจกรรม ดังนี้ 
     1.การให้บริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
โดยนางจุลจิรา  มีพรหม ต าแหนํงนักสุขศึกษาช านาญการ 
โดยมีบริการให๎ค าปรึกษาที่หลากหลายชํองทาง คือ 
     - เข๎ามาขอรับบริการด๎วยตนเอง 
     - ให๎บริการค าปรึกษาผํานทางโทรศัพท์  
     - บริการผํานชํองทางสื่อสังคมออนไลน์ ( facebook 
,line ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 4 -1 -1  ค า สั่ ง แ ตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาและแนะแนว
ให๎ค าปรึกษานิสิต 
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      อีกทั้งยังมีการประสานงานรํวมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
หอพักนิสิตในการให๎ค าปรึกษาแนะแนวด๎านการใช๎ชีวิตกรณี
นิสิตใหมํและนิสิตในหอพัก(1.4-1-2)  
     2.การช่วยเหลือผ่านศูนย์บรรเทาทุกข์นิสิต งานกิจการ
นิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ก็ยังมีการให๎บริการ
ค าปรึกษา การให๎ความชํวยเหลือนิสิต ในรูปแบบศูนย์
บรรเทาทุกข์นิสิต โดยนางปิยนาถ  ขวาละคร ต าแหนํงนัก
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งมีจุดบริการอยูํ ณ อาคาร
สถานพยาบาล ที่เป็นที่ตั้งส านักงานของงานกิจการนิสิต  ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2560 มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์การ
ให๎บริการดังกลําวไปยังชํองทางตํางๆเพิ่มมากขึ้น เพื่อให๎
เข๎าถึงกลุํมนิสิตที่มีความเดือดร๎อนและต๎องการความ
ชํวยเหลือฉุกเฉิน เชํน การให๎ข๎อมูลในโครงการแนะแนวนิสิต
ใหมํในแตํละปีการศึกษา การสํงตํอข๎อมูลผํานทางสื่อ
ออนไลน์ตํางๆ ทั้งสํวนของคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่
ปรึกษา รวมถึงในที่ประชุมกรรมการกิจการนิสิต   (1.4-1-3)  

    3. มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่
นิสิต  โดยการยกระดับสถานพยาบาลให๎เป็นระดับปฐมภูมิ
เทียบเทํากับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และมีการ
ขยายเวลาในการเปิดให๎บริการแกํนิสิตใหมํ เพื่อเป็นการเพิ่ม
เวลาในการให๎ค าปรึกษาแนะแนวด๎านสุขภาพและการใช๎ชีวิต
ความเป็นอยูํในมหาวิทยาลัยนอกเวลาเรียน และอ านวย
ความสะดวกในการดูแลรักษาในชํวงที่ปรับตัวใหมํ จากปกติ
เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น. เป็นเวลา 08.30-
22.00 น. (1.4-1-4) 
     4. การท าแบบคัดกรองทางด้านร่างกายและด้านสุข
ภาวะทางอารมณ์ (แบบประเมินความเครียด) โดยปกติ
แล๎วจะท าการเก็บข๎อมูลของนิสิตตั้งแตํแรกเข๎า หรือนิสิตชั้น
ปีที่ 1 เพื่อน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และติดตามดูแลใน
กรณีที่นิสิตอยูํในภาวะที่ต๎องการความชํวยเหลือ (1.4-1-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-1-2 สถิติการให๎บริการ
ค าปรึกษาแกํนิสิต 
 
 
 
 
 
 
1.4-1-3 สรุปข๎อมูลการ
ให๎บริการของศูนย์บรรเทา
ทุ ก ข์ นิ สิ ต  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 
 
 
1.4-1-4 ผลประเมินความ
พึงพอใจในการให๎บริการ
ของสถานพยาบาล รวมถึง
เอกสารประชาสัมพันธ์
เรื่องการขยายเวลาการ
ให๎บริการ และสถิติการ
รักษาพยาบาล ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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     5. โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิต
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 22 
กรกฎาคม 2560 ณ ห๎องระพี  สาคริก  อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจรํวมกันระหวําง
มหาวิทยาลัยกับผู๎ปกครอง ในเรื่องระบบการเรียนการสอน 
การจัดบริการสวัสดิการและระบบการดูแลให๎ความชํวยเหลือ
นิสิตในด๎านตําง ๆ ให๎เกิดความเชื่อมั่น และความเข๎าใจใน
นโยบายด๎านวิชาการและการพัฒนานิสิต ของมก.ฉกส. และ
ให๎เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎ปกครอง
และมหาวิทยาลัย  ตลอดถึง เพื่อให๎ผู๎ปกครองนิสิตใหมํได๎
เล็งเห็นความส าคัญ และมีสํวนรํวมในการสนับสนุนนิสิต ให๎
ส าเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได๎น าข๎อเสนอแนะจาก
โครงการ  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดูแลให๎
ความชํวยเหลือนิสิตด๎านตํางๆ ตามความคาดหวังของ
ผู๎ปกครอง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผู๎ปกครองเข๎ารํวม
โครงการ จ านวน 499 คน (1.4-1-6)  

ผู๎ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข๎ารํวมโครงการ 

ผู๎บริหารแตํละคณะขึ้นบรรยายให๎ข๎อมูลผู๎ปกครอง 

    6.โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

 
 
 
1.4 -1 -5 สรุปผลการท า
แบบประเมินความเครียด 
และข๎อมูลการดูแลและ
ติดตามผลนิสิตที่มีภาวะ
ความเครียดสูง ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อต๎องการให๎
นิสิตชั้นปีที่  1 ได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับ การแนะน า
มหาวิทยาลัย แนะแนวการใช๎ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง และการปรับตัวให๎เข๎ากับ อัตลักษณ์ของนิสิต มก. 
(IDKU) (1.4-1-7)  

     7.โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ เป็นโครงการที่บูรณาการ
รํวมกับโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน เมื่อวันที่ 12 
สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมยํอยดังนี้ (1.4-1-8) 

         - การเก็บข๎อมูลประวัตินิสิต  

         - การท าแบบประเมินสภาวะทางอารมณ์ (แบบวัด
ความเครียด)  

         - การให๎ความรู๎และเทคนิคเร่ืองการปรับตัวแกํนิสิต 

         - การให๎ข๎อมูลด๎านบริการและสถานที่ตํางๆ ที่
เก่ียวข๎องกับนิสิตชั้นปีที่ 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 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มีนโยบายให๎ทุกคณะวิชา จัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยค านึงถึงสัดสํวนที่เหมาะสม และการก าหนด
ชํองทางในการอ านวยความสะดวกในการขอรับค าปรึกษา
ของนิสิต เชํน การแจ๎งก าหนดตารางที่สามารถให๎นิสิตเข๎าพบ
ได๎  การจัดกิจกรรม Homeroom การนัดพบนิสิตเฉพาะ
กลุํม เป็นต๎น   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถสืบค๎นข๎อมูล
ของนิสิตในความดูแลได๎จากฐานข๎อมูลออนไลน์ระบบ
สารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาเขต  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ฯ ได๎แจ๎งข๎อมูลดังกลําวนี้ ให๎ผู๎ปกครองนิสิตทราบ  ใน
โครงการผู๎บริหารและคณาจารย์ มก.ฉกส. พบผู๎ปกครอง
นิสิตใหมํ ในทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นอีกชํองทางในการรํวม
ดูแลสอดสํองการใช๎ชีวิตความเป็นอยูํและการเรียน ของบุตร
หลานในขณะที่ก าลังศึกษา (1.4 -1-6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-1-6 สรุปผลการจัด
โครงการผู๎ บ ริหารและ
คณาจารย์พบผู๎ปกครอง
นิ สิ ต ใ ห มํ  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-1-7 สรุปโครงการก๎าว
แรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน 
 
 
 
 
1.4-1-8 สรุปโครงการแนะ
แนวนิสิต ใหมํ  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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8. การให้บริการด้านทุนการศึกษา บริการนิสิตต่างชาติ 
และบริการนิสิตพิการ  ตามที่  งานกิจการนิสิต  ได๎รับ
มอบหมายภารกิจในการให๎บริการให๎ค าปรึกษาแนะแนวด๎าน
การใช๎ชีวิตแกํนิสิต ตลอดจนจัดหาบริการด๎านสวัสดิการใน
การใช๎ชีวิตระหวํางศึกษา ให๎นิสิตมีสภาพความเป็นอยูํที่ดี มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน  โดยจัดให๎มีบริการตํางๆ 
แกํนิสิต  ดังนี้ 

 บริการทุนการศึกษา โดยมีนางสาวจามจุรี  พิมพ์จันทร์ 
ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา และนายเกื่อง   ฝุุ ง  แหมํง 
ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู๎ ให๎บริการให๎
ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ตํางๆ ส าหรับนิสิตที่มีคุณสมบัติสมควรได๎รับความชํวยเหลือ
ด๎านทุนการศึกษา  อาทิ นิสิตเรียนดี  ความประพฤติดี  นิสิต
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  หรือนิสิตที่มีความสามารถพิเศษด๎าน
ตํางๆ โดยได๎รับรางวัลจากการประกวดแขํงขันในระดับตํางๆ 
เพื่อให๎ได๎รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งจากหนํวยงาน
ภายในและภายนอก  เพื่อชํวยแบํงเบาภาระครอบครัวและ
เป็นขวัญก าลังใจในการศึกษาเลําเรียนให๎แกํนิสิต (1.4-1-9) 

 บริการให๎ก๎ูยืมเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา  เป็น
บริการที่ให๎ความชํวยเหลือนิสิต ประมาณ ร๎อยละ 40 ของ
นิสิตทั้ งหมด  โดยมีนางสาวกิตติยาภรณ์  แสนจันทร์  
ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา และนางสาวเกศินี   พิลาภ  
ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไปเป็นผู๎ ให๎บริการให๎
ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนินการขอกู๎ยืม  แนะแนวการ
จัดท าเอกสารซึ่งมีปริมาณมาก และมีรายละเอียดมาก 
เพื่อให๎นิสิตสามารถด าเนินการได๎อยํางถูกต๎อง ทันตํอ
ก าหนดเวลา และชํวยแบํงเบาภาระคําใช๎จํายของครอบครัว 
(1.4-1-10) 

บริการนิสิตตํางชาติ เป็นบริการที่งานกิจการนิสิต  ดูแล

 
1.4-1-6 สรุปผลการจัด
โครงการผู๎ บ ริหารและ
คณาจารย์พบผู๎ปกครอง
นิ สิ ต ใ ห มํ  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560 
 
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 ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจใน
การให๎บริการกองทุนเงิน
ให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
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การให๎ค าแนะน าปรึกษาแกํนิสิตตํางชาติ  เริ่มตั้งแตํขั้นตอน
การสมัครเข๎าศึกษา  โดยมีนายเกื่อง  ฝุุงแหมํง ต าแหนํง
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป  ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม  ที่มีความรู๎
ความสามารถทางด๎านภาษา  ในการสื่อสารกับนิสิตชาว
เวียดนาม  และยังสามารถให๎บริการนิสิตชาติอื่นๆ  อาทิ ลาว  
และ กัมพูชา  ในการแนะน าให๎ค าปรึกษาในการใช๎ชีวิต อาทิ 
ชํ วยบริ การจั ดหาหอพัก   บริ การ เบิ ก เ งินสนับสนุน
ทุนการศึกษา  บริการประสานและน านิสิตไปตํอวีซํา  
บริการประสานจัดซื้อประกันชีวิตให๎แกํนิสิตตํางชาติ เป็นต๎น 
(1.4-1-11) 

บริการนิสิตพิการ เป็นการให๎บริการให๎ความชํวยเหลือ
ดูแลนิสิตพิเศษ  ที่เข๎ามาศึกษาในวิทยาเขต  เพื่อให๎มีความ
พร๎อมในการศึกษา  โดยมีนางปิยนาถ  ขวาละคร  ต าแหนํง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เป็นผู๎ให๎บริการดูแลทั้งใน
ด๎านความเป็นอยูํ   โดยการให๎ค าแนะน าปรึกษาในการ
ด ารงชีวิต  สอบถามพูดคุยปัญหา อุปสรรค ในการใช๎ชีวิต  
การให๎ความชํวยเหลือเบื้องต๎นด๎านการน านิสิตเดินทางไป
ตรวจรักษา หรือจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องที่จะสนับสนุนให๎มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
โน๏ตบุ๏ค  แทปเล็ต  ปรินท์เตอร์หรือเครื่องชํวยฟัง  ส าหรับ
นิสิตที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน  ตลอดจนจัดหาเพื่อน
นิสิตผู๎ดูแล พร๎อมทั้ง ติวเตอร์  ในกรณีนิสิตมีปัญหาทางด๎าน
การเรียน  รวมทั้งยังให๎บริการเบิกจํายเงินอุดหนุนคําใช๎จําย
ในการศึกษาให๎แกํนิสิตพิการด๎วย  (1.4-1-12) 

1 .4 -1 -11  สรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจใน
การให๎บริการนิสิตตํางชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .4 -1 -12  สรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจใน
การให๎บริการนิสิตพิการ 
 

 2. มีการให๎ข๎อมูล
ของหนํวยงานที่
ให๎บริการ 
กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร  
แหลํงงานทั้งเต็ม

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร โดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและ
นิสิต ได๎มีการให๎ประชาสัมพันธ์และบริการข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
กับบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ดังนี้ 

1. โครงการผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนิสิต
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยฯ ได๎ให๎ข๎อมูล
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เวลาและนอก
เวลาแกํนิสิต 

ของหนํวยงานที่ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ซึ่งใน
โครงการดังกลําวนี้  ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต ดร.
ธีรนันท์  ตันพานิชย์  ได๎บรรยายข๎อมูลเกี่ยวกับหนํวยงานที่
ให๎บริการ ดังนี้  
 กิจกรรมพัฒนานสิิต 

ประกอบด๎วยกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนิสิต ได๎แกํ กิจกรรม
ขององค์กรกิจกรรมนิสิต ตําง ๆ 
และกิจกรรมพัฒนานิสิตที่จัดขึน้จากหนํวยงานตําง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลยั และอื่นๆที่เก่ียวข๎อง  ซึ่งมีสถานที่ให๎บริการที่
อาคารสถานสถานพยาบาล (อาคาร 16) โดยเปิดให๎การ
ตั้งแตํ 08.30 -16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  
 บริการสวัสดิการนิสิต 
     ประกอบด๎วย การรักษาพยาบาล สวสัดิการการ
รักษาพยาบาลตาํงๆ (กองทุนสวสัดิภาพนสิิต)ทนุการศึกษา 
การหารายได๎ระหวํางเรียน แนะ 
แนวให๎ค าปรึกษานสิิต บริการนสิิตพิการ บริการนสิิต
นานาชาติ ซึ่งมสีถานที่ให๎บริการที่อาคารสถาน
สถานพยาบาล (อาคาร 16) โดยเปิดให๎บริการตั้งแตํ 08.30 -
16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  
        สํวนบริการด๎านกีฬาและสุขภาพ ยืมอุปกรณ์กีฬา ยืม
ใช๎รถจักรยาน และอื่นๆที่ เกี่ยวข๎อง มีจุดให๎บริการอยูํที่ 
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) และ โรงซํอม
จักรยาน หน๎าหอพักนิสิตหญิงนนทรี โดยเปิดให๎บริการตั้งแตํ 
08.30 -16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์  และมีบริการห๎องบริการ
การออกก าลังกาย (Fitness)  ในเวลา 17.00 -20.30 น. อีก
ด๎วย (1.4-1-6) 
2. โครงการแนะแนวนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  งาน
กิจการนิสิต ได๎ให๎ข๎อมูลหนํวยงานที่ให๎บริการแกํนิสิต  โดย
การจัดท าคลิปวีดี โอแนะน าบุคลากรและสถานที่การ
ให๎บริการ พร๎อมกับรายละเอียดการให๎บริการนิสิตในแตํละ
เรื่องในรูปแบบคิวอาร์โค๎ด เพื่อเผยแพรํข๎อมูลให๎นิสิตใหมํได๎

 
1.4-1-6 สรุปผลการจัด
โครงการผู๎ บ ริหารและ
คณาจารย์พบผู๎ปกครอง
นิ สิ ต ใ ห มํ  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560 
 
1.4-1-8 สรุปโครงการแนะ
แนวนิสิต ใหมํ  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-2-1 คลิปวีดิโอแนะน า
บุคลากร 
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รับทราบ ประกอบกับการบรรยาย แนะน าการให๎บริการ
เบื้องต๎นในโครงการนี้ 
ด๎วย (1.4-1-8) และ (1.4-2-1) 
ในสํวนของหนํวยแนะแนวและทุนการศึกษา          งาน
กิจการนิสิต  เป็นผู๎รับผิดชอบ ด าเนินงาน ได๎มีการให๎ข๎อมูล
บุคลากรผู๎ให๎บริการและสถานที่ให๎บริการแกํนิสิต  โดยผําน

ชํองทางfacebook กลุํมเครือขํายนิสิตทุน_นนทรีอีสาน(มก.
ฉกส.) และfacebook ของแตํละคณะ 

 
และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผํานมา งานกิจการ

นิสิต ได๎มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การให๎บริการจากอาคาร
สถานพยาบาล เป็นอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 เพื่อ
ไมํให๎เกิดผลกระทบตํอนิสิตผู๎ที่ต๎องการใช๎บริการ งานกิจการ
นิสิต จึง ได๎จัดท า โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แจ๎ งถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําวไปยังชํองทางตํางๆ เพื่อให๎นิสิต
รับทราบข๎อมูลกันอยํางทั่วถึง (1.4-2-2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 -2 -2 การให๎บริการ
ข๎อมูลผํานทางสื่อสังคม
ออนไลน์ 
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3. โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 จัดขึ้นในวันที่  29  สิงหาคม 2560  ณ หอประชุม
วิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็น
ชํองทางในการแนะน าองค์กรกิจกรรมนิสิต ของวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎นิสิตใหมํ(ชั้นปีที่1) ได๎
รู๎จัก และทราบชํองทางในการติดตํอสื่อสารกับองค์กร
กิจกรรมนิสิต และเพื่อให๎องค์กรกิจกรรมนิสิตได๎มีโอกาส
เปิดรับสมัครสมาชิกใหมํของแตํละองค์กร ซึ่งถือเป็นการ
สํงเสริมและเปิดโอกาสให๎นิสิตได๎แสดงออกซึ่งความคิด ความ
เชื่อ ความสามารถ ความถนัดของตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน
ด๎านตําง ๆ ได๎แกํ กีฬา บ าเพ็ญประโยชน์  ศิลปวัฒนธรรม 
จริยธรรม วิชาการ เป็นต๎น  ทั้งนี้กิจกรรมดังกลําวด าเนินการ
ในรูปขององค์การนิสิต สโมสรนิสิต และชมรมกิจกรรมที่
ได๎รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  โดยนิสิตสามารถเข๎ามาเป็น
สํวนหนึ่งของแตํละองค์กรกิจกรรมนิสิต และด าเนินกิจกรรม
รํวมกับทางองค์กรกิจกรรมนิสิตได๎ตามความสมัครใจ 
 โครงการดังกลําวนี้ จึงเปน็อีกชอํงทางที่ให๎ข๎อมูลเก่ียวกับ
การแนะน าองค์กรกิจกรรม ที่นิสิตสามารถเข๎ารํวมตามความ
สนใจ และความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะความสามารถที่เอ้ือตํอการท างานในอนาคตของตนเอง
ได๎ โดยในปีการศึกษา 2560 มีองค์กรนิสิตเข๎ารํวมแนะน า
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องค์กรและรับสมัครสมาชิก จ านวน 34 องค์กร และมีนิสิต
สนใจเข๎ารํวมรับฟังการแนะน าขอ๎มูลและสมัครเข๎าชมรมใน
โครงการนี้ จ านวน 1,349 คน (1.4-2-3) 

 

 
 

4. การให้บริการ Job Office  หรือการจ้างงาน
นิสิตช่วยงาน  ซึ่งเป็นบริการจัดหารายได๎ระหวํางเรียนให๎แกํ
นิสิต และรองรับการชํวยเหลื องานของบุคลากรตาม
หนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีระบบการรับ
สมัครนิสิตชํวยงาน  การจัดอบรมนิสิตชํวยงานกํอนไปปฏิบัติ
หน๎าที่ การบริการเบิกจํายคําตอบแทนให๎แกํนิสิต  โดยใน
การให๎บริการ งานกิจการนิสิต มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
หนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ต๎องการใช๎บริการนิสิต
ชํ ว ย ง าน  โดยการป ระช าสั มพั น ธ์ ไ ป ยั ง คณะ  และ
ประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางสื่อสังคมออนไลน์ตําง ๆ เชํน 
เฟสบุ๏ค KU Guide และเฟสบุ๏คของคณะ เป็นต๎น เพื่อให๎
ข๎อมูลเข๎าถึงนิสิตให๎ได๎มากที่สุด ซึ่งเป็นการสํงเสริมให๎นิสิตมี
รายได๎ระหวํางเรียน และชํวยแบํงเบาภาระคํ าใช๎จํายใน
ครอบครัวให๎แกํนิสิตได๎ด๎วย (1.4-2-2) และ (1.4-2-4)  

การอบรมนิสิตชํวยงาน  มีการจัดอบรมในทุกภาค
การศึกษา  และจัดขึ้นหลายครั้ง เพื่อเอ้ือตํอความสะดวกของ
นิสิต โดยเนื้อหาในการอบรม เพื่อเป็นการให๎ข๎อมูลของ
หนํวยงานที่ให๎บริการ และชี้แจงท าความเข๎าใจเรื่องตํางๆ ที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-2-3 สรุปโครงการเปิด
โลกกิจกรรม 
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เกี่ยวข๎อง เพื่อเตรียมความพร๎อมนิสิตกํอนไปปฏิบัติหน๎าที่
ตามหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื้อหาในการ
อบรมมีดังนี้ 

- แนะน าบุคลากรและจุดให๎บริการ 
- แนะน าชํองทางการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสาร 

เก่ียวกับการท างานนอกเวลาเรียน 
- แนะน าขั้นตอนการสมัครเป็นนิสิตชํวยงาน 
- แนะน าวิธีการสรรหาแหลํงงานและการรายงานตัว

เข๎าปฏิบัติงาน 
- แนะน าเงื่อนไข/หลักเกณฑ์การท างานเป็นนิสิต

ชํวยงาน 
- แนะน าข๎อปฏิบัติในการเป็นนิสิตชํวยงานที่ดี 
- แนะน าวิธีการเบิกเงินนิสิตชํวยงานและเอกสารที่

เก่ียวข๎องที่ต๎องแนบเป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 
- แนะน าวิธีการกรอกเอกสารลงเวลาปฏิบัติงาน 
- แนะน ารายชื่อบุคลากรประจ าหนํวยงานสังกัดตํางๆ 

ที่มีหน๎ าที่ ในการตรวจสอบงบประมาณ และลงนาม
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกเงินนิสิตชํวยงาน 
(1.4-2-4) และ (1.4-2-5) 
 

แผํนประชาสัมพันธ์การอบรมนิสิตชํวยงาน 
 

 
 

1.4-2-4 สรุปผลความพึง
พอใจในการให๎บริการ Job 
Office 
 
1.4-2 -5 ข๎อมูลกิจกรรม
การอบรมนิสิตชํวยงาน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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1.4 -2 -2 การให๎บริการ
ข๎อมูลผํานทางสื่อสังคม
ออนไลน์ 
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แนะน าบุคลากรและสถานที่ให๎บริการ Job Office ในการ
อบรมนิสิตชํวยงานทุกๆ รอบ 

 
 

     5. ประชาสัมพันธ์ แหล่งงาน ข่าวการฝึกอบรมนอก
หลักสูตร ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ให้แก่นิสิต โดยการ
ประสานงานกับหนํวยงานภายนอก เชํน ส านักงานจัดหางาน
จังหวัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกันสังคม เป็นต๎น โดย
การสร๎างเครือขํายเพื่อขอรับข๎อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร
ตํางๆที่ เอื้อตํอวิชาชีพของนิสิต การรับสมัครงานของ
หนํวยงาน บริษัท ห๎างร๎านตํางๆ (1.4-2-2)  
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1.4-2-6 คูํมือนิสิต 2560 
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     6.คู่มือนิสิต   โดยการบรรจุข๎อมูลสถานที่และการ
ให๎บริการทุกๆ ด๎านของงานกิจการนิสิต  ลงในคูํมือนิสิต  เพื่อ
แนะน าให๎นิสิตสามารถศึกษาและขอรับการบริการได๎อยําง
ถูกต๎อง  (1.4-2-6) 

 
 
 

 3. จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร๎อมเพื่อการ
ท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา
แกํนิสิต 

     จากแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร๎อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนิสิต ในปี
การศึกษา 2560 ได๎มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมโดยมีการเพิ่มเนื้อหาทางด๎านการเตรียมตัวในการ
สมัครงานให๎มากข้ึน และเพิ่มวันในการจัดกิจกรรมให๎นิสิตได๎มี
โอกาสในการเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม สํวนในด๎านการบริการนั้น 
ได๎มีการเพิ่มความหลากหลายของหนํวยงานการรับสมัครงาน 
มีทั้งภาครัฐ/เอกชน และเพิ่มชํองทางการประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงรูปแบบการบริการข๎อมูลให๎มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
เชํน แผํนพับ ปูายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ
เอกสารสนเทศตํางๆ ที่นิสิตสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึง เป็น
ต๎น ซึ่งจากการพัฒนาปรับปรุงดังกลําว ในปีการศึกษา 2560 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อม
เพื่ อกา รท า ง าน เมื่ อส า เ ร็ จ การศึ กษาแกํ นิ สิ ต  โดยมี
กลุํมเปูาหมาย นิสิตชั้นปีที่ 4 ดังนี้ 

1) โครงการบัณฑิตยุคใหม่ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ)  จัดขึ้นในวันที่ 1 

1.4 -3 -1 สรุป โครงการ
บัณฑิตยุคใหมํ สาหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2560 (ปัจฉิม
นิเทศ)   
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พฤษภาคม 2561 ณ  หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการ
จัดโครงการเพื่อให๎นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจในการเตรียมความพร๎อมส าหรับการประกอบอาชีพ 
(1.4-3-1) 
โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได๎มีการน าผลการด าเนิน
โครงการและข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตํางๆ มา
พิจารณาในการปรับปรุงการจัดโครงการ รวมทั้งได๎มีการบูร
ณาการในการให๎ความรู๎แกํนิสิต รํวมกับคณะกรรมการ
สํงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู๎เข๎ารํวม
โครงการในคร้ังนี้ จ านวน 1,094 คน  
  

 
 

 
 

2) โครงการเตรียมความพร้อมในการท างาน ให้ก้าว
ทันยุคไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับนิสิต มก.ฉกส. ประจ าปี
การศึกษา 2560 ได๎จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการ รํวมกับ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4  โดยนอกจากกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4-3-2 สรุปผลโครงการ
เตรียมความพร๎อมในการ
ท างาน ให๎ก๎าวทันยุคไทย
แลนด์ 4.0 ส าหรับนิสิต 
ม ก . ฉ ก ส .  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560  
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รํวมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 แล๎ว  ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ที่หลากหลายจากเดิมที่เคยจัดจากปีการศึกษาที่ผํานมา ที่จัด
เพียง 1 รํุน  จึงได๎ปรับปรุงการจัดโครงการตามข๎อเสนอแนะ 
ในปีการศึกษา 2560  กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมบรรยายให๎ข๎อมูลแกํนิสิต  เรื่องสวัสดิการ
แรงงาน สิทธิประกันสังคม ตํางๆ เพื่อให๎นิสิตมีความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถขอใช๎สิทธิเมื่อออกไปสูํตลาดแรงงาน  ซึ่ง
ถือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการท างาน  
- กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียน Resume โดยจัดเป็น
กิจกรรมแยกจากโครงการปัจฉิมนิเทศ  ซึ่งจัดอบรมการเขียน 
Resume ทั้งหมด 3 รุํน และมีนิสิตที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม
ทั้งหมด ประมาณ 200 คน 
(1.4-3-2) 

 
 
 - การให๎ข๎อมูลนิสิตจากสื่อออนไลน์  โดยแชร์วิดีโอที่
เก่ียวข๎องกับการเตรียมความพร๎อมในการท างาน  ให๎นิสิตได๎
รับทราบ ในเฟสบุ๏ค KU Guide 
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    อีกทั้งงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ยังได๎
จัดให๎มีการประชาสัมพันธ์ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการเตรียม
ความพร๎อมในการท างานและแหลํงงานประจ า หลังจาก
ส าเร็จการศึกษา ให๎นิสิตได๎ทราบ โดยการประชาสัมพันธ์
ข๎อมูลไปยังคณะ การประชาสัมพันธ์ผํานชํองสื่อออนไลน์
เฟสบุ๏คของวิทยาเขต เฟสบุ๏ค KU Guide ด๎วย (1.4-2-2)   

 
 

 
 

 
 

 
1.4 -2 -2 การให๎บริการ
ข๎อมูลผํานทางสื่อสังคม
ออนไลน์ 
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 4. ประเมินคุณภาพ

ของการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการในข๎อ 
1-3 ทุกข๎อไมํต่ า
กวํา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได๎มีการประเมินคุณภาพของการจัดบริการ
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 
บริการในเกณฑ์ ข้อ 1 มีการจัดบริการให๎ค าปรึกษาแนะ
แนวด๎านการใช๎ชีวิต และก๎าวสูํอาชีพแกํนักศึกษาในสถาบัน 
ประกอบไปด๎วย 8 โครงการกิจกรรม/บริการ ดังนี้ 
  โครงการกิจกรรม/บริการ 
1. การให๎บริการให๎ค าปรึกษาและแนะแนวด๎านการใช๎ชีวิต 
(นางจุลจิรา มีพรหม ต าแหนํง 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. การท าแบบคัดกรองด๎านรํางกายและดา๎นสุขภาวะอารมณ์ 
(แบบประมินความเครียด) (1.4-1-5) 
ผลการประเมินคุณภาพ  ข้อมูลสถิติการใหบ้ริการ 
5.โครงการผู๎บริหารและคณาจารย์พบผู๎ปกครองนิสิตใหมํ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.4-1-6) 
ผลการประเมินคุณภาพ  คําเฉลี่ย 4.31 
6.โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน (1.4-1-7) 
ผลการประเมินคุณภาพ  คําเฉลี่ย 4.44 

1.4-4-1  
1.4-4-2  
1.4-4-3  
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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 บริการให๎กู๎ยืมเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา  
(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 
 
บริการในเกณฑ์ ข้อ 2 มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงาน
ให๎บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกํนักศึกษา ประกอบด๎วย  โครงการกิจกรรม/
บริการ ดังนี้ 
          โครงการกิจกรรม/บริการ 
1.โครงการผู๎บริหารและคณาจารย์พบผู๎ปกครองนิสิตใหมํ 
ประจ าปีการศึกษา 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 
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5. ประชาสัมพันธ์ แหลํงงาน ขําวการฝึกอบรมนอกหลักสูตร 
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ให๎แกํนิสิต 
ผลการประเมินคุณภาพ  แล้วเสร็จ 
6.คูํมือนิสิต 
ผลการประเมินคุณภาพ  แล้วเสร็จ 
**ค่าเฉลี่ยรวมของบริการในเกณฑ์ข้อ 2 ค่าเฉลี่ย 4.40 
 
บริการในเกณฑ์ ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา ประกอบด๎วย
โครงการกิจกรรม/บริการ ดังนี้    
          โครงการกิจกรรม/บริการ 
1. โครงการบัณฑิตยุคใหมํ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2560 (ปัจฉิมนิเทศ) 
ผลการประเมินคุณภาพ   
1.1 นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับการเตรียมความ พร๎อมสาหรับการท างาน โดย
การวัด ความรู๎กํอนและหลังเข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 
84.99  จากเปูาหมาย ไมํต่ ากวําร๎อยละ 80 

1.2 นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมและ
สิ่งสนับสนุนในการจัด โครงการ คําเฉลี่ย 4.26 

2. โครงการเตรียมความพร๎อมในการท างาน ให๎ก๎าวทันยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับนิสิต มก.ฉกส. 
   - กิจกรรมการเตรียมความพร๎อมในการท างาน บรรยายให๎
ข๎อมูลแกํนิสิต เรื่อง สวัสดิการแรงงาน สิทธิประกันสังคม 
ตํางๆ 
ผลการประเมินคุณภาพ คําเฉลี่ย 4.09 
   - กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการเขียน Resume  
ผลการประเมินคุณภาพ  คําเฉลี่ย 4.04 
**ค่าเฉลี่ยรวมของบริการในเกณฑ์ข้อ 3 ค่าเฉลี่ย 4.20 
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     ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมและการให๎บริการ มีคะแนน
คําเฉลี่ย มากกวํา ระดับคะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5       

 5. น าผลการ
ประเมินจากข๎อ 
4 มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให๎บริการและ
การให๎ข๎อมูล 
เพื่อสํงให๎ผลการ
ประเมินสูงขึน้
หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวัง
ของนิสิต 

     จากผลการประเมินและข๎อเสนอแนะในเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์ข๎อ 4 ปีการศึกษา 2560 งานกิจการนิสิต 
กองบริหารวิชาการและนิสิต  ได๎น าผลการประเมินโครงการ
และการให๎บริการในด๎านการให๎ค าปรึกษา แนะแนวด๎านการ
ใช๎ชีวิต และการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํการท างาน มา
วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการในปีการศึกษา 
2560 จ าแนกตามเกณฑ์รายข๎อ  ได๎ดังนี้ 
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการจัดบริการให๎ค าปรึกษาแนะแนวด๎านการ
ใช๎ชีวิต และก๎าวสูํอาชีพแกํนักศึกษาในสถาบัน โดย มี
ข๎อเสนอแนะการจัดโครงการ ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
1.1 ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ โดย
ให๎นิสิตมองเห็นภาพได๎ชัดเจน  
1.2 ควรปรับระยะเวลาในการลงทะเบียนให๎ช๎าลง เพื่อให๎
นิสิตมีเวลาเตรียมตัวเองให๎พร๎อมกํอนเข๎ารํวมโครงการ 
1.3  ควรมีกิจกรรมที่มุํงเน๎นเรื่องการปรับตัวส าหรับการใช๎
ชีวิตในมหาวิทยาลัยให๎แกํนิสิตชั้นปีที่  1 เชํนเทคนิคการ
ปรับตัวและแนวทางการเตรียมตัวให๎พร๎อมเมื่อเผชิญกับ
สิ่งแวดล๎อมใหมํๆ 
       เมื่อน าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 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
หลักสูตร แหลํ งงาน ทั้ ง เต็มเวลาและนอกเวลา ของ
หนํวยงานตํ า งๆ ให๎นิสิตรับทราบข๎อมูล  หรือเข๎ าถึ ง
แหลํงข๎อมูลให๎ได๎มากที่สุด 
2.2 ควรเพิ่มกระบวนการให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลอันเป็นประโยชน์
แกํนิสิต เก่ียวกับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรแรงงาน ทั้งแบบ
เต็มเวลาและนออกเวลาให๎แกํนิสิต 
        เมื่อน าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน 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 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา มีข๎อเสนอแนะการจัด
โครงการ ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
3.1 ประเด็นเนื้อหาในกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการ
ท างาน ควรมีการปรับให๎ตรงตํอความต๎องการของกระแส
สังคม และผู๎ประกอบการมากข้ึน  
3.2 ควรเพิ่มจ านวนรอบกิจกรรมการฝึกอบรมการเขียน 
resume ให๎มากกวํา 1 รอบ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เข๎ารํวมกิจกรรมให๎แกํนิสิตที่มีเวลาวําไมํตรงกัน 
3.3 ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ควร
เพิ่มเนื้อหาด๎านการเตรียมความพร๎อมในการสมัครงาน 
สวัสดิการแรงงานและให๎ข๎อมูลแหลํงงานที่เปิดสมัครงานให๎แกํ
นิสิตมากข้ึน   
         เมื่อน าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน สํงผล
ให๎ มี ผ ลกา รประ เมิ นกา ร ให๎ บ ริ ก า ร ใน เกณฑ์ ข๎ อที่  1  
เปรียบเทียบกันได๎ ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน 3.96 คะแนน 
ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน 4.03 คะแนน 
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ประเมิ
น

ตนเอง 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมิน 4.20 คะแนน 
 

 6. ให๎ข๎อมูลและ
ความรู๎ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพ
แกํศิษย์เกํา 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการนิสิตเกํา
สัมพันธ์ มก.ฉกส. ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559(1.4-6-1) โดย
คณะกรรมการประกอบด๎วยผู๎แทนจากทุกหนํวยงานของวิทยา
เขต รวมทั้งผู๎แทนที่เป็นศิษย์เกําโดยมีหน๎าที่ รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน วางแผนและด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
สํงเสริมศักยภาพของนิสิตเกํา ทั้งในการประกอบอาชีพ การ
ปฏิบัติงานด๎านตํางๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอ
นิสิตเกํา ตลอดจนกิจกรรมอันจะกํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางนิสิตเกํากับมหาวิทยาลัย สํงเสริมการมีสํวนรํวม
ระหวํางนิสิตเกําและนิสิตปัจจุบัน  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได๎จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
“นวัตกรรมและสหกิจ 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา นิสิตเกําและนิสิตปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มีความรู๎และตระหนักตํอการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก
นโยบายภาครัฐที่มีตํอระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและ
เพื่อให๎วิทยาเขตฯ มีการน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานด๎านสหกิจศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันที่  8  
พฤษภาคม 2560 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 70 คน 
และมีนิสิตเกําเข๎ารํวมโครงการจ านวน    คน และผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการอยูํในระดับ
มาก ที่ระดับคะแนน 4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00 (1.4-6-2) 
 

1.4-6-1 ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการนิสิ ต เกํ า
สัมพันธ์ มก.ฉกส. 
 
1.4-6-2 สรุปโครงการ
สั มมนาวิ ช ากา ร  เ รื่ อ ง 
“นวั ตกรรมและสหกิ จ 
4.0” 
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ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

4.00 
(ข๎อ 1,2,3,4,6) 

4.00 
(ข๎อ 1,2,3,4,6) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00 คะแนน 6 ข๎อ บรรลุเปูาหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนิสิตระดบัปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนานิสติใน
ภาพรวมของ
สถาบนัโดยให๎
นิสิตมีสํวนรํวม
ในการจัดท า
แผนและการจัด
กิจกรรม 

     จากการตรวจประ เมินคุณภาพในปีกา รศึ กษา  2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ได๎มีข๎อเสนอแนะตํอการจัด

กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี  โดยเสนอแนะวําวิทยาเขตและ

คณะควรแบํงความรับผิดชอบในการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนา

นิสิตให๎ชัดเจน โดยวิทยาเขตเน๎นการพัฒนานิสิตให๎ได๎ตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (IDKU) สํวนคณะรับผิดชอบการ

พัฒนาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) และควรน าตัวบํงชี้จากแผนกลยุทธ์ด๎านการพัฒนานิสิต มา

เป็นปัจจัยหลัก เพื่อท าให๎กิจกรรมสามารถสะท๎อนความส าเร็จจาก

การด าเนินการได๎จริง(1.5-1-1)  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ได๎น าผลการตรวจประเมินและข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจาก

การตรวจประเมินมาพิจารณาด าเนินการและปรับปรุงแก๎ไขโดยมี

การจัดท าแผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต โดยการระดม

1.5-1-1 สปค.01  
ปีการศึกษา 2559 
 
1.5-1-2 สรุปการ
จัดโครงการสัมมนา
แผนพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลยั
เกษตร- 
ศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
 
1.5-1-3 
แผนพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลยั
เกษตร- 
ศาสตร์ วิทยาเขต
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ความคิดเห็นทั้งจากงานกิจการนิสิตสํวนกลาง ฝุายกิจการนิสิตของ

คณะ ฝุายวิชาการของคณะ และหนํวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข๎อง 

รวมทั้งผู๎น านิสิต ในการจัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2560 - 2564เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

2560 (1.5-1-2) โดยในแผนดังกลําวได๎มีการก าหนดเอกลักษณ์ของ

นิสิตของวิทยาเขต กลยุทธ์และเปูาหมายในการพัฒนานิสิต ที่

เชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนานิสิตของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 -2564 และ

เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ มก. IDKU (ส านึกดี มุํงมั่น สร๎างสรรค์ 

สามัคคี) โดยสามารถแสดงเป็นภาพความเชื่อมโยงได๎ดังนี้ 

 
โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้ 

เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. : KU.CSC GROWTH 

โดย  

G ย่อมากจาก Globalization ค านิยาม คือ เป็นผู๎มีความเป็น

สากลเข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมืองโลก(G1) มีความภูมิใจใน

ความเป็นไทย(G2) 

R ย่อมาจาก Responsibility/Reasonable ค านิยาม คือ มี

เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปี 2560 – 
2564 
 
1.5-1-4 รายงาน
การประชุม 
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต ครั้งที่ 
5/2560  
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่น(R1) มีวินัย(R2) การใช๎หลัก

เหตุผลในการตัดสินใจ(R3) 

O ย่อมากจาก Open Mind ค านิยาม คือ ยอมรับผู๎อื่น(O1) 

พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง(O2) ท างานเป็นทีมได๎ดี(O3) 

W ย่อมาจาก Wisdom ค านิยาม คือ มีความรู๎และทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพ(W1)  มีความคิดสร๎างสรรค์(W2) มีความรู๎ใน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(W3) 

T ย่อมาจาก Technology ค านิยาม คือ เป็นผู๎ที่ก๎าวทันตํอทค

โนโลยี(T1) มีความสามารถในการสื่อสาร(T2) สามารถคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข(T3) 

H ย่อมาจาก Healthy/Honesty/Happiness       ค านิยาม 

คือ มีความรู๎และทักษะในการรักษาสุขภาพ(H1) เป็นผู๎มีความ

ซื่อสัตย์ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น(H2) มีความสุข (H3) 

และได๎ก าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนานิสิต 

ไว๎ 5 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มก. IDKU) 

กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ

รักษาสิ่งแวดล๎อม 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 

     โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผน คือ : ร๎อยละของนิสิตที่มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ของ มก.(IDKU) และเอกลักษณ์ของ

วิทยาเขต (KU.CSC GROWTH) 

เปูาหมาย : ร๎อยละ 80 (1.5-1-3) 

     ซึ่งแผนพัฒนานิสิตฯ ดังกลําว ได๎มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2560(1.5-1-4) 

 2.ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให๎ด าเนิน
กิจกรรมในประเภท
ตํอไปนี้ให๎ครบถ๎วน 
- กิจกรรมสํงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่
ก าหนดโดยสถาบนั 
- กิจกรรมกีฬาหรือ
การสํงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 
- กิจกรรม
เสริมสร๎างคุณธรรม
และจริยธรรม 
- กิจกรรมสํงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     ในแผนพัฒนานิสิต มก.ฉกส. ประจ าปี  2560 ได๎มีการ
ก าหนดให๎จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตอยํางครบถ๎วน โดย
จ าแนกตามกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับเกณฑ์การประเมิน ได๎ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ มก. IDKU และ

เอกลักษณ์ของวิทยาเขต KU.CSC GROWTH)  

จ านวน 6 โครงการ ได๎แก ํ

1) โครงการร๎องเพลงมหาวิทยาลัยและ 
ต๎อนรับน๎องใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2560 (สอดคล๎องกับอัต
ลักษณ์  I (ส านึกดี)   D (มุํงมั่น) U (สามัคคี) และเอกลักษณ์ R 
(Responsibility/Reasonable) และ O (Open mind) ซึ่ง
โครงการดังกลําวด าเนนิการในระหวํางวันที่ 7 – 26 สิงหาคม 
2560 โดยมีองค์การบริหาร องค์การนิสิตและสโมสรนิสิตของแตํละ
คณะเป็นผู๎ด าเนนิการ และก ากับดูแล โดยคณะกรรมการกลางที่
วิทยาเขตแตํงตั้งขึ้น 

2) โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์  I (ส านึกดี) D 
(มุํงมั่น) และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) O 
(Open mind) และT (Technology) จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 
2561 โดยคณะกรรมการด าเนินโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํง
แผํนดิน  

3) โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนิสิต (e – Student “Learning on Demand”) 
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น)   K (สร๎างสรรค์) และ
เอกลักษณ์ W (Wisdom) และ T (Technology) โดยจัดขึ้นตาม
ความต๎องการของนิสิต ในห๎วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561 
รวมจ านวน 12 คร้ัง      

4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ 
ส าหรับนิสิต (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น)  

1.5-2-1 
แผนพัฒนานิสิต 
มหาวิทยาลยั
เกษตร- 
ศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ G (Globalization) และ W  
(Wisdom) โดยมุํงเน๎นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศส าหรับ
นิสิต และการเตรียมความพร๎อมในการสอบ Exit Exam ซึ่งจัด
อบรมตลอดปีการศึกษา 2560 รวมจ านวน 5 คร้ัง 

5) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์ 
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) U (สามัคคี) 
และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) O (Open 
mind) และ H (Healthy/Honesty/Happiness) โครงการ
ดังกลําวจัดขึน้ในระหวํางวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
องค์การบริหาร องค์การนิสิต รํวมกับงานกิจการนิสิต กองบริหาร
วิชาการและนสิิต เป็นผู๎จัดโครงการ      

6) โครงการสํงเสริมนิสติแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน 
ตํางประเทศ(สอดคล๎องกับอัตลกัษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) 
และเอกลักษณ์ G (Globalization) โดยหนํวยประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป ได๎รับมอบหมายให๎จัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตระหวํางประเทศ เพื่อสํงเสริมให๎นิสิตได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูกับนิสิตตาํงชาติ เพื่อให๎เกิดความ
มุํงมั่นและการสร๎างสรรค์ผลงานนิสิตในระดบันานาชาติ ซึ่งมี
จ านวนนสิิตที่เข๎ารํวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวาํงประเทศเกิดขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 17 คน (Outbound) และมีนิสิต
ตํางชาติมาแลกเปลี่ยนในวิทยาเขต (Inbound) จ านวน 18 คน 
ประกอบไปด๎วย ประเทศญีปุุ่น , บังคลาเทศ , กัมพูชา , ฝรั่งเศส , 
โปรตุเกส , เนปาล, เวียดนาม,สโลวเกีย , เช็ก , มาซิโตเนีย,  
อินเดีย , ฟิลิปปนิส์ และตุรกี 

กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา 

จ านวน 3 โครงการ ได๎แก ํ

1) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์ 
(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์)  U (สามัคคี) 
และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) O (Open 
mind) และ H (Healthy/Honesty/Happiness) โครงการ
ดังกลําวจัดขึน้ในระหวํางวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
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องค์การบริหาร องค์การนิสิต รํวมกับงานกิจการนิสิต กองบริหาร
วิชาการและนสิิต 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 
(ส านึกดี) D (มุํงมั่น) และเอกลักษณ์ 
(Responsibility/Reasonable) O (Open mind) และ H 
(Healthy/Honesty/Happiness)  จัดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 
2561 (จัดรํวมในโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดนิ ประจ าปี
การศึกษา 2560) 

3) โครงการสํงเสริมการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ D (มุํงมั่น) U (Unity) 
และ เอกลั กษณ์  O (Open mind)  และ  H 
(Healthy/Honesty/Happiness) โดยสนับสนุนให๎นิสิตเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตลอดปีการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ

รักษาสิ่งแวดล๎อม 

จ านวน 1 โครงการ ได๎แก ํ

1) โครงการเสริมสร๎างจิตสาธารณะแบบบูรณา 
การ  (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (ส านึกดี) D (มุํงมั่น)  U (Unity) 
และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) และ O (Open 
mind) โดยมีการเปิดรับสมัคร และประสานน านิสติเข๎ารํวมท า
กิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม 

จ านวน 2 โครงการ ได๎แก ํ  

      1) โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมของนิสิตแบบบูรณา

การ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (ส านึกดี)    D (มุํงมั่น) และ
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เอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) และ O (Open 

mind) โดยจัดโครงการตลอดทัง้ปีการศึกษา ประกอบด๎วยการ

รณรงค์ด๎านการจอดรถในที่ที่ถูกต๎อง การรณรงค์เรื่องการแตํงกาย

ชุดนิสติที่ถูกระเบียบ การรณรงค์เรื่องการไมํทุจริตในการสอบ การ

รณรงค์รับน๎องปลอดเหล๎า/งดเหล๎าเข๎าพรรษา และรณรงค์การไมํ

เลํนพนนัฟุตบอลและไมํข๎องเก่ียวกับอบายมุขทั้งปวง จัดโดยงาน

กิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสติ 

2) โครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์สวมหมวก 
นิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (สอดคลอ๎งกับอัตลักษณ์  I (ส านึกดี) D 
(มุํงมั่น) และเอกลักษณ์ R (Responsibility/Reasonable) โดยจัด
กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย รณรงค์การสวมหมวกกันนิรภัย 
การอบรมการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ และการสุํม
ตรวจประเมินการสวมหมวกนิรภัยของนิสิต จัดโดยงานกิจการนิสิต 
กองบริหารวิชาการและนิสิต 
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 5 โครงการ ได๎แก ํ

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) กิจกรรมน านิสิตเข๎ารํวมงานประเพณีวัน 
สงกรานต์ (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (ส านึกดี) K (สร๎างสรรค์) และ
เอกลักษณ์ O (Open mind) และ W (Wisdom) โดยงานกิจการ
นิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต น านิสิตเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว 
ที่จัดขึ้นโดยวิทยาเขต ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ใน
วันที่  10  เมษายน 2561 

3) โครงการวันลอยกระทง (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์  
I (ส านึกดี) K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ O (Open mind) และ 
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W (Wisdom)  จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีองค์การ
บริหาร องค์การนิสิต รํวมกับงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการ
และนิสิต เป็นผู๎รับผิดชอบจัดโครงการ 

4) โครงการวันไหว๎ครู (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์  
I (ส านึกดี) D (มุํงมั่น) K (สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ R 
(Responsibility/Reasonable)  โดยโครงการดังกลําว จัดขึ้นใน
วันที่ 7 กันยายน 2560 โดยงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการ
และนิสิต เป็นผู๎รับผิดชอบจัดโครงการ  

5) กิจกรรมเข๎ารํวมงานประเพณีออกพรรษา แหํ 
ปราสาทผึ้ง (สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ I (ส านึกดี)  D (มุํงมั่น) K 
(สร๎างสรรค์) และเอกลักษณ์ O (Open mind) โดยงานกิจการนิสติ 
กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎น านิสิตเรียนรู๎ในกระบวนการท า
ปราสาทผึ้ง และน านิสิตเข๎ารํวมท าการแสดงในขบวนแหํปราสาท
ผึ้ง รํวมกับวัดสุวรรณนิลจินดา เม่ือวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2561 
 (1.5-2-1) 

 3. จัดกิจกรรมให๎
ความรู๎และ
ทักษะการ
ประกันคุณภาพ
แกํนิสิต 

     ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎จัดให๎มีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกัน
คุณภาพแกํนิสิต ผํานกิจกรรมโฮมรูมที่คณะจัดขึ้น โดยวิทยากรจาก
หนํวยแผนงานและประกันคุณภาพของวิทยาเขต ได๎ด าเนิน
กิจกรรมให๎ความรู๎ฯ ทั้งสิ้นจ านวน 4 คร้ัง 
คร้ังที่ 1 ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของนิสิตชั้นปี
ที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตเข๎ารํวมจ านวน 
323 คน 
คร้ังที่ 2 ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของนิสิตชั้นปี
ที่ 2  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตเข๎ารํวมจ านวน 
123 คน 
คร้ังที่ 3 ณ วันที่ 3 เมษายน 2561   ในกิจกรรมโฮมรูมของ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนิสิตเข๎า
รํวมจ านวน 152  คน 
ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ในกิจกรรมโฮมรูมของนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีนิสิตเข๎ารํวมจ านวน  
219  คน 

1.5-3-1 สรุป
กิจกรรมให๎ความรู๎
และทักษะการ
ประกันคุณภาพแกํ
นิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
1.5-3-2 แบบเสนอ
โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
อ ง ค์ ก ร กิ จ ก ร ร ม
นิสิต 
 
1.5-3-3 สรุป
โครงการสัมมนา
และอบรมผู๎น านิสิต 
 
1.5-3-4 สรุป
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ซึ่งได๎ให๎ข๎อมูลแกํนิสิตเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ความส าคัญของนิสิต
ที่มีตํอการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการสร๎างทักษะ
การประกันคุณภาพส าหรับนิสิต(1.5-3-1) 
     ในการให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข๎องกับ
องค์กรกิจกรรมนิสิตนั้น งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและ
นิสิต ส านักงานวิทยาเขต ได๎จัดให๎มีการให๎ความรู๎และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกํผู๎น านิสิตอยํางสม่ าเสมอ โดยได๎
ก าหนดแบบฟอร์มในการเสนอโครงการกิจกรรมนิสิต ให๎เป็นไป
ตามกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเริ่มจากการน าข๎อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในการด าเนินโครงการเมื่อปีที่ผํานมา มา
ประกอบการก าหนดแผนในการจัดกิจกรรมในห๎วงปีปัจจุบัน 
รวมถึงได๎ก าหนดให๎มีการแสดงแผนการปฏิบัติงาน การก าหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ พร๎อมทั้งแนบแบบประเมินโครงการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเสนอโครงการด๎วย (หากในโครงการใช๎วิธี
ประเมินผลด๎วยแบบประเมิน (1.5-3-2) 
     งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎จัดโครงการ
สัมมนาและอบรมผู๎น านิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นใน
ระหวํางวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561  (อบรมกํอนการเปิดภาค
การศึกษา) ณ บ๎านเพื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครพนม โดยในโครงการ
ดังกลําวได๎มีการให๎ความรู๎ความเข๎าใจในความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีตํอนิสิตเพื่อให๎ผู๎น านิสิต น าไป
ประชาสัมพันธ์ตํอนิสิตในภาพรวม รวมทั้งได๎ให๎ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการสํงเสริมให๎มีการน าหลักการทางการประกันคุณภาพมาใช๎ใน
การจัดกิจกรรมนิสิต โดยกิจกรรมประกอบด๎วย การบรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร๎อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตหลักด๎วย (1.5-3-3) 
     อีกทั้งงานกิจการนสิิต กองบริหารวิชาการและนสิิต ไดจ๎ัดให๎มี
โครงการประกวด 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2560 “The Best Nisit’s Activity Contest” ขึ้น ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ บ๎านเพื่อนรีสอร์ท จังหวัดนครพนม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎องค์กรกิจกรรมนิสิตน า

โครงการประกวด
องค์กรกิจกรรม
นิสิตคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 
2560  
 
1.5-3-5 สรุป
โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ
ประเมินคุณภาพ
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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ระบบประกันคุณภาพมาใช๎ในการด าเนินกิจกรรมนิสติ เพื่อเพิ่มการ
สร๎างความเข๎าใจในหลักการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต และ
เพื่อให๎นิสิตผู๎เข๎ารํวมโครงการไดม๎ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนว
ทางการปฏบิัติที่ดีของแตํละองค์กรโดยมีชมรมที่สํงประกวดจ านวน 
11 ผลงาน และมีผลการประกวด ดังนี ้(1.5-3-4) 
ชนะเลิศ   ได๎แกํ ชมรมกู๎ชีพเคยู 
รองชนะเลิศอันดบั 1 ได๎แกํ ชมรมโปงลาง 

                               นนทรีออนซอน 

รองชนะเลิศอันดบั 2 ได๎แกํ ชมรมนิสิตมสุลิม 

                               มก.ฉกส. 

รางวัลชมเชย  ได๎แกํ ชมรมดนตรีสากล 

รางวัลชมเชย  ได๎แกํ ชมรมดนตรีไทย 
                               และนาฏศิลป ์
 

 
 
นอกจากนี้ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ได๎จัด
โครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 “Nisit Activity Organization Quality 
Assurance” ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สํงเสริมให๎องค์กรกิจกรรมนิสิต โดยเฉพาะองค์กรหลัก ได๎รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพเพื่อสะท๎อนถึงคุณภาพของการด าเนิน
กิจกรรมนิสิตและเพื่อให๎ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะ
จากการด าเนินกิจกรรมนิสิต เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานและ
ยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิต 
     ซึ่งมีองค์กรกิจกรรมนิสิตเข๎ารับการตรวจทั้งสิ้น 6 องค์กร (ครบ 
100%) ได๎แกํ สภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสิต  องค์การบริหาร 
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องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง 4 คณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินได๎ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให๎องค์กร
กิจกรรมนิสิต น าไปวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานตํอไป
(1.5-3-5) โดยโครงการดังกลําว ได๎ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่องเป็น
เวลา 4 ปี(เริ่มด าเนินการในปีการศึกษา 2557) ซึ่งพบวําองค์กร
กิจกรรมนิสิต ได๎น าข๎อเสนอแนะตํางๆ ไปปรับปรุงการท างานของ
องค์กรในด๎านตํางๆ เชํน องค์การบริหาร องค์การนิสิต มีการปรับ
หน๎าที่ขององค์กรให๎ตรงกับบทบาทหน๎าที่ตามธรรมนูญนิสิตมาก
ยิ่งขึ้นในหน๎าที่ของการบริหารชมรม การดูแลการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวม สภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสิต ปรับการสร๎างความชัดเจน
ในการด าเนินงานในบทบาทผู๎ตรวจสอบกิจกรรมนิสิต รวมทั้งการ
เป็นผู๎แทนรับเรื่องราวร๎องทุกข์จากนิสิตทั้งวิทยาเขต เป็นต๎น 

 4. ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ มี
การประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
และน าผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ัง
ตํอไป 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ก าหนดให๎น ากระบวนการประกันคุณภาพ PDCA มาใช๎ใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม โดยก าหนดให๎ทุกโครงการจะต๎องมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม โดยทุกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนา
นิสิต มก.ฉกส.ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและประเมินความพึงพอใจตํอสิ่ง
สนับสนุนในการจัดโครงการ (1.5-4-1)  
โดยมีรายละเอียดของผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัย(สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มก. IDKU 

และเอกลักษณ์ของวิทยาเขต KU.CSC GROWTH) 

จ านวน 6 โครงการ ได๎แกํ  

1) โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและ 
ต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
มีการด าเนินการ 4 องค์กร โดยมีผลการด าเนนิงาน ดงันี้ 
-สโมสรนสิิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ 2 
ตัวชี้วัด 

1.5-4-1 สรุปการ
ประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตาม
แผนพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
 
1.5-4-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต ครั้งที่ 
6/2561 
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ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวม 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 200 คน) 
ผลการด าเนนิงาน : ร๎อยละ 100 (เข๎ารํวม 236 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.38 บรรลุเป้าหมาย 
- สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวม 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85 (จากเปูาหมาย 700 คน) 
ผลการด าเนนิงาน : ร๎อยละ 61.57 (เข๎ารํวม 431 คน) 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
-สโมสรนิสติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
ข๎อ 1) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.11 บรรลุเป้าหมาย 
-สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวม 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 195 คน) 
ผลการด าเนนิงาน : ร๎อยละ 98.27 (เข๎ารํวม 191 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.71 บรรลุเป้าหมาย 

2) โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด๎วย 6 ตัวชี้วัด และมีผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,800 คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 72.27 (เข๎ารํวม 1,301 คน) 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎เกิดการรับรู๎ในความเป็นศาสตร์แหํง
แผํนดินของมหาวิทยาลัยฯ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.44 บรรลุเป้าหมาย  
ข๎อ 3) เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎เกิดการเรียนรู๎วิถีชีวิตของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเอื้ออ านวยการตํอปรับตัวของนิสิต
ใหมํ       
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.35 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 4) นิสิตเกิดแนวคิดในการวางแผนชีวิตสูํความส าเร็จ        
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.33 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 5) นิสิตมทีัศนคติเชิงบวกตํอมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.53 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 6) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.37 บรรลุเป้าหมาย 

3) โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนิสิต (e – Student “Learning on Demand”) 
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 600 คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 93.16 (เข๎ารํวม 559 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ระดับความรู๎หลังอบรม ที่เพิ่มขึ้น 
เปูาหมาย : ผู๎เข๎าอบรมมีระดับความรู๎ที่เพิ่มขึ้น ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
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เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.59 บรรลุเป้าหมาย 

4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนิสิต 
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 2 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 500 คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 83.80 (เข๎ารํวม 419 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.06 บรรลุเป้าหมาย 

5) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์ 
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 4 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80    (จากเปูาหมาย 3,000  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 94.13  (เข๎ารํวม 2,824  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ
แขํงขันกีฬามากข้ึน 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 3.98 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 3) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางดี 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.22 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 4) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ในการมี
สํวนรํวมในงานคร้ังนี้ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
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ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.08 บรรลุเป้าหมาย 
6) โครงการส่งเสริมนิสิตแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน 

ต่างประเทศ 
     มีการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยน
นิสิตตาํงชาติ ได๎รับการสนับสนนุงบประมาณบางสํวนจากมูลนธิิ
และองค์กรภายนอกสถาบนั เชนํ มูลนิธิใจกลา๎ องค์กร IAESTE 
เป็นต๎น ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ประกอบด๎วย 2 
ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนนิงานที่บรรลุตัวชี้วดั 2 ตัวชี้วัด ดงันี ้
     ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : 10 คน (Outbound) 
ผลการด าเนนิงาน : 17 คน              บรรลุเป้าหมาย 
     ข๎อ 2) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : 15 คน (Inbound) 
ผลการด าเนนิงาน : 18 คน          บรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา 

จ านวน 3 โครงการ ได๎แกํ 

7) โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์ 
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 4 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80    (จากเปูาหมาย 3,000  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 94.13  (เข๎ารํวม 2,824  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ
แขํงขันกีฬามากข้ึน 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 3.98 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 3) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางดี 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.22 บรรลุเป้าหมาย 
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ข๎อ 4) นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการมีการใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ในการมี
สํวนรํวมในงานคร้ังนี้ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.08 บรรลุเป้าหมาย 

8) โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ 
ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
2.1) โครงการอบรมปฐมพยาบาลและการใช๎ยาเบื้องต๎น 
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80    (จากเปูาหมาย 60  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100  (เข๎ารํวม 97 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมมีความรู๎ความเข๎าใจเพิ่มขึ้นจากการเข๎ารํวมอบรม
(วัดจากข๎อสอบ Pre-test และ Post-test) 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 87.91 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.33 บรรลุเป้าหมาย 
2.2) โครงการแนะแนวนิสิตใหมํ 
ประกอบด๎วย  5 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วดั 5 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80  (จากเปูาหมาย 1,500  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 87  (เข๎ารํวม 1,301 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ระดับคะแนนความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวม 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.27 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ผลคะแนนการท าแบบประเมินซ  าของกลุ่มนิสิตผู้ที่มีภาวะ
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ความเครียดสูง 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 4) ความพึงพอใจของนิสิตผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 4.00 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.09 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 5) นิสิตใหม่มีความชัดเจนในการขอรับบริการด้านต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย (จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 

คน) 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 4.00 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.29 บรรลุเป้าหมาย 

9) โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ 

ประกอบด๎วย 1 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีไ่มํบรรลุตัวชี้วดั 
1 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ข๎อ 1) ร๎อยละของรางวัลที่ได๎รับเมื่อเทียบจ านวนรายการที่สํงเสริม
ให๎เข๎ารํวมแขํงขัน 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากการสํงเสริมให๎เข๎ารํวมการ
แขํงขัน 3 รายการ) 

ผลการด าเนินการ : ร๎อยละ 66.67 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้นิสิตด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

และรักษาสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 1 โครงการ ได๎แกํ 

1) โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะแบบบูรณาการ 
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 4 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80    (จากเปูาหมาย 1,000  คน) 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              106 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 84.10  (เข๎ารํวม 841  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ได๎

ด าเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะและกิจกรรมเพื่อสังคม 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.41 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) กลุํมนิสิต/องค์กรกิจกรรมนิสิตได๎รับการสนับสนุนโครงการ

และกิจกรรมด๎านจิตอาสา ของกลุํมนิสิต/องค์กรกิจกรรมนิสิต 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 3.93 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 4) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.67 บรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

จ านวน 2 โครงการ ได๎แกํ 

1) โครงการรณรงค์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนิสิต 
แบบบูรณาการ 
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตํองานด๎านสํงเสริมคํานิยมที่ดี
ของนิสิต 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) จัดกิจกรรม และท าสื่อการรณรงค์ในรูปแบบตํางๆของการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนานิสิตด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
เปูาหมาย : ร๎อยละ 90 (จากเปูาหมาย 5 กิจกรรม) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100 (ด าเนินการ 6 กิจกรรม) 
บรรลุเป้าหมาย 
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ข๎อ 3) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตํอกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย 

2) โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์ 
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ข๎อ 1) จ านวนคร้ังที่นิสิตเกิดอุบัติเหตุทางท๎องถนน 
เปูาหมาย : ลดลง 
ผลการด าเนินงาน :  ลดลด  (ในปีการศึกษา 2559 เกิดอุบัติเหตุ 
39 ครั้ง ในปีการศึกษา 2560 เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง)                                         
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) จ านวนผู๎สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
เปูาหมาย : เพิ่มข้ึน 
ผลการด าเนินงาน : เพิ่มขึ้น (ในปีการศึกษา 2559 ผู๎สวมหมวก
นิรภัย คิดเป็นร๎อยละ 5 ในปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร๎อยละ 95)                           
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 3) ร๎อยละของผู๎ที่ผํานการฝึกอบรม ที่สามารถสอบผํานและ
ได๎รับใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 95.10 บรรลุเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 5 โครงการ ได๎แกํ 

1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
จัด 2 คร้ัง 
1.1) คร้ังที่ 1 
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 45  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 80  (เข๎ารํวม 36  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับประโยชน์จากการเข๎ารํวมกิจกรรม 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 6 9  บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.51 บรรลุเป้าหมาย 

1.2) คร้ังที่ 2 
ประกอบด๎วย 4 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 45  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 64  (เข๎ารํวม 29  คน) 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถึ

ชีวิตการด ารงชีวิต ประเพณีของแตํละท๎องถิ่นที่เก่ียวข๎องกับศาสนา 

เพิ่มมากขึ้น จากการท าแบบวัดความเข๎าใจ 

เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รบัความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนกัถึง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 5 0  บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 4) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 4 9  บรรลุเป้าหมาย 

2) กิจกรรมน านิสิตเข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ 
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ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตัวชี้วัด 2 
ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 100  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 25  (เข๎ารํวม 25  คน) 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ร๎อยละของนิสิตที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 83.33 บรรลุเป้าหมาย 

3) โครงการวันลอยกระทง 
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 2,200  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100  (เข๎ารํวม 5,102  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์และสืบ

ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 7 5  บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.24 บรรลุเป้าหมาย 

4) โครงการวันไหว้ครู  
ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 1,800  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 98.16  (เข๎ารํวม 1,767  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์และสืบ

ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 5 0  บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.25 บรรลุเป้าหมาย 

5) กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาแห่ 
ปราสาทผึ้ง 
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุตัวชี้วัด 2 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 50  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100  (เข๎ารํวม 119  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าโครงการนี เป็นการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย 
โดยได๎น า เสนอผลการด า เนินงานดั งกลํ าว  ผํ านที่ ประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2561 พิจารณา และมีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
(1.5-4-2) 
ที่ประชุมคระกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2561 ได๎รํวมกัน
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยเน๎นการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานที่
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ไมํบรรลุวัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แตํ
มีคําคะแนนต่ ากวํา 4.00 โดยมรรายละเอียด ดังนี้  
1) มีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนนิงานไมํบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดของโครงการ รวมจ านวน 5 โครงการจากทุกกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
1.1 โครงการร๎องเพลงมหาวิทยาลัยและต๎อนรับน๎องใหมํ ประจ าปี
การศึกษา 2560 : จ านวนผู๎เข๎ารํวมที่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ไมํเป็นไป
ตามเปูาหมายร๎อยละ 85 โดยตั้งเปูาหมายไว๎ที่ 700 คน แตํมี
ผู๎เข๎ารํวม รวมจ านวน 431 คน คิดเป็นร๎อยละ 61.57 จากการ
วิเคราะห์สาเหตุ พบวํา ในชํวงเวลาการจัดกิจกรรม ยังมีนิสิต
บางสํวนต๎องเข๎าเรียนตามตารางเรียน 
1.2 โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน : จ านวนผุ๎เข๎ารํวม
โครงการไมํเปูนตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 1,800 คน มีผู๎เข๎ารํวม 1,301 
คน คิดเป็นร๎อยละ 72.27 เนื่องจากมีนิสิตชั้นปีที่ 1 บางสํวนเป็น
นิสิตพ๎นสภาพและขอรีรหัสเข๎าเรียนใหมํ 
1.3 โครงการสํงเสริมการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตั้งเปูาหมายความส าเร็จไว๎ ร๎อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมที่เข๎า
รํวมการแขํงขัน 3 รายการ ได๎รับรางวัล 2 รายการ คิดเป็นร๎อยละ 
66.67  
1.4 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวมไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ จาก 45 คน มีผู๎เข๎ารํวม
เพียง 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 64 
1.5 โครงการน านิสิตเข๎ารํวมงานประเพณีวันสงกรานต์ จ านวนผุ๎
เข๎ารํวมไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 100 คน มีผู๎เข๎ารํวม 25 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 25 
   จากผลการด าเนินงานข๎างต๎นนี้ การไมํบรรลุเปูาหมายโครงการ
สํวนใหญํ เป็นตัวชี้วัดของปัจจัยน าเข๎า คือ จ านวนผู๎เข๎ารํวม มี
ปัจจัยที่สํงผลให๎ไมํบรรลุเปูาหมายเก่ียวกับห๎วงเวลาที่จัดกิจกรรมไมํ
เหมาะสม เนื่องจากกลุํมเปูาหมายติดการเรียนการสอนตามตาราง 
และบางกิจกรรมเป็นวันหยุดนขัตฤกษ์ที่หยุดยาวตํอเนื่องซึ่งนิสิต
สํวนใหญํจะเดินทางกลับภูมิล าเนา 
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    นอกจากนี้ ในตัวชี้วัดโครงการ ที่บรรลุเปูาหมาย โดยสํวนใหญํ
ยังคงวัดระดับความพึงพอใจ และระดับความคิดเห็น ที่ยังไมํ
สะท๎อนตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ 

 5. ประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์
ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผํานที่ประชุมคณะกรรมการ
กิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 
     โดยมีความส า เร็จของการด า เนินงานตามตัวชี้ วัด ของ
แผนพัฒนานิสิต มก.ฉกส.(จากผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 12 
โครงการ) ในภาพรวมส าเร็จที่ร๎อยละ 93.75 โดยบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ที่ร๎อยละ 80 (1.5-5-1) 
    จากผลการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนานิสิต ข๎างต๎น 
คระกรรมการกิจการนิสิต มีข๎อสังเกตวํา ความส าเร็จของตัวชี้วัด
ข๎างต๎น เป็นผลที่ได๎รวบรวมความส าเร็จจากตัวชี้วัดระดับโครงการ
ทั้ง 13 โครงการ ซึ่งพบวํา ตัวชี้วัดโดยสํวนใหญํนั้น เป็นตัวชี้วัดเชิง
ปัจัยน าเข๎า (In put) และเชิงกระบวนการ (process) มีเพียงบาง
โครงการที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลลัพธ์ (out put) แม๎ใน
ภาพรวมตัวชี้วัดดังกลําวจะบรรลุตามที่ก าหนดเปูาหมายไว๎ แตํอาจ
ไมํสะท๎อนร๎อยละของนิสิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(IDKU) และเอกลักษณ์นิสิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (GROWTH) 
    อยํางไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการนิสิตได๎เทียบเคียงผล
ความส าเร็จดังกลําวกับผลการประเมินความพึงพอใจจากผู๎ใช๎
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2560 พบวํา มีคําคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.07อยูํในระดับดี และหากพิจารณาจ าแนกรายด๎านตาม 
(IDKU) มีคําคะแนน ดังนี้ 
 วิทยาเขต ทอ. วว. ศว. สศ. 

ส านึกดี 4.28 4.35 4.24 4.34 4.13 

มุํงมั่น 4.01 4.09 3.98 4.07 3.88 

1.5-5-1 อ๎างอิง
หลักฐานที่ 1.5-4-1 
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สร๎างสรรค์ 3.86 3.93 3.81 3.94 3.76 

สามัคค ี 4.22 4.32 4.17 4.26 4.16 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 4.15 4.03 4.13 3.9 

   คณะกรรมการกิจการนิสิต มีความเห็นวํา วิทยาเขตควรมีการ
ทบทวนแผนพัฒนานิ สิ ต  โ ด ย ให๎ มี ก า รนิ ย าม เอ กลั กษณ์ 
KU.CSC.GROWTH และควรมีการก าหนดตังชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ระดับโครงการ ให๎สามารถสะท๎อนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนานิสิตได๎ 

 6. น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานสิิต 

     จากผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎น าผลการประเมิน
ดังกลําวมาพิจารณา และปรับปรุงแผนพัฒนานิสิต ประจ าปี 2561 
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 6 /2561 เมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2561 โดยได๎มีการนิยามกรอบความหมายของ
เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. KU.CSC GROWTH ให๎มีกรอบการ
ด าเนินงานที่มีจุดเน๎นมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เอกลักษณ์ของนิสิต มก.ฉกส. 
KU.CSC GROWTH = บัณฑิตก๎าวหน๎า  โดย 
G ยํอมาจาก Globalization 

R ยํอมาจาก Responsibility 

O ยํอมากจาก Open Mind 

W ยํอมาจาก Wisdom 

T ยํอมาจาก Technology 

H ยํอมาจาก Healthy 

 และได๎มีการปรับกลยุทธ์ของแผนพัฒนานิสิต จากเดิม 5 กลยุทธ์ 
ปรับเป็น 6 กลยุทธ์เพื่อให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของแผนที่ก าหนด
ไว๎ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 (Globalization) พัฒนานิสิตให๎เป็นผู๎มีความเป็นสากล 
เข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมืองโลก 
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสร๎างเสริมการเรียนรู๎ในความเป็นสากล

และบทบาทความเปน็พลเมืองโลก 

1.5-6-1 
แผนพัฒนานิสิต 
มก.ฉกส. ประจ าปี 
2561 - 2565 
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               2.สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ในความเป็นสากลและ

บทบาทความเป็นพลเมืองโลก 

ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย  4  โครงการ ได๎แกํ 
1.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎พหุวัฒนธรรม 
2.โครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศส าหรับนิสิต 
3.โครงการพัฒนาทักษะการน าเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพสูํ
ความเป็นสากล 
 
4.โครงการเสริมสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎สูํสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 (Responsibility) สร๎างเสริมให๎นิสิตมีความรับผิดชอบ
ตํอตนเองและผู๎อื่น 
มาตรการ : 1.สร๎างเสริมให๎นิสิตเป็นผู๎มีจิตอาสา โดยเน๎นเชิงบูรณา
การ 
               2.รณณงค์เพื่อพัฒนานสิิตให๎มีความรับผดิชอบตํอผู๎อื่น
และสังคมในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย  3  โครงการ ได๎แกํ 
1.โครงการเสริมสร๎างจิตอาสาแบบบูรณาการ 
2.โครงการสํงเสริมเพื่อพัฒนาวินัยนิสิต 
3.โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 
100 เปอร์เซ็นต์ 

กลยุทธ์ที่ 3 (Open Mind) สํงเสริมให๎นิสิตเป็นผู๎มีความเข๎าใจและ
ยอมรับในผู๎อื่น 
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เน๎นการท างานเป็น

ทีม 

ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 3  โครงการ ได๎แกํ 

1.โครงการร๎องเพลงมหาวิทยาลัยและต๎อนรับน๎องใหมํ 
2.โครงการแนะแนวนิสิตใหมํ 
3.โครงการ Open mind to wind 
กลยุทธ์ที่ 4 (Wisdom) พัฒนานิสิตให๎มีทักษะในด๎านการคิด 
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ

การคิดเชิงสร๎างสรรค์และนวัตกรรม 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              115 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

               2.สร๎างเสริมให๎นิสติมีทักษะในการแก๎ไขปัญหาเฉพาะ

หน๎า 

ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 4 โครงการ ได๎แกํ 
1.โครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดนิ 

2.โครงการประกวดผลงานการคิดเชิงสร๎างสรรค์และนวัตกรรมของ

นิสิต 

3.โครงการด๎านพัฒนาทักษะการคิด (โครงการใหมํ) 

4.โครงการบัณฑิตยุคใหมํส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4(ปัจฉิมนิเทศ) 

กลยุทธ์ที่ 5 (Technology) พัฒนานิสิตให๎มีทักษะในด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน ส าหรับการประกอบวิชาชีพ 
มาตรการ : 1.สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะใน

ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐานส าหรับประกอบวิชาชพี 

ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย 1  โครงการ ได๎แกํ 
1.โครงการพัฒนาทักษะทางดา๎นเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิต 
(e – student) 
กลยุทธ์ที่ 6 (Healthy) พัฒนานิสิตให๎มีความรู๎และทักษะในการ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
มาตรการ : 1.ให๎ความรู๎ในด๎านการสํงเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 

              2.เสริมสรา๎งทักษะให๎นิสิตมีความรู๎และสามารถรักษา

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ในกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด๎วย  4  โครงการ ได๎แกํ 
1.โครงการสํงเสริมการแขํงขันกฬีาและการออกก าลังกาย 

2.โครงการกีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส์ 

3.โครงการเสริมสร๎างความรู๎ในการรักษาสุขภาพทางกาย 

4.โครงการเสริมสร๎างความรู๎ในการรักษาสุขภาพจิต 

    โดยทั้งนี้ ให๎มีการรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ผํานที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต มก.ฉกส.อยํางตํอเนื่อง เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงาน และปรับปรุงการด าเนินงานตํอไป 
1.ในการจัดโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทุกโครงการ ให๎
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มีการวัดระดับความรู๎ ความเข๎าใจ เพื่อให๎สอดคล๎องกับตัวชี้วัด
ระดับแผน 
2.ควรมีการบูรณาการการจัดโครงการรํวมกัน เพื่อลดจ านวน
โครงการ กิจกรรมลง แตํเพิ่มคุณภาพของโครงการ 
3.โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ควรมีเปูาหมายกลุํมผู๎เข๎ารํวมที่
ชัดเจน และควรครอบคลุมนิสิตให๎ครบทุกกลุํม ทุกชั้นปี 
4.ให๎น าผลการประเมินรายโครงการ พร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงในการจัดโครงการในคร้ังตํอไป 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

3.00 
(ข๎อ 1,2,3,4) 

3.00 
(ข๎อ 1,2,3,4) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00  คะแนน 6 ข๎อ ไมํบรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตามตัว
บํงชี้ สกอ. 3 ตัวบํงชี้ พบวํา มีผลการประเมินตนเอง ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผลประเมินได๎คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ผลการประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 2560 2561 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย           

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค ์

ข๎อ  6 6  6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค ์ คะแนน 3.01   3.51  18.29 3.66 3.66 ดี 
 5 

 - คณะ ทอ (1 : 220,000)    22,041,155.80/49 4,321,795.50 5.00  
 - คณะ วว. (1 : 220,000)    24,553,600.97/79 282,225.29 5.00  
 - คณะ ศว. (1 : 100,000)     1,233,040/70 17,614.86 0.88  
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์(1 : 180,000)     14,786,113/19 704,100.61 5.00  
 - สขส. (1 : 220,000)      105,882.35/1 105,882.35 2.41  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 
คะแนน 3.01   3.51 21.77 4.35 4.37 ดี 

5 

 - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร     31/ 51 60.78 5.00  
 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์     31.20/ 87 35.86 2.99  
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ     23/ 76 30.26 3.85  
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์    16.40/ 22 74.55 5.00  
 - ส านักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.     1.80/1 180 5.00  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (3 ตัวบง่ชี้)  4.34 ดี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1.มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวจิัยที่
สามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ในการ
บริหารงานวจิัยหรือ
งานสร๎างสรรค ์

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนครใช๎ระบบสารสนเทศด๎านการวิจัยของสํวนกลาง 
คือสถาบันวิจัยและพฒันาแหํง มก. ซึ่งเป็นระบบฐานข๎อมูล
บริหารจัดการงานวิจัย มก. (KURDI: Research Management 
System) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานวิจยั/ให๎บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง ข๎อมูลกับหนํวยงาน
ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั รวมทั้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํง 
มก.  
      วิทยาเขต ฯ ใช๎ระบบฐานขอ๎มูลงานวิจยัและงานสร๎างสรรค์
ของมหาวิทยาลัย(http://research.rdi.ku.ac.th/kur3) (2.1-1-
1) ซึ่งเป็นระบบรวบรวมงานวิจยัและงานสรา๎งสรรค์ของอาจารย์/
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูลโครงการวิจัยที่
ได๎รับทนุอุดหนุนวิจัยจากแหลํงทุนตํางๆทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการผลงานน าเสนอใน
การประชุมวชิาการผลงานอื่นๆ ผลงานทรัพยส์ินทางปัญญาการ
ใช๎ประโยชน์ของงานวิจยัและการได๎รับประกาศเกียรติคุณ/รางวลั
การวิจัย  
     โดยบุคลากรสายวชิาการทกุทํานสามารถเข๎าถึง ได๎
เชํนเดียวกับทุกคณะ/หนํวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย โดย
บุคลากรสามารถใช๎ฐานข๎อมูลดงักลําวในการบันทึกข๎อมูลเพื่อ
ข๎อเสนองานวิจัย ผลการด าเนินการวิจัยการน าเสนอผลงานวิจัย 
รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข๎อมูลนักวิจัย ฐานข๎อมูล
ผลงานวิจัย ฐานข๎อมูลสิทธิบตัรและฐานข๎อมูลผลงานวิจัยที่
น าไปใชป๎ระโยชน์ อีกด๎วย      
    วิทยาเขตฯ ไดน๎ าข๎อมูลจากฐานข๎อมูลดังกลาํวใช๎ในการ
วางแผนบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ได๎ ทั้งแผนการ
ก าหนดทิศทางการวิจัยวิทยาเขต ฯ แผนการเพิ่มงบประมาณ
การสนับสนนุการเผยแพรํผลงานวิจัยในรูปแบบตาํงๆ การก ากบั
และติดตามการด าเนนิงานวิจัยและการเผยแพรํงานวิจัย โดยได๎

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหํง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(http://www.rdi.ku.ac.th) 
2.1-1-1 ระบบฐานข๎อมูล
งานวิจยัและงานสร๎างสรรค์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
(http://research.rdi.ku.ac.
th/ 
  
2.1-1-2 ระบบสบืค๎นข๎อมูล
งานวิจยั ม.ก.(KUForest) 
(http://research.rdi.ku.ac.
th/forest) 
 
 
 

http://www.rdi.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/
http://research.rdi.ku.ac.th/forest
http://research.rdi.ku.ac.th/forest
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดสรรเงินรายได๎ เพื่อให๎เกิดผลงานทางวชิาการเพิ่มมากข้ึน   
      จากการด าเนนิการ พบวํา ใน ป ี2558 – 2559  นั้นพบวาํ 
มีผลงานทีน่ าเสนอในการประชมุวิชาการระดบัชาติ มากกวาํ
การประชุมวชิาการนานาชาติเนือ่งจากวิทยาเขตมีงบประมาณ
สนับสนนุอยํางจ ากัด   
       ในปี 2560 วิทยาเขตฯ ไดส๎นับสนนุงบประมาณเพิ่มข้ึน
และให๎ความส าคัญกบัสํงเสริมให๎มีผลงานที่น าเสนอในการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ จึงมีจ านวนผลงานเพิ่มข้ึน ดัง
ตารางตํอไปนี ้ 
        ตารางแสดงจ านวนผลงานที่น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

 
         ส าหรับผลงานวิจัยที่ตพีมิพ์ในวารสารวิชาการ ผลการ
ด าเนินงานนั้น พบวาํใน ปี 2560 นั้นผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ใน
วารสารวชิาการในระดับนานาชาติ มีจ านวนที่ลดลง วิทยาเขตฯ 
จึงได๎หาแนวทางเพื่อสํงเสริมและสนบัสนุน ให๎เกิดผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติให๎เพิ่มมากขึ้น โดยการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนนุผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  (ISI, Scopus) เร่ืองละไมํเกิน 12,000 บาท       
โดยนักวิจัยขอรับการสนับสนนุได๎มากกวํา 1 เร่ือง / 
ปีงบประมาณ อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและการ
เขียนบทความในระดับนานาชาติให๎กับนักวิจัย ของวิทยาเขตฯ 
วิทยาเขตฯได๎จัดโครงการพัฒนานักวิจัย "การเขียนเมนูสคริป
งานวิจยั (Manuscript Writing) เพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
วารสารวชิาการนานาชาติ เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาให๎นักวิจัย
ได๎มีผลงานการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติให๎เพิ่มมากขึ้น 
       ตารางแสดงจ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ  
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
      วิทยาเขต ฯ ใช๎ ระบบสบืคน๎ข๎อมูลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั (KU Forest) 
(http://research.rdi.ku.ac.th/forest) ซึ่งเป็นระบบเผยแพรํ
และสืบคน๎งานวิจัยของมหาวทิยาลัย สามารถสบืค๎นจาก เชํน 
รายชื่อบุคลากร ผลงาน รางวัลอื่น ๆ รวมทั้งวารสารและงาน
ตีพิมพ์ที่มีอยูํในฐานข๎อมูลทั้งหมดของ สวพ. มก. และข๎อมูลอื่น 
ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตฯ ได๎น าผลสรุปของภาพรวม
ด๎านการวิจัยของมหาวทิยาลัย เพื่อใช๎วางแผนขับเคลื่อนการ
วิจัยในระดับวทิยาเขตตํอไป  (2.1-1-2) 

 2.สนับสนุนพนัธกิจ
ด๎านการวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ใน
ประเด็นตํอไปนี้                                                                                                                                                     
 -ห๎องปฏิบัติการ
หรือห๎อง
ปฏิบัติงาน
สร๎างสรรค์ หรือ
หนํวยวิจัย หรือ
ศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให๎
ค าปรึกษาและ
สนับสนนุการวิจัย
หรืองาน
สร๎างสรรค์  - 
ห๎องสมุดหรือ
แหลํงค๎นคว๎า
ข๎อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน

      วิทยาเขตฯ ได๎จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ ในหลากด๎าน ดังนี้ 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย  

     เพื่อเป็นพื้นที่ปฏบิัติการวิจยัที่เพียงพอตํอการทดลอง

ค๎นคว๎าวิจัยดา๎นพชืและสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรกล อีกทั้งเป็นแหลํงรวบรวมพันธุไ์ม๎ ปาุไม๎เต็งรัง และ

ระบบนิเวศท๎องถิ่น  พันธุไ์ม๎น้ า สัตว์น้ า  และรองรับการวิจัย

และการเรียนการสอนภาคปฏิบตัิ    ประกอบด๎วย 4 อุทยาน 

ได๎แกํ  

 อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ฟาร์มพืช 

ฟาร์มสัตว์  ระบบกระจายน้ า ) พื้นที่ 2,000 ไร ํ

 อุทยานธรรมชาติวิทยาปาุเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินนีาถ 

(การจัดการปุาเต็งรังและระบบนิเวศ) พื้นที่ 1,000 ไร ํ

 อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (พรรณไม๎น้ า สัตว์น้ า 

นาข๎าว) พื้นที ่700 ไรํ และได๎แบํงพื้นสํวนหนึง่เป็นอุทยาน

2.1-2-1 รายงานการใช๎
ประโยชน์พืน้ที่และกิจกรรมที่
ด าเนินบนพืน้ที่ฟาร์ม
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.1-2-2 ภาพถําย
ห๎องปฏิบัติการการวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตรและ 
ห๎องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
บริการคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ 
2.1-2-3 ภาพถํายห๎องสมุด 
   - ห๎องสมุดในสวน 
   - ห๎องสมุด 24 ชั่วโมง 
   - ห๎องศึกษากลุํม 
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สร๎างสรรค์  - สิ่ง
อ านวยความ
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) 

 

บัว 50 ไร ํ

 อุทยานบวั(ศูนย์การเรียนรู๎เกี่ยวกับบัวพันธุ์ตํางๆทั้งใน

ประเทศและตาํงประเทศ) 

   ซึ่งทั้ง 4 อุทยานอยูํในการดูแลของส านักงานวทิยาเขต โดยมี

การก าหนดพื้นที่การใช๎งานให๎กับคณะตํางๆไดด๎ าเนนิกิจกรรม

ของนักวิจัย (2.1-2-1) 

 ห้องปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เครื่องมือ 

วิทยาเขตฯไดส๎นบัสนนุให๎กับคณะตํางๆดังนี้  

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์     

   1) ห๎องปฏิบัติการเคมี                                             

2) ห๎องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร  

1) ห๎องปฏิบัติการพันธุศาสตร์                                       

2) ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์             

3)ห๎องปฏิบัติการเทคโนโลยีชวีภาพ                     

4) ห๎องปฏิบัติการหลักสรีรวิทยาของสัตว์           

5) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืชและห๎องวิเคราะห์ธาตุ

อาหาร                             

6) ห๎องปฏิบัติการจุลชวีวิทยาทางการเกษตร  

7) ห๎องปฏิบัติการความหลากหลายทางชวีภาพและสิ่งแวดล๎อม
ทางน้ า                   
8) ห๎องปฏิบัติการสรีรวิทยาและโรคสัตว์น้ า   

9) ห๎องปฏิบัติการอาหารสัตวน์้ า                    

10) ห๎องปฏิบัติการชีววิทยา                                         

11) ห๎องวิเคราะห์เคมีขั้นสูง                                  

 
 
2.1-2-4 Proceedings การ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน  
คร้ังที่ 5 วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2560  
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12) ห๎องวิเคราะห์ทางกายภาพ                              

13) ห๎องวิเคราะห์เคมีอาหาร                                   

14) ห๎องทดสอบทางประสาทสมัผัส       

15) ห๎องแปรรูปอาหาร                                

16) ห๎องผลิตภัณฑ์นม                                          

17) ห๎องบรรจุภัณฑ์                                                

18) ห๎องเบิกจํายอุปกรณ์                                             

19) ห๎องผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์                                     

20) ห๎องผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี                                         

21) ห๎องเย็น                                            

22) ห๎องก าเนิดไอน้ า                                  

23) ห๎องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหาร       

24) ห๎องปฏิบัติการจุลชีววทิยา 

 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ        

-  ห๎องปฏิบัติการด๎านอุตสาหกรรมบริการ   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์                                   

  1)ห๎องปฏิบัติการทางการพยาบาลและกายวิภาค       

  2)ห๎องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัย                                              

     ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรองรับการศึกษาและทดลอง

งานวิจยัของนักวิจัยและนิสิต  (2.1-2-2)  

      นอกจากนี้วิทยาเขตยังมีโครงการบริการวิชาการแกํสังคมที่

มีการก าหนดพื้นทีชุ่มชนเปูาหมายที่ชัดเจนตํอเนื่องในการ

ให๎บริการทางวิชาการคือชุมชนดาวล๎อมเดือน  ชุมชนลุํมน้ าก่ า 

ชุมชนปุารักน้ า ซึ่งเปน็Social labให๎กับคณะตํางๆในการวิจยั

ด๎วย  

   รวมทั้งวิทยาเขตฯ ยังมีความรํวมมือกับสํวนราชการและ
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สถาบนัอุดมศึกษาภูมิภาคลุํมน้ าโขง มีการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการซึ่งกํอให๎เกิดการผลงานตํางๆรํวมกัน 

ห้องสมุดวิทยาเขต 
เพื่อเป็นแหลํงค๎นคว๎าทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข๎อมูล

สนับสนนุการเรียนการสอนและวิจัยฯ โดยมีส านักงานวิทยาเขต
รับผิดชอบดูแล ห๎องสมุดมีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ฐานข๎อมูลตํางๆตามผลการส ารวจความต๎องการจากคณะ 
นอกจากนี้ ยังจัดให๎มีห๎องสมุดในสวน ประกอบด๎วย ห๎องท างาน
กลุํมยํอยขนาดตํางๆ ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย นสิิต
บัณฑิตศึกษาและนิสิตที่มาท างานเป็นกลุํม และยังมีพืน้ที่
ห๎องสมุด 24 ชั่วโมง เพื่อสํงเสริมบรรยากาศการอํานและศึกษา
ค๎นคว๎าหาความรู๎อยํางมีความสขุ  (2.1-2-3) 
การจัดกิจกรรมวิชาการ 
     เพื่อสํงเสริมการเผยแพรํผลงานวิจยั เสริมสร๎างบรรยากาศ
วิชาการ วิทยาเขตจึงจัดการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 5 
และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต๎หัวข๎อ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสงัคมที่ยั่งยนื” 
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 
ให๎เกียรติเป็นประธานในพธิีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครัง้
ที่ 12 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที ่27 พฤศจิกายน 2560  ในงาน
มีการแสดงผลิตภัณฑ์ตําง ๆ นทิรรศการวิชาการ นวัตกรรมและ
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีเกษตร และไดน๎ าผลงานวจิัยและ
บริการวิชาการเดํน และนวัตกรรมตํางๆ ด๎านการวิจัย มา
เผยแพรํ จัดแสดง ให๎ประชาชนและหนํวยงานภายนอกได๎เข๎ามา
ศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ  นวัตกรรมตํางๆเพื่อสํงเสริมให๎
เกิดความรํวมมือในการวิจัยรํวมกันตํอไป 
     การประชุมวชิาการระดบัชาติ 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. 
เสวนาในเร่ืองความหลากหลายทางชวีภาพ วฒันธรรม 

และเศรษฐกิจ ผู๎เข๎ารํวมรับฟังการเสวนาเปน็ อาจารย์  นักวิจัย 
นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต และศิษย์เกํา และผู๎เข๎ารํวมน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ   

  การประชุมวชิาการ วัตถปุระสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็น
เวทีเผยแพรํผลงานส าหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              125 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ตลอดจนนสิิตและ ศษิย์เกํา ได๎เผยแพรํผลงานวิจยั  และเปน็
การสร๎างชื่อเสียงให๎กับวิทยาเขตอีกด๎วย  
       ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และงานประชมุ
วิชาการระดบันานาชาติ ครั้งที่ 1 นั้น มีผลงานวิจัยทีน่ าเสนอใน
งานประชุมวชิาการในระดับนานาชาติ จ านวน  23  เร่ือง     
ระดับชาติ  73  เรื่อง รวมทั้งสิ้น  96 เร่ือง(2.1-2-4) 

 3 .  จั ด ส ร ร
งบประมาณ เพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ 

    วิทยาเขตฯ ได๎จัดสรรงบประมาณเงินรายได๎ประจ าป ีจ านวน   
2  ล๎านเพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต  โดยให๎กองบริหาร
การวิจัยและบริการวิชาการ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เป็นหนํวยงานบริหารและจัดสรรทุน
การวิจัย โดยมี คณะกรรมการวิจัยประจ าวิทยาเขต (2.1-3-1) 
ซึ่งมีหน๎าที่ในการบริหารงานวิจัยระดับวิทยาเขตเพื่อก าหนด
กรอบการวิจัยของวิทยาเขต เพื่อก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการวิจัย และรํวมกันวางแนวทาง ขั้นตอน พร๎อมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข๎อบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่
เก่ียวข๎องกับการวิจัย (2.1-3-2) 

คณะกรรมการวิจัยของวิทยาเขตขึ้น ได๎ก าหนดกรอบและ
ทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต และมีมติเห็นชอบ
ให๎จัดสรรงบประมาณ  3 ประเภท ได๎แกํ 

1.งบอุดหนุนงานวิจัยประจ า จัดสรรร๎อยละ 65 ของ

งบประมาณทั้งหมดเปน็เงินจ านวน 1,300,000 บาท จ านวน 

18 โครงการ  (2.1-3-3) 

2.งบสนบัสนนุการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์

ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิจัดสรรร๎อยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด เปน็เงิน 

606,234  บาท (2.1-3-4)        

  ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานตีพิมพ์และการประชุม

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  งบประมาณจัดสรรหมด

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งงบประมาณยังไมํเพียงพอตํอ

2.1-3-1 ค าสั่งแตํงตัง้
คณะกรรมการวิจัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
2.1-3-2 ประกาศกองบริหาร
การวิจัยและบริการวชิาการ 
เร่ือง ข๎อก าหนดการเสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปี 2560 -2561 
2.1-3-3 รายงานการจัดสรร
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
2.1-3-4 รายงานการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
เผยแพรํผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ
2.1-3-5 บันทึกข๎อความเลขที
ศธ.0513.40101/3286-2 
ลว. 26 พ.ค. 2560 เร่ือง ขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณ
เงินรายได๎ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
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นักวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนนุขอรับทุนอุดหนุนผลงานการ

ตีพิมพ์และการประชุมวชิาการ        

    กองบริหารการวิจัย จึงได๎ขออนุมัติปรับแผนเพื่อขอ

งบประมาณในหมวดงบอุดหนุน-โครงการอุดหนุนสํงเสริมการ

วิจัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการตีพมิพ์และสนับสนุนคาํใช๎จาํยการ

ประชุมวชิาการ                                             

     วิทยาเขต ฯ ไดส๎นบัสนนุงบประมาณ ให๎กองบริหาร

การวิจัย เป็นเงิน 280,000 บาท อนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2560 เพื่อจัดสรรให๎กับนักวิจัยที่ยื่นขอรับการสนบัสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานและสนับสนนุคําใช๎จํายการประชุมวชิาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ  (2.1-3-5) 

3.งบพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยจัดสรร

ร๎อยละ5 ของงบประมาณทั้งหมด 28,766 บาท (2.1-3-6) 

2.1-3-6 รายงานการจัดสรร
ทุนอุดหนุนกิจกรรมโครงการ
ที่เก่ียวข๎องกับงานวิจัย 
 

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

     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองาน

สร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการ จัดสรรเป็นเงินจ านวน 

613,234  บาท (2.1-4-1)  

วิทยาเขต ฯ ได๎สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให๎กองบริหาร

การวิจัย เพื่อจัดสรรให๎กับนักวิจัยที่ยื่นขอรับการสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานและสนับสนุนคําใช๎จํายการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาตเิป็นเงิน 280,000 บาท อนุมัติเมื่อวันที่ 

30 พฤษภาคม โดยได๎จัดสรร  

 สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานและสนับสนุนคําใช๎จํายการ

ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 

858,113 บาท ที่ได๎สนับสนุน (2.1-4-1) ดังนี้ 

- เผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุม

วิชาการ จ านวน 16 เร่ือง เป็นเงิน  365,613บาท 

2.1-4-1 สรุปการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
เผยแพรํผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ 
และการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
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- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน ISI, Scopus 

จ านวน  14  เร่ือง เป็นเงิน  168,000 บาท 

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ฐาน TCI  จ านวน  

16  เร่ือง เป็นเงิน  112,000  บาท 

- ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ(มี Peer review)  จ านวน  12  

เร่ือง เป็นเงิน  60,000 บาท 

- น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ   จ านวน  6 เร่ือง เป็น

เงิน 30,000  บาท 

- น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับชาติจ านวน 5 เรื่องเป็น

เงิน 12,500 บาท 

- ต าราทางวิชาการ/เอกสารประกอบการขอผลงานระดับ

ช านาญการขึ้นไป จ านวน 22  ผลงาน เป็นเงิน  110,000 

บาท 

 
 

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

     วิทยาเขตฯมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และ
ด าเนินโครงการ ดังนี ้
       1.โครงการวันนักวิจัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 
วัตถุประสงค์เพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกยํองอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค์ดีเดํนโดยได๎จัด
โครงการวันนักวิจัยขึน้ทุกวันที่ 15 สิงหาคม      ของทุกปี เพื่อ
เชิดชูเกียรตินักวิจัยและเปน็เวทใีนการเผยแพรํผลงานของนักวิจยั 
กิจกรรมในงานมอบรางวลัให๎กับนักวิจัย ประเภทผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติที่มีคาํ Impact factor สูง ระดับ
วิทยาเขต  4 รางวัล  และประเภทผลงานทางวชิาการการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา  2 รางวัล   ประเภทโครงการวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยที่สนองพระราชด ารขิองในหลวง เพื่อฉลองการ
ครองราชย์ 70 ปี  2  รางวัล   ทั้งนี้ได๎มอบเกียรติบัตรเพื่อชู
เกียรติแกํนักวิจัยที่สํงผลงานวิจยัในทั้ง  2 ประเภทดังกลาํว รวม
เป็นทั้งสิน้   8  รางวัล       (2.1-5-2) 
    2.โครงการ การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจัยตํอแหลํงทุน

(2.1-5-1) จดหมายขําวกอง
บริหารการวิจัยและบริการ
วิชาการ  
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ภายนอก จัดขึ้นเมื่อวันที่  29  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 
12.00 น. ณ ห๎องประทุมมา ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการ
รับสมัครทุนสนับสนนุงานวิจัย โดย ดร.ธนัท      อ๎วนอํอน 
ผู๎ชํวยผูป๎ระสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี ชีวภาพ ฝุายอุตสาหกรรม ส านักงานกองทุน
สนับสนนุการวิจัย (สกว.) อาจารย์  นักวิจัย เข๎ารํวม 40 คน   
        3. โครงการพัฒนานักวิจยั 2561 "การเขียนเมนูสคริป
งานวิจยั (Manuscript Writing) เพื่อตีพิมพ์เผยแพรํใน
วารสารวชิาการนานาชาติ โดยมีวิทยากรผู๎ทรงคุณวฒุิ คือ ศ.ดร.
วิฑูรย์ ปริญญาววิัฒน์กุล และรศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา จัดเมื่อ
วันที่  31 พฤษภาคม 2561  ณ ห๎องพระพิรุณ  
         4.โครงการสัมมนา สํงเสริมความรู๎ ด๎านการวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์โซเดียมต่ าใน  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 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 3 ทําน โรงแรมอิมพีเรียล  ร๎านอาหารร๎าน
ของฝากจังหวัดสกลนคร  
         5. โครงการพัฒนานักวิจยัและโครงการการสงํเสริมการ
เขียนข๎อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหลํงทนุภายนอก
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
(วช.) เครือขํายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออก                       
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกํน วิศวกรรมศาสตร์ โดยเน๎น
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและพฒันาเชิงพืน้ที่” มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
ท าวิจัยและพัฒนาเชงิพื้นที่ สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงทนุวิจัย ซึ่ง
จัดขึ้น ในวันจนัทร์ที่ 23 กรกฎาคม     พ.ศ. 2561  ณ ห๎อง
ประชุมสวํางแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 7)  
วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 
เครือขํายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              129 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

มหาวิทยาลยัขอนแกํนและ วิทยากรจากหนํวยงานภาครัฐกลุํม
จังหวัดสกลนคร 

 6. มีระบบและ
กลไกเพื่อชํวยใน
การคุ๎มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ที่
น าไปใชป๎ระโยชน์
และด าเนนิการ
ตามระบบที่
ก าหนด 

     มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการใช๎รูปแบบเดียวกันกับส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในการ
ด าเนินงานวิทยาเขต ฯ โดยใช๎ระบบและกลไกเพื่อชํวยในการ
คุ๎มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรา๎งสรรค์ที่น าไปใชป๎ระโยชน์
และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด รํวมกับสํวนกลาง นักวิจัย
ของวิทยาเขตสามารถเลือกใช๎ชอํงทางการติดตํอหรือ
ประสานงานการยืน่ขอทรัพย์สนิทางปัญญาไปยังส านักบริการ
วิชาการได๎โดยผํานทางกองบริหารการวิจัย ซึ่งเป็นหนํวยงาน
ประสานงานและรวบรวมเอกสารข๎อมูลจากนักวิจัย เพื่อสํงตํอไป
ยังงานทรัพย์สนิทางปัญญา ส านักบริการวิชาการตํอไป 
ในขั้นตอนการชํวยคุ๎มครองสิทธงิานวิจยัและงานสร๎างสรรค์ 

(2.1-6-1) และ (2.1-6-2) 

    วิทยาเขตฯ ได๎จัดโครงการวนันักวิจัยประจ าปี  โดยมีการ

มอบรางวัลให๎กับนักวิจัยที่มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด๎จดทรัพยส์ิน

ทางปญัญา เพื่อสํงเสริมและกระตุ๎นให๎นักวิจัยมีก าลังใจในการ

สร๎างผลงานที่ดีมีคุณภาพน าไปสูํการจดทรัพย์สนิทางปัญญา

และเกิดประโยชน์ตํอไป  

    ทั้งนี้ วทิยาเขตมีผลงานที่ยืน่ขอจดสิทธิบัตรและอนสุิทธบิัตร 
ดังนี้  
      1.เร่ืองการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามส าเร็จรูปเพื่อ
ตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย            ( Escherichia 
coli ) จากชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยตรง ผลงานของ 
อาจารย์ ดร.อนุศักดิ์  เกิดสิน  คณะ สาธารณสุขศาสตร์ ได๎ยืน่
ขอรับการการจดอนุสิทธิบัตร ซึง่ยังอยูํในกระบวนการปรับแก๎ไข
ข๎อมูลตามข๎อเสนอแนะของงานทรัพย์สินทางปัญญา ส านัก
บริการวิชาการ 
      2.เร่ืองผลิตก๎อนวัสดุเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ ผลงานของ 

ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

2.1-6-1 ส านักบริการวิชาการ 
งานทรัพยส์ินทางปัญญา 
https://kuservice.ku.ac.th
/PHPS/index.php?action=
part04 
 
2.1-6-2 ขั้นตอนการยื่น
ขอรับความคุ๎มครองของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
2.1-6-3  เอกสารแบบฟอร์ม
การขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร งานทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
     1. เร่ืองการพัฒนาชุด
ทดสอบภาคสนามส าเร็จรูป
เพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย                             
( Escherichia coli ) จากชุด
ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
โดยตรง 
  2. เร่ืองเคร่ืองผลิตก๎อนวัสดุ
เพาะเห็ดแบบอัตโนมตัิ โดย          
ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร  ตาม
เลขที่ค าขอ 1703002518  
ลงวันที่รบัค าขอ 20 ธ.ค. 
2560 

https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04
https://kuservice.ku.ac.th/PHPS/index.php?action=part04
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ยื่นผลงานขอรับอนุสิทธบิัตร ตามเลขที่ค าขอ 1703002518  

ลงวันที่รบัค าขอ 20 ธ.ค. 2560 (2.1-6-3 ) 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00  คะแนน 
6 ข๎อ 

บรรลุเปูาหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข๎า 

เกณฑ์การประเมิน  
 คะแนนที่ได๎จากระดับสถาบัน เป็นคําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนํวยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค านวณ  

   ๎คะแนนทีไ่ด 
ดของสถาบนั ิจัยท้ังหมะหนํวยงานวจ านวนคณะแล

วิจัยละหนํวยงานของทุกคณะแ ุนงานวิจัยเงินสนับสนการประเมินผลรวมของผล
    

 
ผลการด าเนินงาน 
ใช๎ข๎อมูลจาก Common Data Set ที่คณะกรรมการยืนยนัในระบบ CHE QA Online 
     ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558 

 
หนํวยงาน 

เงินวิจัย อาจารย์เฉพาะ
ปฏิบัติงานจริง 

นักวิจยัเฉพาะ
ปฏิบัติงานจริง 

 
สัดสํวนเงินวิจัย 

 
คะแนน รวม ภายใน ภายนอก 

วิทยาเขต   1,647,890    5,736,692    5,911,198        191.5  1  60,509.52 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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ผลการด าเนนิงานปีการศึกษา 2559 
 

 
หนํวยงาน 

เงินวิจัย อาจารย์ที่
ปฏิบัติงานจริง 

นักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริง 

สัดสํวนเงิน
วิจัย 

 
คะแนน รวม ภายใน ภายนอก 

วิทยาเขต 42,431,048 5,805,385 36,625,663 200.0 1 12,155.24 3.18 

คณะ ทอ. 
(220,000) 

16,148,938.88 3,376,780.00 12,772,158.88 47 0 343,594.44 5.00 

คณะ วว. 
(220,000) 

23,247,779.93 1,838,505.00 21,409,274.93 77.5 0 299,971.35 5.00 

คณะ ศว. 
(100,000) 

607,714.29 222,000.00 385,714.29 57.5 0 10,568.94 0.53 

คณะ สศ. 
(180,000) 

2,350,615.00 292,100.00 2,058,515.00 18 0 130,589.72 3.63 

สขส. 
(220,000) 

76,000.00 76,000.00 0 0 1 76,000.00 1.73 

 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 
ข๎อมูลจากระบบ  http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx   
  

เงินวิจัย 

อาจารย์
เฉพาะ

ปฏิบัติงาน
จริง 

นักวิจัย     

หน่วยงาน เฉพาะ
ปฏิบัต ิ

สัดส่วนเงิน
วิจัย 

คะแนน 

   รวม ภายใน ภายนอก 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.  24,533,600.97 4,633,566.67 19,920,034.30 79 0 282,225.29 5 

คณะ ศว. 
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 

สขส. 105,882.35 105,882.35 - 0 1 105,882.35 2.41 

  

http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx
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อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าวิทยาเขตมีการท าวิจัยอยํางตํอเนื่องโดยได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ง
จากภายในได๎แกํทุนคณะ ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมก. ทุนวิทยาเขตรวมทั้งทุนจากภายนอกได๎แกํ 

1) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํง ชาติ 
3) บริษัท ไทยรุํงเรืองอุตสาหกรรม จ ากัด  ( สาขาสกลนคร )  
4) งบประมาณจังหวัดสกลนคร ปีงบ ประมาณ  2560  
5) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแหํงชาติ  ( สวทช .)  
6) วัดไตรสิขาราม บ๎านฝาง ต าบลแพ ด อ าเภอค าตากล๎า จังหวัด สกลนคร  
7) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย  ( สกว .)  
8) ITAP 
9) กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน  2 
10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
11) ส านักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา  ( สกอ .)  
12) กรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวง พาณิชย์  
13) ที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศ ไทย  
14) แหลํงเงินสนับสนุนโครงการชํวย เหลือน้ าทํวมจังหวัดสกลนคร ปี  2560  
15) Innovation hub  -  agriculture & food  
16) Innovation Hub – Ageing  Society :  Translational  Research PRE - SEED FUND  
17) ส านักงานจังหวัดสกลนคร  ( โครงการบริหารจัดการแบบ บูรณาการ )  
18) ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  5  ขอนแกํน  
19) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรมแหํงชาติ  ( สวทน .)  และ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดม ศึกษา  ( สกอ .)  ภายใต๎โครงการสํง เสริมบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จาก มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมขีด ความสามารถการ
แขํงขันในภาค เอกชน  ( Talent Mobility )  

20) Osaka University ,  Osaka ,  Japan  
22) ส านักสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
23) Innovation Hubs  เพ่ือสร๎างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของ ประเทศตามนโยบาย ประเทศ ไทย  4 . 0  
24) University of Michigan, USA. 
25) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ สร๎างเสริมสุขภาพ  ( สสส .)  
26) Center for Diseases Control  and Prevention ,  USA  
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับวิทยาเขต 
คะแนนที่ได๎ในระดับวิทยาเขต = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกหนํวยงาน 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

1.52 3.18 3.66 3.66  คะแนน 3.01 บรรลุเปูาหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได๎ในระดับสถาบันเป็นคําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยของทุกคณะและหนํวยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค านวณ 

   ๎คะแนนทีไ่ด ดของสถาบนั ิจัยท้ังหมะหนํวยงานวจ านวนคณะแล
วิจัยละหนํวยงานของทุกคณะแทางวิชาการะเมินผลงานแนนผลการปรผลรวมของคะ

    

 

ผลการด าเนินงาน 
ใช๎ข๎อมูลจาก Common Data Set ที่คณะกรรมการยืนยนัในระบบ CHE QA Online 

ผลการด าเนินงานแยกหนํวยงาน  ปีการศึกษา 2558 
หน่วยงาน จ านวนผลงานวิจัยตามคําถํวงน้ าหนัก อาจารย์

ทั้งหมด 
นักวิจัย
ทั้งหมด 

ร๎อยละ
ผลงานวิจัย 

คะแนน 
เฉลี่ย รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

วิทยาเขต 67.8 59 25 9 17 27 233.5 1 28.91 2.20 
คณะ ทอ. 30.40 22 9 7 14 7 48 0 63.33 5.00 
คณะ วว. 26.60 23 14 0 3 14 90 0 29.56 2.46 
คณะ ศว. 2.60 4 2 0 0 1 73.5 0 3.54 0.44 
คณะ สศ. 8.20 10 0 2 0 5 22 0 37.27 3.11 
สขส. 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 
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ผลการด าเนินงานแยกหนํวยงาน  ปีการศึกษา 2559 
หน่วยงาน รวม 

ผลงาน 
จ านวนผลงานวิจัยตามคําถํวงน้ าหนัก อาจารย์

ทั้งหมด 
นักวิจัย
ทั้งหมด 

ร๎อยละ
ผลงานวิจัย 

คะแนน 

 รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1 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 

 
ผลการด าเนินงานแยกหนํวยงาน  ปีการศึกษา 2560 
หน่วยงาน รวม 

ผลงาน 
จ านวนผลงานวิจัยตามคําถํวงน้ าหนัก อาจารย์

ทั้งหมด 
นักวิจัย
ทั้งหมด 

ร๎อยละ
ผลงานวิจัย 

คะแนน 

 รวม 0.2 0.4 0.6 0.8 1 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 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
คณะ ผลการด าเนินงาน  

ทอ. วว. ศว. สศ. สนข. จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 4 11 6 11 0 32 6.40 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตาม

0.40 5 15 42 16 1 79 31.60 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
คณะ ผลการด าเนินงาน  

ทอ. วว. ศว. สศ. สนข. จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาํด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการพ.ศ. 2556 แตํสถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎ง ให ๎
ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํ
วันที่ออกประกาศ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่2  

0.60 3 0 1 0 1 5 3.0 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตาม
ประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาํด๎วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการพ.ศ. 2556 แตํสถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตํวันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไมํอยูํในBeall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่1 

0.80 13 5 6 1 1 26 20.8 

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 14 16 0 7 0 37 37.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองารแปรที่
ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การ
การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 

1.00 1 2 0 0 0 3 3.00 

การวิจัย/ผลงานวิจยัที่หนํวยงาน
หรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎

1.00 1 1 0 0 0 2 2.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก 
คณะ ผลการด าเนินงาน  

ทอ. วว. ศว. สศ. สนข. จ านวน ค่าถ่วงน้ าหนัก 

ด าเนินการ 
รวม 40 48 55 35 3 184 103.8 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับวิทยาเขต 

คะแนนที่ได๎ในระดับวิทยาเขต = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกหนํวยงาน  

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

2.20 4.11 4.37 4.37 คะแนน 3.01 บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎ความส าคัญตํอการด าเนินพนัธกิจด๎าน
บริการทางวชิาการแกํสังคม ตามนโยบายมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ด๎านความรบัผิดชอบตํอสังคม  จึงได๎จัดท าแผนงาน
และงบประมาณการด าเนนิงานบริการวิชาการเพื่อสร๎างความเข็มแข็งให๎กับชุมชนตามวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองงานตามโครงการในพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนาง
เจ๎า ในรัชกาลที่ 9    

ในบทบาทการเปน็สถาบันอุดมศึกษาที่พึ่งดา๎นวิชาการแกํจังหวดัสกลนคร วิทยาเขตฯยังได๎รบัการร๎องจากจังหวัด
สกลนครในการบริการวชิาการแกํสังคมโดยใช๎งบประมาณของจงัหวัดสกลนครในปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561 )  มีอุทกภัยครั้งใหญํน าความเสียหายเดือดร๎อนมาสูชําวสกลนครอยํางประมาณคํามิได๎   วิทยาเขตได๎ตั้ง
ศูนย์ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยภายใต๎แนวคิด “ KU  SPILIT ”ชํวยเหลือชํวงภาวะวิกฤต ตํอเนื่องไปถึงการชํวยพื้นฟสูภาพหลงั
น้ าลดและสงํเสริมอาชีพด๎วย ซึ่งในระยะยาวได๎วางแผนในการฟืน้ฟูและพฒันาให๎เกิดความยั่งยนื และสงํเสริมภาค
การเกษตรในรูปแบบภาคีเครือขําย 

ส าหรับผลการด าเนนิงานตามแผนบริการวชิาการ ในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการตามตัวบํงชี้ 
สกอ. 1 ตัวบํงชี้ พบวาํ มีผลการด าเนินงาน 6 ข๎อ ได๎  5 คะแนน ผลประเมินได๎คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ผลการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
2560 2561 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ           
3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม ข๎อ  6  6 6 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (1 ตัวบง่ชี้)        5.00 ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 1.ก าหนดชุมชน
หรือองค์การ

เปูาหมายของการ
ให๎บริการทาง

วิชาการแกํสังคม
โดยมีความรํวมมือ
ระหวํางคณะหรือ

หนํวยงาน
เทียบเทํา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยคณะกรรมการบริการวิชาการของวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ ฯซึ่งประกอบด๎วผู๎แทนจากคณะและ
ส านักงานวทิยาเขต ไดพ๎ิจารณาก าหนดชุมชนเปาูหมายเพื่อให๎
ทุกหนํวยงานได๎รํวมกันให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม ไว๎ 2 
กลุํมหลักๆ คือ 
 1) กลุํมประชาชนรอบวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ 
 2) กลุํมชุมชนที่อยูํในโครงการพระราชด าริ  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯส ารวจความต๎องการของชุมชน  
ท๎องถิ่นและจังหวัดเพื่อน ามาก าหนดเป็นแผนงานในการ
บริการวิชาการที่ใช๎ความเชีย่วชาญทางวิชาการของบุคลากร
ในวิทยาเขตเป็นหลักประกอบกับความรํวมมือของหนํวยงาน
ตํางๆในจงัหวัด รวมทั้ง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โรงการหลวงอาหารส าเร็จรูป เป็นตน๎ ก าหนดเปน็
แผนระยะยาวที่ต๎องด าเนนิการอยํางตํอเนื่องและโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการเฉพาะดา๎นเพื่อรองรับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  
ในปีการศึกษา 2560 มุํงพัฒนา 2 กลุํมชุมชนเปาูหมายโดย
จัดท าเวทีประชาชนขึ้นเพื่อสร๎างความเข๎าใจเน๎นความสมัครใจ
ในการเข๎ารํวมโครงการและหาแนวทางการพัฒนารํวมกัน 
สอดคล๎องกับความจ าเป็นของกลุํมเปูาหมายที่ก าหนดไว๎
ข๎างต๎น ดังนี ้
กลุํมที่ 1.กลุํมประชาชนโดยรอบวิทยาเขต  มี 1 โครงการ
ตํอเนื่อง คือ  โครงการดาวลอมเดือน 
     กลุํมดาวล๎อมเดือน  คือ  ชมุชนกลุํมเปาูหมายต าบลเชียง
เครือและต าบลอุํมจาน ที่อยูํในพื้นที่รอบวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติฯ ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาวิทยาเขตฯ เมื่อมีการน าน้ า
จากเขื่อนน้ าอูนเข๎ามายงัวิทยาเขต โดยการบริจาคทีด่ินของ
เกษตรกรตลอดแนวคลองระยะทาง 9 กิโลเมตร สํวนใหญํอยูํ
ในเขตพื้นที่ต าบลเชียงเครือที่ยังไมํได๎รับการพัฒนาดา๎นอาชีพ
และความเปน็อยูํ  ยังมีการประกอบอาชีพแบบเดิม 
      

-แผนบริการวชิาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต

ร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  

- ค าสั่งแตงํตั้ง
คณะกรรมการบริการ

วิชาการวิทยาเขต 
-ค าสั่งแตํงตัง้

คณะกรรมการโครงการ
ลุํมน้ าก่ า 

- ค าสั่งแตํงตัง้
คณะกรรมการโครงการ

ปุารักน้ า 
-บันทึกข๎อตกลงความ

รํวมมือCreative 
Economicอยํางยั่งยืน  
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

  รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (รองอธิการบดี
ประจ าวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ทํานแรก) ได๎ริเริ่มโครงการ
“ดาวล๎อมเดือน”   โดยน๎อมน าเอาหลักทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการ
ด าเนินงานเพื่อสร๎างศูนย์กลางการเรียนรู๎ด๎านการพฒันาการ
เกษตร ยกระดับพื้นที่ให๎มีศักยภาพด๎านการพัฒนาการเกษตร
ภายในชุมชนให๎เป็นพืน้ที่ตัวอยาํงการพัฒนา  โดยให๎         
“วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร” (ทุกคณะและ
มีส านักงานวทิยาเขตเป็นหนํวยประสานงาน)  เปรียบเสมือน 
“เดือน” และประสานความรํวมมือกับภาคีเครือขํายทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชน  ได๎แกํ เทศบาลต าบลเชียงเครือ องค์การ
บริหารสํวนต าบลอุํมจาน ส.ก.ต.สกลนคร จ ากัด ส านักงาน ธ.
ก.ส. จังหวดัสกลนคร  กรมชลประทาน  กรมปศสุัตว์  
กรมการพัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาที่ดิน  ในการพัฒนา 
“กลุํมชุมชนบริเวณโดยรอบวิทยาเขต” ที่เปรียบเสมือน “ 
ดาว” โดยมีการพฒันาในหลายสํวนทั้งเร่ืองการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตดา๎นการเกษตรแบบครบวงวงจร(ตั้งแตํ การ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ข๎าว การเลี้ยงโคเนื้อ การพัฒนาอาหารสัตว์ 
การผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ การลดสารเคมี การแปรรูปผลผลิต การ
สํงเสริมมาตราฐานผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 
ฯลฯ)โดยมชีุมชนทีส่มัครใจเข๎ารํวมโครงการอยํางตํอเนื่อง 
จ านวน 9 ชุมชนคือ (1)บา๎นหนองหอย หมูํ 4 (2) บ๎านหนอง
หอยหมูํ 17 (3) บ๎านโนนศาลา (4) บ๎านนาค าไฮ (5) บ๎านโคก
สวําง(6)บ๎านหนองสนม (7) บ๎านโนนเบ็ญ (8) บ๎านโพนสวาง 
(9) บ๎านหนองบัวสร๎าง 
กลุํมที่ 2 กลุํมชุมชนที่อยูํในโครงการพระราชด าริ  
โครงการที่เน๎นหนักในพืน้ที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและเปน็โครงการตอํเนื่องนั้น ทางวิทยาเขตได๎ให๎
ความส าคัญอยาํงจริงจังดว๎ยการบูรณาการทรัพยากรบุคคล 
วัสดุ วิชาการ ผสมผสานกับหนวํยงานภาคีเครือขํายในพื้นที่
รํวมกันเน๎นที่ชุมชนในพื้นที่เป็นหลัก และมีภาคีเครือขําย 
ได๎แกํ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรและสิง่แวดล๎อม กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงพาณิชย์   เป็นตน๎  ด าเนินงานใน 2 โครงการหลัก 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

คือ 
2.1 โครงการปุารักน้ าที่มชีีวิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
       เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559 พณ อ าพล เสนา
ณรงค์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 ได๎ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ความก๎าวหน๎าของโครงการปุารกัน้ าที่ บา๎นถา๎ติ้ว  ต าบลปทุม
วาปี  อ าเภอสํองดาว  จงัหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต๎นของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด๎านปาุไมท๎ี่มีชื่อวํา 
“โครงการปุารักน้ า ” และได๎มอบหมายให๎ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดท าโครงการติดตาม
ความก๎าวหน๎าและการบริหารจัดการโครงการปุารักน้ าอีก 4 
แหํงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะได๎น าเอาองค์ความรู๎ด๎าน
ปุาไมไ๎ปวางแผนในการพัฒนาให๎มีความยั่งยืนประกอบด๎วย  
(1) บ๎านถ้ าติ้ว อ.สํองดาว (2) บา๎นทรายทอง อ.สํองดาว (3) 
บ๎านปุารักน้ า อ.สวํางแดนดนิ (4) บ๎านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ 
(5)บ๎านจาร อ.บ๎านมํวง    
      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯ จึงได๎จัดท าโครงการ “ ปุา
รักน้ าที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  ขึ้นภายในอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาปาุเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรม
ราชินี ซึ่งเป็นตน๎แบบของการปลูกปุาขนาดเล็กที่สามารถอยูํ
รํวมกับปุาขนาดใหญํที่เป็นปุาดัง้เดิมได๎อยํางสมดุล  เพื่อสนอง
แนวพระราชด าริดังกลาํว และเป็นการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพปาุเพื่อรักษาปุาไว๎เพื่อเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้ง สํงเสริมงานศิลปาชีพให๎
คงอยูํในวิถีชุมชน  
2.2 โครงการลุํมน้ าก่ าที่มชีีวิต  
           จากพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 “ให๎กรม
ชลประทานพิจารณาด าเนินการกํอสร๎างอาคารบังคบัน้ าในล า
น้ าก่ าเพียงเตี้ย ๆ เพื่อให๎เก็บน้ าทํวมพื้นที่เพียงเล็กน๎อยกํอน 
เนื่องจากขณะนี้ยังมปีัญหาทีด่ินที่ถูกน้ าทํวม ราษฎรเรียกร๎อง
คําตอบแทนสูงมาก แตํถ๎าจะไมพํิจารณากํอสร๎างก็เสียดาย 
เพราะถ๎าสร๎างอาคารบังคบัน้ าในล าน้ าก่ าตอนลาํงนีไ้ด๎แล๎ว จะ
ชํวยพื้นที่บริเวณริมฝั่งโขงนี้ได๎อยํางมาก อยํางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณากํอสร๎างอาคารบังคบัน้ าในล าน้ าก่ าตอนลาํงเพียง
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ระดับต่ าได๎แล๎ว ตํอไปถ๎าสามารถเจรจาปัญหาที่ดินที่ถูกน้ า
ทํวมได๎ในราคาที่เหมาะสมแล๎ว จึงพิจารณากํอสร๎างอาคาร
บังคับน้ าให๎สามารถเก็บกักได๎มากยิ่งขึ้น เชํนเดียวกบัโครงการ
ห๎วยตะแปด จังหวัดเพชรบุรี ทีท่ าส าเร็จแล๎ว ส าหรับการสูบ
น้ าจากล าน้ าก่ าตอนลาํงขึ้นไปใช๎ประโยชน์นัน้ ให๎ราษฎรทั้ง
สองฝั่งสบูน้ าไปใช๎กันเอง”    
           ดังนั้นฯพณฯ อ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาล
ที่ 9 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาชพีและความเปน็อยูํของ
เกษตรกรที่อยูํในพื้นที่โครงการลุํมน้ าก่ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   ด๎วยเหตุนี้รองศาสตราจารย์วโิรจ  อิ่มพิทักษ์
(นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น)  และคณะ
ผู๎บริหารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร จึงได๎
น๎อมน าเอาพระราชปณธิานของในหลวง รัชการที่ 9 สูํการ
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  ท าหน๎าที่เปน็หนํวยงานหลักในการ
น าองค์ความรู๎  และงานวิจัยไปถํายทอดสูํเกษตรกรในพื้นที่
เพื่อพัฒนาความเป็นอยูํของเกษตรกรในพื้นที่ลุํมน้ าก่ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นโดยการน๎อม
น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎แบบบูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานตาํงๆเรียกวํา เบญจภาคี  ประกอบด๎วย
หนํวยงานภาครัฐ  ภาควชิาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน  
และหนํวยงานสถาบนัการเงิน เพื่อพัฒนาอาชีพความเป็นอยูํ 
ด๎วยการสร๎างอาชีพที่มีมลูคําหลงัท านาโดยมีชุมชนในพืน้ที่
จังหวัดสกลนคร คือ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอโพนนาแก๎ว 
อ าเภอเมือง (ซึ่งตํอมาอ าเภอกุสุมาลย์ได๎ขอเข๎ารํวมโครงการนี้
ด๎วย) มีการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ ระดมสมองของ
เกษตรกรในพื้นที่ จัดล าดบัปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริง
น าไปสูํการท าแผนการที่ตรงกับกลุํมเปูาหมาย 

 2.จัดท าแผน
บริการวิชาการโดย

มีสํวนรํวมจาก
ชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายที่ก าหนด

ในข๎อ 1 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครไดจ๎ัดท าแผน
บริการวิชาการโดยมีสํวนรํวมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย
ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) การส ารวจความต๎องการของชุมชน วิทยาเขตฯ
ด าเนินการรํวมกับ ผู๎น าชุมชน  และหนํวยงานภาคีเครือขําย 
โดยเป็นการจัดท าแผนตามความรํวมมือที่ระบุไว๎ใน MOU 
จากการท าแผนท าให๎ได๎แนวทางการพัฒนาชุมชนในโครงการ 

-แผนทิศทางการ
ขับเคลื่อนโครงการดาว

ล๎อมเดือน        -
โครงการปุารักน้ าอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
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ให๎มีความเข๎มแข็งสามารถพัฒนาตนเอง มีกลุํมเกษตรกรที่
สามารถด าเนินกิจกรรมยํอยที่ถือวําตรงกับความต๎องการของ
สมาชิกในกลุํมและตรงตามแผนที่ทางหนํวยงานภาคีเครือขําย
ที่จะเข๎ามามีสวํนรํวมตามแนวทาง Social Engagement 
    2) การจัดท าแผนอยํางมสีํวนรํวม  โดยทางมหาวิทยาลยัได๎
จัดกระบวนการท าแผนการด าเนินงานแบบมีสวํนรํวมใน 2 
กรณี คือ 
 - เรียนเชิญหนํวยงานภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎องและ
แกนน าประชาชนในพืน้ที่เปูาหมายมารํวมประชุมที่ วทิยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
- ได๎บูรณาการหนํวยงานภาคีเครือขํายลงพื้นที่จริง จดัท าแผน 
กลุํมยํอยในแตํละพืน้ที่เปูาหมาย โดยมีกิจกรรมหลักที่ปรากฏ
ในแผนการด าเนินงานหลัก ดงัตอํไปนี้  
 กลุํมที่ 1 ชุมชนโดยรอบวิทยาเขต:โครงการดาวล๎อม
เดือน  

 กิจกรรมศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษาดูงาน
ต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา๎ว : สัญญาซื้อขาย
กับ ส.ก.ต. 

 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าวฮางงอก: สัญญา
ซื้อขายกับ กรมสํงเสริมสหกรณ์  พาณิชย์จงัหวัด
สกลนคร 

 กิจกรรมกลุํมธนาคารน้ าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ: สัญญา
ซื้อขายกับ สหกรณ์โพนยางค า 

กิจกรรมกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย ์: จ าหนํายทั่วไปและให๎สมาชิก
ในกลุํมใช ๎

 กิจกรรมกลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ: จ าหนํายทั่วไป
และจ าหนาํยให๎สมาชิกในกลุํม 

 กิจกรรมกลุํมปลูกพริกอินทรีย์  : เข๎ารํวมโครงการ
ประชารัฐ   ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  และ 
พาณิชย์จงัหวัดสกลนคร 

กลุํมที่ 2 ชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
พระราชด าริ 

-โครงการลุํมน้ าก่ าที่มี
ชีวิต 
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2.1 โครงการปุารักน้ าที่มชีีวิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วัตถุประสงค ์5 ประการ คือ  
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจา๎สิริกิต์  

พระบรมราชนิีนาถ  เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุครบ  7 
รอบ  ในปี พ.ศ. 2559 

2. เพื่อเป็นการน๎อมน าเอาหลักทรงงานของโครงการปุารักน้ า
อันเนื่องพระราชด าริ มาปฏบิัติใช๎ในพื้นที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร  และฟื้นฟสูภาพปุาที่เสื่อมโทรมให๎เป็น
ปุาทีส่มบรูณ ์

3. เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ปลูกฝังให๎ราษฎรในพืน้ที่เกิดความรักและ   หวงแหน
ทรัพยากรปุาไม๎และสํงเสริมการปลูกปาุไม๎ยนืต๎นที่เป็น
ต๎นแบบให๎กบัชุมชนในจังหวัดสกลนคร 

4. เพื่อน าเอาองค์ความรู๎ด๎านปุาไมท๎ี่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีอยูํขยายผลไปยงัโครง
โครงการปุารักน้ า และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ด๎านปุาไม๎และด๎านอื่นๆ ในพื้นที่จงัหวัด
สกลนคร 

กิจกรรม ปี 2559-60 ประกอบด๎วย  
กิจกรรมที่ปรากฏในโครงการที่ขออนุมัติงบจาก 

 กิจกรรมที่ 1 การส ารวจความหลากหลายของสังคม 
พืชในพ้ืนที่โครงการปุารักน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์  
บ๎านถ้ าติ้วและบ๎านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.สํองดาว  

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสํงเสริมเทคนิคการย๎อมเส๎นไหม 
จากสีธรรมชาติและสีเคมีบ๎านปุารักน้ า ต.โคกสี อ.สวํางแดนดิน  

 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสํงเสริมการจ าหนํายผ๎าไหม 
ออนไลน์ บ๎านจาร ต.มํวง  อ.บ๎านมํวง  

2.2 โครงการน้ าก่ าที่มีชวีิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์โครงการ  ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยูํ  คุณภาพชีวิตประชาชน
ลุํมน้ าก่ าให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและยั่งยนื 
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2. สร๎างอาชพีทางเลือกที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจหลังการท านา
เพื่อการใช๎พื้นที่ให๎เกิดประโยชนส์ูงสุด 
3. บูรณาการหนํวยงานตํางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ระบบการเกษตรกรรมโดยให๎ประชาชนมสีํวนรํวม 
     มีวัตถุประสงค์ ใน ปี 2560 ดังนี ้

     เพื่อถอดบทเรียนในการเชื่อมโยงและบูรณาการหนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   เพื่อพัฒนาระบบการ
เกษตรกรรม โดยให๎ประชาชนมสีํวนรํวม 

   หลักสูตรหรือกิจกรรมลุํมน้ าก่ า 
1. ฝึกอบรม การบริหารจัดการฟาร์มอยํางมี

ประสิทธิภาพส าหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว) 

2. การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง (หลังการท านา) 

3. กิจกรรมเสริมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเนิน

กิจกรรมหลัก 

4. จัดเวทีชุมชนเพื่อสร๎างองค์ความรู๎อยํางยั่งยืนและ

ศึกษาดูงาน 

กิจกรรมตํอเนื่อง 2ปีงบประมาณ ประกอบด๎วย 
ปี 2559(มีข๎อมูลแล๎ว) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯได๎จัดสรร
งบประมาณ จ านวน 785,000 บาท เพื่อให๎บริการด๎าน
วิชาการแกํชุมชนในพื้นทีโ่ครงการลุํมน้ าก่ า แบํงออกเป็น 4 
กลุํมดังนี ้

 โครงการด๎านการเกษตรจ านวน  1โครงการ
งบประมาณ 75,000 บาท 

 โครงการด๎านการเศรษฐกิจจ านวน  2โครงการ  
งบประมาณ 250,000 บาท 

 โครงการด๎านสุขภาพ จ านวน  4โครงการ
งบประมาณ 360,000 บาท 

 โครงการด๎านการจัดท าระบบฐานข๎อมูล จ านวน  1
โครงการ  งบประมาณ 100,000 บาท 

  ปี 2560 ได๎ด าเนินการตํอเนื่องโดย ขอรับ
การสนับสนนุงบประมาณจากจงัหวัดสกลนคร จ านวน 
3,000,000 บาท กิจกรรมที่ส าคัญดังนี ้



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              145 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการฟาร์มอยํางมปีระสิทธิภาพ 
ส าหรับพืชเศรษฐกิจหลัก(ข๎าว) 

 กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมการประกอบอาชีพ
หลัก ( ท านา ) 

 กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง ( หลังการ
ท านา) กิจเสริมอ่ืนๆ ที่เปน็ประโยชนส์ าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมหลัก 

 3.ชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย
ได๎รับการพัฒนา

และมีความ
เข๎มแข็งที่มี

หลักฐานทีป่รากฏ
ชัดเจน 

โครงการพัฒนากลุํมผูป๎ระกอบการผ๎าย๎อมครามสกลนคร 
       นับตั้งแตปํีงบประมาณ 2557-2559 ที่วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติฯรํวมกับหอการค๎า และหนํวยงานในจังหวัด
สกลนคร ได๎ให๎บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กลุํมผู๎ผลิต
ผ๎าย๎อมครามอยํางตํอเนื่องตั้งแตํกระบวนการผลิต  การแปร
รูป  การจัดจ าหนาํย จนม ีapplication บนมือถือให๎ความรู๎
เก่ียวกับผ๎าคราม แหลํงผลิตและการจัดจ าหนาํยทั้งonline  
และบน “ถนนผา๎คราม ยาํนเมอืงเกําสกลนคร”เปิดทุกวัน
เสาร์อาทิตย์จนเป็นสถานทีท่ํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวมา
ตํอเนื่องสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎ค๎าอยํางมั่นคง จนปัจจุบนัสามารถ
ด าเนินธุรกิจผา๎ครามได๎ด๎วยตนเอง และจังหวัดสกลนครได๎ใช๎
ผลงานโครงการนี้เข๎าประกวดรบัรางวัลคุณภาพหนํวยงาน
ภาครัฐระดับประเทศด๎วย  ดังนัน้นับตั้งแตํปี 2560 จึงไมํมี
รายงานผลการด าเนนิงานตามงบประมาณโครงการ 
โครงการดาวล๎อมเดือน 
        การด าเนินโครงการดาวล๎อมเดือนนี้  วิทยาเขตฯ
ด าเนินการอยํางตํอเนื่องมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2552 –ปัจจุบนั 
ดังนั้นวทิยาเขตฯจึงด าเนนิงานในลักษณะแผนงานประจ า  
โครงการดาวล๎อมเดือนมีความเข็มแข็งสามารถบริหารจัดการ
ภายในกลุํมสมาชิกได๎จ านวน 9 ชุมชนคือ (1)บ๎านหนองหอย 
หมํู 4 (2) บา๎นหนองหอยหมูํ 17 (3) บ๎านโนนศาลา (4) บ๎าน
นาค าไฮ (5) บา๎นโคกสวําง(6)บา๎นหนองสนม (7) บ๎านโนน
เบ็ญ (8) บ๎านโพนสวาง (9) บ๎านหนองบัวสรา๎ง 
       สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู๎ด๎านการปลูกพริก
อินทรีย์(บ๎านหนองหอย หมูํ 4) จ านวน 1 ศูนย์การเรียนรู๎ 
และอีก 9 ฐานความรู๎ ซึ่งเปน็แหลํงเรียนรู๎ให๎กับหนํวยราชการ 
และ เกษตรกรอยํางตํอเนื่อง อาทิ  กลุํมโคเนื้อคุณภาพของ

รายงานผลการด าเนนิงาน
โครงการ 
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นายอุทัย สุวรรณา กลุํมเกษตรพอเพียงนายค า บุญชิต กลุํม
สมุนไพรนางสมใจ ครุฑต าค า กลุํมปลูกข๎าวของนายทองพนู สี
คุณหลิ่ว  กลุํมปลูกพริกอินทรีย ์นายสมบัติ  ครุตต าค า 
(2บ๎าน)  กลุํมแปรรูปข๎าวฮางงอก นางล าใย โพธิ์โคตร 
        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 วิทยาเขต ฯได๎ท าMOU 
กับเกษตรกรใน โครงการดาวลอ๎มเดือน (กลุํมคนเคลื่อนดาว) 
พัฒนาบทบาทจากการเปน็ผู๎รับบริการวิชาการ มาเป็นคูํความ
รํวมมือในการรํวมกันพัฒนาความรํวมมือให๎เกิดขึ้นภายใน
สมาชิกกลุํม และ ในพืน้ที่ของวทิยาเขตโดยในปีนี้เร่ิมต๎นจาก
กิจกรรมการยกระดับการปลูกพริกสูํตลาดสากล(บ๎านหนอง
หอย หมูํ 4 และหมํู 17) 
โครงการปุารักน้ าที่มีชวีิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กลุํมปลูกไม๎ยางนารํวมกับการปลูกเชื้อเห็ดธรรมชาติ 
1.พื้นทีปุ่ารักน้ าบา๎นปุารักน้ า  อ.สวํางแดนดนิ-  

2.พื้นทีปุ่ารักน้ าบา๎นจาร อ.บ๎านมํวง 
กลุํมทํองเที่ยวเชิงนิเวศนบ์๎านถ้ าติ้ว 
- กลุํมเลี้ยงปลาในบํอบ๎านถ้ าติ้วและบา๎นทรายทอง ต.ปทุม
วาปี อ.สํองดาว  
กลุํมทอผ๎า 
- ศูนย์ศิลปาชีพฯ 2 แหํง บา๎นกดุนาขาม อ.เจริญศิลป์ และ
บ๎านจาร อ.บ๎านมํวง 
- กลุํมแปรรูปด๎านศิลปหัตถกรรมของศูนย์ศิลปาชีพ 
โครงการลุํมน้ าก่ าที่มชีีวิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-กลุํมเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ นายสมยศ นาหม่ืนหงษ์  
 อ.โพนนาแก๎ว 
-กลุํมปลูกข๎าวแบบประณีตด๎วยระบบนาหยํอนบา๎นแปูน อ.
โพนนาแก๎ว 
- กลุํมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ลอยน้ าบ๎านน้ าพุ อ.โพนนาแก๎ว 
- กลุํมเลี้ยงปลาพันธุ์พื้นเมืองบา๎นน้ าพุ อ.โพนนาแก๎ว 
- กลุํมทอผ๎าไหมและผ๎าครามบา๎นมํวงไขํ อ.โคกศรีสุพรรณ 
- กลุํมแปรรูปจากการทอผา๎บา๎นมํวงไขํ อ.โคกศรีสุพรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรปผลการ
ด าเนินโครงการปุารักน้ า
ที่มีชีวิต มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปโครงการ
“การสนับสนุนและขยาย

ผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ลุํมน้ าก่ ามีชีวติ) 
 
 

 4.ชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย
ด าเนินการพฒันา

มีการพัฒนาการด าเนนิกิจกรรมในชุมชน อยํางตํอเนื่อง ในปี 
2559 - 2560 ตามแผนงานที่ก าหนดรํวมกับหนํวยงานภาคี

เครือขํายและ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได๎แกํ  

-การประชุม
คณะกรรมการดาวล๎อม
เดือน ปุารักน้ า และลุํม
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ตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

กลุํมชุมชนโดยรอบวิทยาเขต:โครงการดาวล๎อมเดือน 

 กิจกรรมศูนย์ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง:พัฒนา
เป็นสถานที่ศึกษาดงูานต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ  

 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา๎ว : มีการปรับแนว
การผลิตที่มีการวางแผนเก็บเมลด็พันธุ์คุณภาพดีเพื่อ
ใช๎ในปีตํอไปลดความเสี่ยงในเร่ืองปัญหาอุทกภัย 
และการแปรรูปเปน็ข๎าวสารจ าหนําย (การท าสัญญา
กับ สกต. จะเป็นการเงื่อนไขของสมาชิกในแตํละ
ราย) 

 กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตและแปรรูปข๎าวฮางงอก: การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อวางจ าหนํายในนามกลุํม 
รํวมกับ หนํวยงานตํางๆ เชํน กรมสํงเสริมสหกรณ์  
ส านักงานพานิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นต๎น 

 กิจกรรมกลุํมธนาคารน้ าเชื้อโคเนื้อคุณภาพ “: 
พัฒนาเป็นกลุํมผู๎เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ มีสัญญาซื้อ
ขายกับ สหกรณ์โพนยางค า และมีการผลิตอาหารโค
เอง 

 กิจกรรมกลุํมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : จ าหนํายทั่วไปและให๎
สมาชิกในกลุํมใช๎ 

 กิจกรรมกลุํมปลูกผักปลอดสารพิษ : จ าหนํายทั่วไป
และจ าหนํายให๎สมาชิกในกลุํม 

 กิจกรรมกลุํมปลูกพริกอินทรีย์  จังหวัดสกลนคร : 
ท างานรํวมกับส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  
และ พานิชย์จังหวัดสกลนคร     

กลุํมชุมชนเหลํานี้ยงัคงด าเนนิธรุกิจการเกษตรอยํางตํอเนื่อง
จนถึงปัจจบุัน  

กลุํมชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
1) ชุมชนโครงการปาุรักน้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

  สร๎างความตระหนักและรักษาความหลากหลายของ
สังคมพืชในโครงการปาุรักน้ าทีม่ีชีวิตให๎คงสภาพอยูํ    

 การจัดตั้งกลุํมธนาคารตน๎ไม๎ของชุมชนในโครงการ

ปุารักน้ า อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ   

น้ าก่ ามชีีวิต 
- ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

เอกสารสรุปผลโครงการ
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 หมํูบ๎าน Home Stay บ๎านถ้ าติว้ ต าบลปทุมวาปี 

อ าเภอสํองดาว  

 ผ๎าไหมจากสีธรรมชาติและสีเคม ีพื้นที่บา๎นปุารักน้ า 
ต าบลโคกสี อ าเภอสวํางแดนดิน  

 ตลาดผา๎ไหมออนไลน์ พืน้ทีบ่๎านจาร  ต าบลมํวง  
อ าเภอบ๎านมํวง   

 เพิ่มอาชีพด๎านการประมงของชมุชนในโครงการปุา
รักน้ าที่มีชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ชุมชนโครงการลุํมน้ าก่ าที่มีชวีิต 
     ชุมชนในโครงการลุํมน้ าก่ าที่มีชีวิต ได๎ด าเนนิการอยําง
ตํอเนื่อง และมีการพัฒนากิจกรรมตามบริบทของพืน้ที่และ
สภาพปัญหาของประชาชนในแตํละชํวงเวลา จงึปรากฎเปน็
แผนงานที่ตํอเนื่องชดัเจนจากป ี2559 – 2560 ดังนี้ 
ปี 2559  
1. การบริหารจัดการฟาร์มอยํางมปีระสิทธิภาพส าหรับพืช

เศรษฐกิจหลัก(ข๎าว) 
1.1  เทคนิคการใช๎ปุ๋ยสัง่ตัดเพื่อให๎ตรงตามความ 
ต๎องการของพืชและดิน 
1.2 การผลิตสารหมักอินทรีย์ 
1.3 การเขตกรรมที่ดีกํอนและหลังการปลูกพชื 
1.4 การเรียนรู๎เรื่องการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

2. กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง ( หลังการท านา)  
2.1 การผลิตอาหารสัตว์เพื่อเสริมคุณภาพการเลี้ยงโค 

     2.2 การดูแลสุขภาพสัตว์ทั่วไป 
   2.3 การทดสอบน้ าเชื้อโคก าแพงแสนในพืน้ทีชุ่มชนน้ าก่ า 

     2.4 การผลิตอาหารปลาระดับครัวเรือนและชุมชน 
    2.5 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม 

2.6  การจัดการพืชผักอยํางมปีระสทิธิภาพ 
3. กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนนิ
กิจกรรมหลัก 

3.1 การจัดท าฐานข๎อมูลการใช๎พืน้ทีก่ารเกษตรด๎วยระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS  พื้นที่ลุํมน้ าก่ า 

3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลหลังการเก็บเกี่ยว 

พัฒนาลุํมน้ าก่ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

จังหวัดสกลนคร  
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3.3 การสํงเสริมอาชีพทอผา๎เพื่อยกระดับการผลิตให๎กับ
กลุํมเกษตรกร 

4 กิจกรรมด๎านการสํงเสริมปูองกันสุขภาพเกษตรกร 
4.1 การสํงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  

การลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพ 
4.2 สํงเสริมการใช๎สมุนไพรก าจัดสารเคมีในเลือด  และ

การให๎ความรู๎ในการใช๎สารเคมีและการปูองกัน 
4.3 การรณรงค์ลดพฤติกรรมการติดเชื้อหนอนพยาธิที่จะ

น าไปสูํการเกิดมะเร็งทํอน้ าดี 
4.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การให๎

ความรู๎ด๎านโภชนาการและสุขอนามัยในชุมชน 
5 การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพื่อแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ จ านวน  

3 โครงการ 

  5.1 ศักยภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรใน
พื้นที่ลุํมน้ าก่ า จังหวัดสกลนคร 

  5.2 เศรษฐานะและคุณภาพชวีิตของเกษตรกรพื้นที่ลุํม
น้ าก่ า จงัหวัดสกลนคร 

  5.3 การใช๎สมนุไพรเพื่อล๎างพษิสารเคมีตกค๎างในเลือด
ของเกษตรชุมชนลุํมน้ าก่ าแบบมีสํวนรํวม 

ข๎อมูลการด าเนินงานตํอเนื่อง 
1) กลุํมดาวล๎อมเดือน 
   เกษตรกรได๎มีการรวมกลุํมกันเกิดการพัฒนาและสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับตนเองในการรวมกลุํมด าเนินกิจกรรมด๎าน
การเกษตรในปี 2559 กิจกรรมดังกลําวได๎แกํ  

1. กิจกรรมกลุํมผู๎ผลิตข๎าว 
2. กิจกรรมกลุํมผู๎เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
3. กิจกรรมกลุํมปลูกพริกอินทรีย์จังหวัดสกลนคร 

2) ชุมชนในโครงการปาุรักน้ าอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ทั้งนี้มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์  ได๎ด าเนนิกิจกรรมจ านวน
ทั้งหมด 6 กิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนรํวมกับหนํวยงานภาคี
เครือขํายและมีจ านวน 3 กิจกรรม ที่ต๎องมีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสํงเสริมหมูํบ๎าน Home Stay บ๎าน
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ถ้ าติ้ว ต าบลปทุมวาปี อ าเภอสํองดาว  จังหวัดสกลนคร 
 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสํงเสริมเทคนิคการย๎อมเส๎น
ไหมจากสีธรรมชาติและสีเคมี พื้นที่บา๎นปุารักน้ า ต าบลโคกสี 
อ าเภอสวํางแดนดนิ 
     กิจกรรมที่ 3  การจัดตั้งกลุํมธนาคารตน๎ไม๎ของชุมชนใน
โครงการปุารักน้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รํวมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดสกลนคร) 
3) ชุมชนในโครงการลุํมน้ าก่ าทีม่ีชีวิต 

1. กิจกรรมการบริหารจัดการฟาร์มอยํางมี
ประสิทธิภาพส าหรับพืชเศรษฐกิจหลัก (ข๎าว) 

2. กิจกรรมการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพรอง (หลังการ
ท านา) 

3. กิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมหลัก 

4. กิจกรรมด๎านการสํงเสริมปูองกันสุขภาพเกษตรกร 
5. จัดเวทีชุมชนเพื่อสร๎างองค์ความรู๎อยํางยั่งยืน 

 
5.สามารถสร๎าง
เครือขํายความ

รํวมมือกับ
หนํวยงานภายนอก

ในการพัฒนา
ชุมชนและองค์กร

เปูาหมาย 
 

      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  สามารถ
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภาคีที่เก่ียวข๎องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุํมให๎มีความเข๎มแข็งตามภารกิจของ
หนํวยงานนัน้ ๆ แบบบูรณาการรํวมกัน เพื่อพัฒนาอาชีพและ
ความเป็นอยูํของประชาชนในพืน้ที่โครงการ ให๎มีความเป็นอยูํ
ที่ดีขึ้นและมีความยั่งยนืสร๎างอาชีพทางเลือกที่มีมูลคําทาง
เศรษฐกิจควบคูํไปกับการประกอบอาชีพการเกษตรและหลัง
การท านา  เพื่อการใช๎พื้นที่ให๎เกิดประโยชนส์ูงสุด สร๎าง
การบูรณาการของหนํวยงานตาํงๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
ใช๎รูปแบบของ Social Engagement มาใช๎ในการจัดท า
แผนการปฎบิัติงาน   เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรกรรม โดย
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวม  ได๎แกํ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
ต๎องสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน  กรมปุาไม๎ และกรม
อุทยานแหํงชาติและพันธุ์พชื ในการจัดการใช๎ประโยชน์จาก
ปุา  กรมชลประทานทีช่ํวยในการวางแผนบริการจัดการน้ า 
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ที่เป็นหนํวยงานก ากับดูแล
พื้นที่ให๎พื้นทีปุ่าคงอยูํและสร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นใน

คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
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ท๎องถิ่น และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
ชํวยในการวางแผนด๎านการเงินเพื่อการเกษตรที่ต๎องไมํ
กํอให๎เกิดหนี้สินแกํเกษตรกร  ได๎แกํ   
       1. สํวนราชการในจังหวัดสกลนคร    
       2. องค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน    
       3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
       4.หนํวยงานภาครัฐอื่น เชนํ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม   กระทรวงกลาโหม (กองทัพภาคที่ 2 ) และ
กระทรวงพาณิชย์         

 

 
6.ทุกคณะมีสํวน

รํวมในการ
ด าเนินการตาม
แผนบริการทาง
วิชาการแกํสังคม

ของสถาบันตามข๎อ 
2 โดยมีจ านวน

อาจารย์เข๎ารํวมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 5 

ของอาจารย์
ทั้งหมดของ

สถาบนัทั้งนี้ต๎องมี
อาจารย์มาจากทุก

คณะ 
 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได๎รํวมบูรณาการ
ให๎ทุกคณะมีสํวนรํวมในการด าเนินการตามแผนบริการทาง
วิชาการแกํสังคม โดยมีจ านวนอาจารย์เข๎ารํวมไมนํ๎อยกวําร๎อย
ละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด ดังนี ้

โครงการดาวล๎อมเดือน  
คณะ ทั้งหมด เข๎ารํวม 
ทอ. 51 12 
วว. 88 2 
ศว. 79 1 
สศ. 22 0 
รวม 20 15 

ร๎อยละ 100.00 6.25 

โครงการปุารักน้ าที่มีชวีิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะ ทั้งหมด เข๎ารํวม 
ทอ. 51 7 
วว. 88 1 
ศว. 79 5 
สศ. 22 5 
รวม 240 18 

ร๎อยละ 100.00 7.50  
 
 
 

- รายชื่อผู๎ที่มีสวํนรํวมใน
กิจกรรมโครงการดาว

ล๎อมเดือน ปุารักน้ า และ
ลุํมน้ าก่ ามีชีวิต  
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โครงการลุํมน้ าก่ าที่มชีีวิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะ ทั้งหมด เข๎ารํวม 
ทอ. 51 8 
วว. 88 0 
ศว. 79 0 
สศ. 22 2 
รวม 240 10 

ร๎อยละ 100.00 4.17  
 1.ก าหนดชุมชน

หรือองค์การ
เปูาหมายของการ
ให๎บริการทาง
วิชาการแกํสังคม
โดยมีความรํวมมือ
ระหวํางคณะหรือ
หนํวยงาน
เทียบเทํา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการ
ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคมโดยมีความรํวมมือระหวํางคณะ
หรือหนํวยงานเทียบเทําไว๎ในแผนยุทธศาสตร์ของ มก.ฉกส. 
โดยได๎ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย ไว๎กลุํมหลักๆ ดงันี ้
 1) ชุมชนลุํมน้ าก่ า 
 2) หมูํบ๎านในโครงการปาุรักน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 3) ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม) 
โดยรายละเอียดกลุํมชุมชนเปูาหมาย ดังนี้ 
กลุํมชุมชนลุํมน้ าก่ าคือกลุํมเปูาหมายที่อาศัยอยูํ 2 จังหวัด คือ
สกลนคร และนครพนม ที่ต๎องการพัฒนาตํอเนื่องเพื่อสร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎จากการเกษตร ก าหนดชุมชนลุํมน้ าก่ าเป็น
ชุมชนเปูาหมายเพราะต๎องการน ารูปแบบโครงการUSR 
(University Social Responsibility)มาใช๎กับชุมชน
โดยรอบของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อ
น๎อมน าขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ซึง่มีความหลากหลายของพืช
เศรษฐกิจโดยใช๎น้ าจากลุํมน้ าก่ าได๎รับความรํวมมือจากธนาคาร
เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และทั้ง 4 คณะ
ของมหาวิทยาลัยตามความถนัดในการรํวมมือพัฒนาชุมชนลุํม
น้ าก่ าและการจัดท าแนวทางการพัฒนารํวมกัน เชํน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบและให๎ความรู๎ดา๎น
สุขภาพอนามัยและการปูองกันโรคจากน้ า คณะวทิยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ให๎ความรู๎ด๎านเทคนิคการผลิต การซํอม
บ ารุง และการใช๎เทคโนโลยีตาํงๆ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

3.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
3.1-1-2 แผนบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  
3.1-1-3 รายงานสรุป KU 
Spirit 
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อุตสาหกรรมเกษตร ให๎ความรู๎ในการใช๎ปุ๋ย การปลูกพชืที่มี
ประสิทธิภาพ และวิเคราะห์สารในดินที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในความรู๎ใน
การขายและการตลาด รวมทั้งการลงบัญชีที่ถูกต๎อง ซึ่งการ
ท างานดีรับความรํวมมือทั้งภายนอกและภายใน  
หมํูบ๎านในโครงการปาุรักน้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 5 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 1) บ๎านถ้ าติ้ว ต.ปทุมวาปี อ.
สํองดาว จ.สกลนคร  2) บ๎านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.สํองดาว 
จ.สกลนคร  3) บ๎านปาุรักน้ า ต.โคกสี อ.สวํางแดนดิน จ.
สกลนคร 4) บา๎นกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.
สกลนคร 5) บา๎นจาร ต.มํวง อ.บ๎านมวํง จ.สกลนคร 
ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม) เปน็กลุํมผู๎ประกอบการผ๎าย๎อม
คราม ตั้งแตํต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเกิดขึ้นจาก 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ศูนย์สงํเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 รวมกลุํมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขัน ในเวทีสากล 
ตั้งแตํปี 2554 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบนั 
***เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 จังหวัดสกลนคร เกิดวิกฤติการ
น้ าทํวมคร้ังใหญํ สํงผลให๎เกิดชุมชนเปาูหมายใหมํคือชุมชุนที่
ประสบภัยจากน้ าทํวม ทางวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎ตัง้ศูนย์ KU Spirit ขึ้นเพื่อชํวยเหลือและเยียวยา
ผู๎ประสบภัย และกลุํมนี้จะกลายเป็นชุมชนเปาูหมายในปี 2561 
ของวิทยาเขตตํอไป 

 2.จัดท าแผน
บริการวิชาการโดย
มีสํวนรํวมจาก
ชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายที่ก าหนด
ในข๎อ 1 

1) ชุมชนลุํมน้ าก่ า 
กลุํมชุมชนลุํมน้ าก่ า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎จัดท าแผนการด าเนนิงาน
ของโครงการในแตํละชํวงปีโดยได๎มีการจัดท าข๎อมูลพื้นฐาน
ตํางๆ และการประชุมการจัดประชุมและประชุมสัมมนา 
ประชุมคณะกรรมการโครงการฯและมีการประชุมติดตามผล
ทุก  6 เดือนมีการจัดประชุมคณะท างานเพื่ อติดตาม
ความก๎าวหน๎าทุก 2 เดือนและจัดประชุมชี้แจงผลการ
ด าเนินงานผู๎น าชุมชนและผู๎แทนสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎น้ า  รวมทั้ง
จัดเวทีชุมชนระดมความเห็นรํวมกับผู๎น าชุมชนและเกษตรกร

3.1-2-1 แผนทิศทางการ
ขับเคลื่อนชุมชนคลัส
เตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัด
สกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อม
คราม) 
3.1-2-2 ภาพถํายการ
ประชุม 
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ในพื้นที่ เปูาหมาย  เพื่อค๎นหาอาชีพหลังการท านาที่พึง
ประสงค์ของเกษตรกร โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและ
หนํวยงานรํวมพัฒนาได๎แกํ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ 
กรมชลประทาน  กรมสํงเสริมการเกษตร บริษัทเอกชน(บ.แมํ
รวยการเกษตร) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เป็นต๎น 
2) หมูํบ๎านในโครงการปุารักน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครได๎จัดท าโครงการ “การจัดท าแผนงานโครงการปุารัก
น้ า  จังหวัดสกลนคร”   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ระหวํางวันที่ 1 – 2 
ตุลาคม 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อก าหนดและวางแผน
งานในการขับเคลื่อนโครงการปุารักน้ าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
เฉลิ มพระ เกี ย รติ พ ระบาทสม เด็ จพระนา ง เจ๎ า สิ ริ กิ ต์  
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสพระชนม์มายุครบ  7 รอบ  
84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีกลุํมเปูาหมายคือกลุํมผู๎น า
ชุมชน และหนํวยภาครัฐ ที่บริหารจัดการโครงการปุารักน้ าใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร  จ านวน  40 คน 
4) ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครจัดท าแผนบริการ
วิชาการโดยมีสํวนรํวมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่
ก าหนดในข๎อ 1  โดยการจัดทบทวนจัดท าแผนทิศทางการ
ขับเคลื่อนชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 
ณ ห๎องประชุม CEO Room ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

 3.ชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย
ได๎รับการพัฒนา
และมีความ
เข๎มแข็งที่มี
หลักฐานทีป่รากฏ
ชัดเจน 
 

1) ชุมชนลุํมน้ าก่ า 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎จัดสรรงบประมาณ ปี 2559 
จ านวน 766,000 บาท เพื่อให๎บริการด๎านวิชาการแกํชุมชนใน
พื้นที่โครงการลุํมน้ าก่ าที่มีชีวิต โดยในปี 2559 มีโครงการ
บริการวิชาการ จ านวน 8 โครงการ แบํงเป็น 4 กลุํม  ดังนี้ 
 1) โครงการด๎านการเกษตร  จ านวน  1   โครงการ 
2) โครงการด๎านการเศรษฐกิจ จ านวน  2   โครงการ 

3.1-3-1 Application 
ครามสกลนคร 
3.1-3-2 Application 
ยํานเมืองเกําสกล ถนนผา๎
คราม 
3.1-3-3 ค าสั่งจังหวัด
สกลนครที่ 3978/2559
เร่ือง แตํงตั้ง



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              155 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) โครงการด๎านสุขภาพ จ านวน  4   โครงการ 
4) โครงการด๎านการจัดท าระบบฐานข๎อมูลจ านวน  1   
โครงการ 
 ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ 
1) มีหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 4  หลักสูตร 
2) มีผลการศึกษาด๎านสุขภาวะของคนในชุมชน จ านวน  2  
เร่ือง 
3) มีระบบฐานข๎อมูล GIS ของกลุํมผู๎ใช๎น้ ารวม 3,132 ไรํ 41 
งาน 87 ตารางวา 
4) มีผู๎รับบริการ รวม 1,291  คน 
5) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 86.35 
2) โครงการปุารักที่มีชวีิต 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ได๎จัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชมในโครงการ
ปุารักน้ าที่มีชีวิตทั้ง 5 หมูํบ๎าน โดยค านึงถึงบริบทของชุมชน
เป็นหลัก โดยในตํละหมูํบ๎านมีการพัฒนาดังนี้  บ๎านถ้ าติ้ว ต.
ปทุมวาปี อ.สํองดาว จ.สกลนคร การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การท า Home Stay เพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่มา
เยี่ยมชม 
 บ๎านทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.สํองดาว    จ.สกลนคร  
การพัฒนาด๎านการเกษตรและประมง การจัดการด๎านฟาร์ม
ตัวอยําง และการเลี้ยงปลาเพื่อจ าหนําย 
 บ๎านปุารักน้ า ต.โคกสี อ.สวํางแดนดิน     จ.สกลนคร  
การพัฒนาด๎านการจ าหนํายสินค๎า การจ าหนํายผ๎าไหมทอมือ 
การเพิ่มชํองทางการจ าหนํายโดยการท าตลาดออนไลน์ 
 บ๎านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  
 บ๎านจาร ต.มํวง อ.บ๎านมํวง จ.สกลนคร การพัฒนาด๎าน
การย๎อมสีเส๎นไหมให๎ได๎คุณภาพที่ดี และสีติดทนนาน ไมํเกิด
การซีดหรือจางหายไป เพื่อให๎ผ๎าไหมที่ทอออกมาได๎คุณภาพ
ตามที่ตลาดต๎องการ 
3) ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม

ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม) ไดร๎ับการพัฒนาและมีความ
เข๎มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชดัเจน ดังนี้ 

 ได๎รับการถอดองค์ความรู๎ สร๎าง Story จัดเก็บ และ

คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานประชารัฐ 
สกลนคร จัดกิจกรรม
กระตุ๎นเศรษฐกิจ และ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 
บริเวณหน๎าวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร และยาํน
เมืองเกํา จังหวัดสกลนคร 
3.1-3-4 สรุปรายได๎ 
“ยํานเมืองเกําสกล ถนน
ผ๎าคราม” เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 - 
กรกฎาคม 2559 
 
 
3.1-3-5 หนังสือ 
UNSEEN SHOPPING 
DISTRICTS 
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เผยแพรํองค์ความรู๎ด๎วยเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข๎าถึง
งําย โดยจัดท าเป็น Application บน Smart Phone 

 ได๎รับการพัฒนาจัดท าชํองทางการจัดจ าหนาํยที่สามารถ
เป็นแหลํงแสดง สาธิต และจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร นั่นคือ 
พัฒนาถนนเรืองสวัสดิ์ ให๎เป็นถนนคนเดนิเชิงวฒันธรรม 
“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผา๎คราม” โดยเร่ิมเปิดถนน ใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต๎นมา โดยเปิดเฉพาะวันเสาร์  
วันอาทิตย์ และวันส าคัญทางศาสนา 

 ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม) สามารถบริหารจัดการ และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในแตสํัปดาห์ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีหนํวยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบนัการศึกษา รํวมสนับสนนุภายใต๎คณะกรรมการ 
“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผา๎คราม” โดยเป็นคณะกรรมการ
ที่ตั้งขึ้นโดยจังหวัดสกลนคร 

 รายได๎ที่เกิดขึ้นจาก“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎า
คราม” 

 เกิดการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

 กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม น ารูปแบบการพัฒนา 
ไปเปน็แบบอยาํงให๎กับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม 

 4.ชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย
ด าเนินการพฒันา
ตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

1) ชุมชนดาวล๎อมเดือน 
2) ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม)  
ด าเนินการพฒันาตนเองอยํางตอํเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เกิดผู๎ประกอบการเพิ่มข้ึนจากเดิม 24 กลุํม ปัจจุบัน
มีสมาชิกไมํน๎อยกวํา 100 กลุํม/กิจการ ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันระหวําง ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํม
จังหวัดสกลนคร (กลุํมผู๎ประกอบการผ๎าย๎อมคราม) 
ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร กลายเป็นชาว 
“ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม) 

 มีการจัดกิจกรรมกระตุ๎นเศรษฐกิจภายใต๎งานนคร

3.1-4-1รายชื่อสมาชิก
กลุํมชุมชนคลัสเตอร์
เครื่องนุํงหํมจังหวัด
สกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อม
คราม) และยาํนเมืองเกํา
สกล ถนนผ๎าคราม 
3.1-4-2 รายงานการจัด
กิจกรรมนครแหํงคราม
และงาน Kram 
Summer Weak 
3.1-4-4 แบบปรับปรุงภูมิ
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แหํงครามคร้ังที่ 1-3 และงาน Kram Summer 
Weak ในรอบปีงบประมาณ 2560 

 ตกแตํงภูมิทัศน์ โดยได๎รับงบประมาณจากจังหวัด
สกลนคร  

 จัดท า Application แนะน าผา๎คราม และยาํนเมือง
เกําสกลถนนผา๎คราม ให๎เป็นที่รูจ๎ักไปทั่วโลก 

 ท าการประชาสัมพันธผ์ํานสื่อตําง ๆ อาทิ 
นิตยสารแฟชั่วรีวิว สื่อออนไลน์ เป็นต๎น 

ทัศน์ยํานเมืองเกําสกล 
ภนนผา๎คราม 
3.1-4-5 Application 
แนะน าผา๎คราม และยาํน
เมืองเกําสกลถนนผ๎า
คราม 
3.1-4-6 นิตยสารแฟชั่น
รีวิว 

 5.สถาบันสามารถ
สร๎างเครือขําย
ความรํวมมือกับ
หนํวยงานภายนอก
ในการพัฒนา
ชุมชนหรือ 
องค์การเปูาหมาย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  สามารถสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมายดังนี้ 
1) กลุํมชุมชนลุํมน้ าก่ า 2) กลุํมชุมชนลุํมน้ าก่ าทาง
มหาวิทยาลยั ฯ ไดส๎ร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงาน
ภาคีที่เก่ียวข๎องเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุํมให๎มีความเข๎มแข็ง
ตามภารกิจของหนํวยงานนัน้ ๆ แบบบูรณาการรํวมกัน เพื่อ
พัฒนาอาชีพและความเป็นอยูํของประชาชนตลอดแนวลุํมน้ า
ก่ าให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นและมคีวามยั่งยืนสร๎างอาชีพ
ทางเลือกที่มีมูลคําทางเศรษฐกจิหลังการท านา  เพื่อการใช๎
พื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด สรา๎งการบูรณาการของหนํวยงาน
ตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช๎รูปแบบของ Social 
Engagement มาใช๎ในการจัดท าแผนการปฎิบัตงิาน   เพื่อ
พัฒนาระบบการเกษตรกรรม โดยให๎ประชาชนมสีํวนรํวม  
ได๎แกํ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ต๎องสร๎างการมีสํวนรํวม
ของคนในชุมชน  กรมชลประทานทีช่ํวยในการวางแผนบริการ
จัดการน้ าโดยการจัดตั้งกลุํมผู๎ใชน๎้ า  กรมสํงเสริมการเกษตร
ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงให๎เกิดความ
เข๎มแข็ง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ชํวยในการวางแผนด๎านการเงนิเพื่อการเกษตรที่ต๎องไมํ
กํอให๎เกิดหนี้สินแกํเกษตรกร  เป็นตน๎ 
2) โครงการปุารักน้ าที่มีชวีิต 
โครงการปุารักน้ า  เป็นโครงการความรํวมมือระหวําง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร กับองค์กรบริหารสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่โครงการปุารัก
น้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร กรมอุทยาน

3.1-5-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เร่ือง 
แตํงตั้งคณะกรรมการ 
"ลุํมน้ าก่ าที่มีชีวติ" 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 
3.1-5-2 ประกาศ
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เร่ือง 
แตํงตั้งคณะกรรมการ 
"โครงการปุารักน้ าที่มี
ชีวิต" มหาวิทยาลัยกษตร
ศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
3.1-5-3 สัญญาการจ๎างที่
ปรึกษา ตั้งแตปํี 2554-
2558 
3.1-5-4 ค าสั่งจังหวัด
สกลนครที่ ๓๙๗๘/
๒๕๕๙เร่ือง แตํงตั้ง
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และ
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แหํงชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช กองทัพบก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3) ชุมชนคลัสเตอร์เคร่ืองนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม) ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได๎สร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภาคีที่เก่ียวข๎องในการ
พัฒนาชุมชนคลสัเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ประกอบการผา๎ย๎อมคราม)โดยมีหนํวยงานเข๎ามารํวมเปน็
เครอืขํายในการพัฒนาชุมชน ดงันี้  

 ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่5 รํวมกํอตั้งกลุํมคลัส
เตอร์ ฯ ตั้งแตํปี 2554 -2558 โดยสนบัสนนุงบประมาณ
ในแตํละป ี

 ส านักงานพาณชิย์จังหวัดสกลนคร รํวมพัฒนาถนนเรือง
สวัสดิ์หนา๎วัดพระธาตุเชิงชุม ให๎เป็นถนนคนเดิน “ยําน
เมืองเกําสกลนครผ๎าคราม” 

 เทศบาลนครสกลนคร รํวมพัฒนาถนนเรืองสวัสดิ์หนา๎วัด
พระธาตุเชิงชุม ให๎เป็นถนนคนเดิน “ยํานเมืองเกํา
สกลนครผ๎าคราม” และดูแลเร่ืองสาธารณปูโภค จราจร 
และความสะอาดให๎กับชุมชน 

 ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดสกลนคร รํวม น า OTOP 
มารํวมแสดงและจ าหนาํยในแตลํะสปัดาห์  

 จังหวัดสกลนคร สนุบสนนุงบประมาณในการพฒันาในปี 
2559 เป็นต๎นมา 

 ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รํวมพัฒนาถนนเรือง
สวัสดิ์หนา๎วัดพระธาตุเชิงชุม ให๎เป็นถนนคนเดิน “ยําน
เมืองเกําสกลนครผ๎าคราม” 

คณะท างานประชารัฐ 
สกลนคร จัดกิจกรรม
กระตุ๎นเศรษฐกิจ และ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 
บริเวณหน๎าวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหาร และยาํน
เมืองเกํา จังหวัดสกลนคร 

 6. ทุกคณะมีสํวน
รํวมในการ
ด าเนินการตาม
แผนบริการทาง
วิชาการแกํสังคม
ของสถาบันตามข๎อ 
2 โดยมีจ านวน
อาจารย์เข๎ารํวมไมํ

จากแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการของวิทยาเขตสูํ
ชุมชนเปูาหมายที่ก าหนดทุกคณะมีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
ตามแผนบริการทางวิชาการแกํสังคมของสถาบันภายใต๎
โครงการตําง ๆ ตามกลุํมชุมชนเปูาหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
1) ชุมชนลุํมน้ าก่ า เปน็รูปแบบการบริหารจัดการ โครงการ 
ตามนโยบาย SRU (Social Responsibility University) 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให๎บุคลากรทุกระดับของ
แตํละคณะ/ส านัก/สถาบัน เข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการ ใน
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น๎อยกวําร๎อยละ 5 
ของอาจารย์
ทั้งหมดของ
สถาบนัทั้งนี้ต๎องมี
อาจารย์มาจากทุก
คณะ 

รูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นโครงการทีบู่รณาการองค์
ความรู๎จากบุคลากรของทุกคณะ/ส านัก มาถํายทอดสูํชุมชน
อยํางเป็นรูปธรรม จ านวน 8 โครงการ  ได๎แกํ 

 ทอ. จ านวน  8 คน 

 วว.  จ านวน  1 คน 

 ศว. จ านวน 5 คน 

 สศ. จ านวน 3 คน 
2) ชุมชนดาวล๎อมเดือน 
ภายใต๎โครงการดาวล๎อมเดือน มีการจัดโครงการยกระดับ
คุณภาพสินค๎าเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขํงขัน วันที่ 5 มี.ค. 2559 โดยความรํวมมือระหวําง
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 23 คน รํวมกันให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปลูกพืช GAP ซึ่งผู๎เข๎าอบรมสํวน
ใหญํก าลังเตรียมความพร๎อมที่จะขอรับใบรับรองมาตรฐาน 
GAP นอกจากนี้ ผลักดันให๎ผลิตพริกของกลุํมผู๎ปลูกพริกบ๎าน
หนองหอย ชุมชนดาวล๎อมเดือนของ มก.ฉกส. ให๎มีมาตรฐาน 
GAP โดยให๎ค าปรึกษาแกํเกษตรกรอยํางตํอเนื่องและมีการ
ด าเนินกิจกรรม ตํางๆตามขั้นตอน มาตรฐาน Primary Thai 
GAP เพื่อให๎กลุํมผู๎ปลูกพริก บ๎านหนองหอยได๎ มาตรฐาน 
Thai GAP   
3.) โครงการปุารักน าที่มีชีวิต  หนํวยงานเข๎ารํวม 

 ด าเนินโครงการกิจกรรม 3 คณะ  ประกอบด๎วย  

 คณะ ศว. จ านวน  4  คน 

 คณะ ทอ. จ านวน  1  คน 

 คณะ วว. จ านวน  1 คน 
4) ชุมชนคลัสเตอร์เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร (กลุํม
ผู๎ ป ระกอบการผ๎ า ย๎ อมคราม )   มี อ าจา รย์ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ทําน 
อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 ทําน และ
อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 ทําน 
และมีบุคลากรกองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการทั้งหมด
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนนิงาน หลักฐาน 

จ านวน 10 คนเข๎ารํวมด าเนินโครงการกิจกรรมของกลุํม
ชุมชนยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม โดยบูรการการท างาน
รํวมกับภาคีเครือขํายกับหนํวยงานภาครัฐ เอกชน ภายใต๎
กรรมการ “ยํานเมืองเกําสกล ถนนผ๎าคราม”  

 *** สรุปมีอาจารย์จากทุกคณะเข๎ารํวมจ านวน 60 

จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 237 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.31   

ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาเขต 

 
ทุกคณะมีสํวนรํวมในการด าเนนิการตามแผนบริการทางวิชาการแกํสังคมของสถาบันตามข๎อ 2 โดยมีจ านวน

อาจารย์เข๎ารํวมทั้ง 3 โครงการ เฉลี่ยร๎อยละ 6 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบันทั้งนี้ต๎องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00  คะแนน 6 ข๎อ บรรลุเปูาหมาย 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนนิงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบํงชี้ สกอ. 1 ตัวบํงชี้ พบวํา  มผีลการประเมินตนเอง ได๎คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได๎
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตํอไปนี ้

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ผลการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 2560 2561 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
ข๎อ  6  6 6 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (1 ตัวบง่ชี้)        5.00 ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7ข๎อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ประ 
เมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 ก าหนดผู๎รับผดิชอบใน
การท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

         วิทยาเขตฯ ได๎มอบหมายงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให๎คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มก.ฉกส.รับผิดชอบ  โดยมีผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายโครงการ
พิเศษ เป็นประธานกรรมการ และมีผู๎แทนจากคณะและ
ส านักงานวิทยาเขต รํวมเป็นกรรมการ มีหน๎าที่ ดังนี้ (4.1-1-
1) 
     - ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขต 
     -ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานด๎านการสืบสาน ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมถึงการบูรณา
การเข๎ากับการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการตาม

4.1-1-1 ค าสั่งแตงํตั้ง
คณะ กรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. 
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ประ 
เมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 
      - จัดท าแผนงานประจ าปีที่ สอดคล๎องตามแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาเขต มอบหมายผู๎รับผิดชอบที่เกี่ยวข๎อง 
ติดตามพร๎อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้ง
สํงเสริมให๎เกิดการสร๎างมาตรฐานทางวัฒนธรรมในวิทยาเขต  
        คณะกรรมการชุดดังกลําว ได๎ก าหนดนโยบายด๎าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไว๎ 3 ข๎อ ดังนี้ 

2. สํงเสริมการเรียนรู๎ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยบูรณาการด๎วยศาสตร์

แหํงแผํนดิน 

3. สํงเสริมการเรียนรู๎ในด๎านพระพทุธศาสนาดนิแดน

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม 

4. สํงเสริมการเรียนรู๎การสนองงานในพระราชด าริ 

การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ตามวัตถุประสงค์

การกํอตั้งวิทยาเขต 

     โดยคณะกรรมการชุดดังกลําว ได๎มอบหมายให๎กอง

บริหารทั่วไป ส านักงานวิทยาเขต ด าเนินการงานโครงการ/

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงกิจกรรม

ในโอกาสส าคัญตํางๆ ของวิทยาเขต และมีกองบริหาร

วิชาการและนิสิต ส านักงานวิทยาเขตด าเนินการงาน

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎อง

กับนิสิต รวมทั้ง การประสานงานกับคณะเพื่อให๎มีการ

ด าเนินการด๎านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่

สอดคล๎องกับศาสตร์ของคณะเอกลักษณ์ของวิทยาเขตและ

ชุมชนด๎วย 

 2.จัดท าแผนดา๎นท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและก าหนด
ตัวบํงชีว้ัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให๎
สามารถด าเนินการได๎

      จากการตรวจประเมินคุณภาพในรอบปีทีผ่ํานมา 
คณะกรรมการตรวจประเมินไดม๎ีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง โดยเสนอแนะวําวทิยาเขตควรก าหนดตัวบํงชี้ของ
แผนให๎สะท๎อนความส าเร็จของเปูาประสงค์และก าหนดตัว
บํงชี้ของโครงการกิจกรรมให๎สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรมเพื่อความชัดเจนในการประเมนิ
ความส าเร็จของการด าเนนิงาน ตลอดจนน าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการจัดกิจกรรมด๎านท านบุ ารุงศิลปะและ

4.1-2-1 แผนงานด๎าน
ท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส .
ประจ าปี งบประมาณ 
2561 – 2565 
 
4.1-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ประ 
เมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ตามแผน  วัฒนธรรมให๎เกิดประสิทธิภาพ วิทยาเขตโดยคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มก.ฉกส. ได๎น าข๎อเสนอแนะ
ดังกลําวมาจัดท าแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดยเชื่อมโยงกบั
แผนงานดา๎นท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 12 ปี (พ.ศ.
2560 – 2571) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการด าเนนิงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ มก.ฉกส. ปี 2561 – 2565 ในยุทธศาสตร์ที่ 
1 การเพิ่มคุณภาพและประสทิธภิาพการด าเนนิงานตาม
ภารกิจ กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริมให๎นิสิตมีความเข๎าใจในศลิปะ
และวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคาํ (4.1-
1-1) 
      โดยมีเปูาประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผน ดังนี้ 
เป้าประสงค์ของแผน 

1.เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ปัญญาท๎องถิน่ด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดิน และบูรณาการงาน

ด๎านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกับพันธกิจหลักของวิทยา

เขต 

2.เพื่อสํงเสริม สืบสานและท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา 

3.สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตามพระราชด าริ และการ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์        

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  

1.ร๎อยละของนิสิตที่มีความเข๎าใจในศิลปะและวฒันธรรมไทย 

และภูมิปัญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา รวมทั้งการท านบุ ารุง

พระพุทธศาสนาและเทิดทนูพระมหากษัตริย์  

2.ร๎อยละของบุคลากรที่มีความเข๎าใจในศิลปะและวฒันธรรม

ไทย และภูมปิัญญาท๎องถิ่นอยํางมีคุณคํา รวมทั้งการท านุ

บ ารุงพระพทุธศาสนาและเทิดทนูพระมหากษัตริย์  

ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. 
คร้ังที่ 2/2561 
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ประ 
เมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

      ในแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ได๎
ก าหนดกลยุทธ์ไว๎ 3 กลยุทธ์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดของแตํ
ละกลยุทธ์ไว๎ดังนี้ 

      กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะและวฒันธรรม
ไทยและภูมปิัญญาท๎องถิ่นด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดนิ โดยบูรณา
การกับพันธกิจหลักของวิทยาเขต 
     มาตรการ 1.ก าหนดให๎คณะมีการบูรณาการการเรียน

การสอนกับการเรียนรู๎ในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิ

ปัญญาท๎องถิน่ อยํางน๎อยคณะละ 1 รายวิชา (ไมํซ้ าด๎านตาม

กรอบศาสตร์แหํงแผํนดิน) 

      มีทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด 
      ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการเรียนรู๎ของนิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนใน
รายวิชาที่บูรณาการด๎วยศาสตรแ์หํงแผํนดิน 
      ตัวชี้วัดที่ 2 นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจในองค์ความรู๎ด๎าน

ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภมูิปัญญาท๎องถิน่ โดยเนน๎

ประเพณีและวิถีชุมชน 

     โครงการ/กิจกรรม  
1.โครงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด๎วยศาสตร์แหํง

แผํนดิน 

2.โครงการสบืสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีสู่น้อง-พี่นนทรี

อีสาน 
3.โครงการไหว๎ครู 

4.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีออกพรรษาแหํ

ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร 

5.โครงการลอยกระทง  

6.โครงการวันสงกรานต ์

      กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริม สืบสานและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

     มาตรการ 1.ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยเน้นการ
ประชาสัมพนัธ ์

      มีทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
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      ตัวชี้วัดที่ 1 ร๎อยละของนิสติและบุคลากรที่เข๎ารํวม
กิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาตามที่วิทยาเขตก าหนด 
 
     โครงการ/กิจกรรม  
1.โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 

2.โครงการวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 

3.กิจกรรมท านุบ ารุงวัดและสถานที่ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาในจังหวัดสกลนคร 

      กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตาม
พระราชด าริ และการเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       มาตรการ  1.สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตาม
พระราชด าริและการเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย
เน๎นให๎มีการจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง    
       มีทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
       ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนิสิตและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในโครงการตามพระราชด าริและการเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย ์
       โครงการ/กิจกรรม 
1.โครงการสํงสริมการเรียนรู๎ตามแนวพระราชด าร ิ

2.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

       โดยในแตํละกลยุทธ์ ได๎ก าหนดให๎มีมาตรการและ
โครงการ กิจกรรม รองรับ และได๎มีการจัดสรรงบประมาณ 
และก าหนดผู๎รบัผิดชอบไว๎อยาํงชัดเจน 

 
และแผนดังกลําว ได๎น าเสนอคณะกรรมการท านุบ ารุง
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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.ก ากับติดตามให๎มี
การด าเนินงานตาม
แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

       คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.
ฉกส. ได๎มีการก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผน โดย
การถํายทอดแผนงานให๎แกํคณะและหนํวยงานภายใน
ส านักงานวิทยาเขตด าเนินงาน อีกทั้งยังมีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานผํานที่ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มก.ฉกส. จ านวน 4 คร้ัง  ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
ประเด็นการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ และพิจารณารํางแผนงานด๎านท านุ
บ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรม  มก .ฉกส .ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2565 (4.1-3-1) 

  ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พิจารณา
ให๎ความเห็นชอบแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส.ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2565 
มอบหมายภารกิจให๎หนํวยงานรับผิดชอบ (4.1-3-2) 

  ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมดา๎น
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในห๎วงเดือนตุลาคม 
2560 – เมษายน 2561 (4.1-3-3) 

 ครั้งที่ 4 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561เพื่อ
ประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนงานด๎าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาเขต พร๎อมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
พิจารณาก าหนดข๎อเสนอแนะ เพื่อการด าเนินงานใน
รอบปีถัดไป (4.1-3-4) 

4.1-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. คร้ัง
ที่ 1/2561 
 
4.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. คร้ัง
ที่ 2/2561 
 
4.1-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. คร้ัง
ที่ 3/2561 
 
4.1-3-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส. คร้ัง
ที่ 4/2561 
 
 

 4.ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบงํชี้ที่วดั
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนงานดา๎นท านุ

      คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.ฉกส. 
ได๎มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผํานที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2561 (4.1-4-1) ซึ่งได๎ก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมาย

4.1-4-1 อ๎างอิงหลักฐาน 
4.1-3-4รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
คร้ังที่ 4/2561 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              167 

ประ 
เมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 

ของแผนงานไว๎ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.ร๎อยละของนิสิตที่มีความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมปิัญญาทอ๎งถ่ินอยํางรู๎คุณคํา 

เปูาหมาย : ร๎อยละ 80 

2.ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ความเข๎าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมปิัญญาทอ๎งถ่ินอยํางรู๎คุณคํา 

เปูาหมาย : ร๎อยละ 80 
      การประเมินผลของตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน  
      ผลการด าเนนิงานพิจารณาจากความส าเร็จของตัวบํงชี้
ของโครงการตามแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม   
ประจ าปีงบประมาณ 2561จากทั้ง 3  กลยุทธ ์รวมจ านวน 11 
โครงการ สรุปผลการด าเนนิงาน  ดังนี้ (4.1-4-2) 

กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมการเรียนรู๎ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วยศาสตร์แหํงแผํนดิน โดยบูรณาการกับ
พันธกิจหลักของวิทยาเขตจ านวน 6 โครงการ 
1.โครงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด๎วยศาสตร์แหํง

แผํนดิน 

ในปีการศึกษา 2560 ได๎มีการประสานงานกับผูช๎ํวย

อธิการบดีฝุายวชิาการในการเลอืกรายวิชาศิลปะการด าเนิน

ชีวิตกับผู๎อื่น แตยํังไมสํามารถการด าเนินงานได๎อยาํงสมบูรณ์ 

เนื่องจากอยูํในการประสานงานในรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงานและการวัดความส าเร็จ 

 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด :ไม่บรรลุผล 
2.โครงการสบืสานปลูกข้าวประเพณีสามัคคีสู่น้อง-พี่นนทรี

อีสาน 
ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 (จากเปูาหมาย 1,000 
คน) 

 
4.1-4-2 สรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนงานดา๎นท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 
4.1-4-3 สรุปผลโครงการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 86.50 (เข๎ารํวม 865 คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ระดับความคิดเห็นที่มีตํอประโยชน์และข๎อมูลที่
เก่ียวข๎องกับการปลูกข๎าว ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 3 8  บรรลุเป้าหมาย 

3.โครงการไหว๎ครู 

ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 1,800  
คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 98.16  (เข๎ารํวม 1,767  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนนิงาน :  คําเฉลี่ย 4 . 5 0  บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนนิงาน : คําเฉลี่ย 4.25 บรรลุเป้าหมาย 

4.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ประเพณีออกพรรษาแหํ

ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (กิจกรรมน านิสิตเข๎ารํวม) 

ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 50  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100  (เข๎ารํวม 119  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจว่าเป็นการอนุรักษ์และ

สืบทอดวัฒนธรรมทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม 
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เปูาหมาย :  คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.50 บรรลุเป้าหมาย 
5.โครงการลอยกระทง  

ประกอบด๎วย 3 ตัวชี้วัด และมผีลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ
ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (เปูาหมาย 2,200  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100  (เข๎ารํวม 5,102  คน) 
บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเห็นวําโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 

ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.75 บรรลุเป้าหมาย 

ข๎อ 3) ความพึงพอใจตํอสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการ 
เปูาหมาย : คําเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ไมํน๎อยกวํา 3.51 
ผลการด าเนินงาน : คําเฉลี่ย 4.24 บรรลุเป้าหมาย 

6.โครงการวันสงกรานต ์(กิจกรรมน านสิิตเข๎ารํวม) 

ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงานที่บรรลุ
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (เปูาหมาย 100  คน) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 25  (เข๎ารํวม 25  คน) 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ข๎อ 2) ร๎อยละของนิสิตที่มีระดับความรู๎ความเข๎าใจตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 83.33 บรรลุเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริม สืบสานและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
จ านวน 2 โครงการ 
1) โครงการท าบญุตักบาตรประจ าเดือน 
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ประกอบด๎วย 2 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ
ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 (จากเปูาหมาย 12 คร้ัง) 
ผลการด าเนินงาน : ร๎อยละ 100  (จัด 12 คร้ัง) 
ข๎อ 2) จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
เปูาหมาย : ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนนิสติและ
บุคลากร 
ผลการด าเนนิงาน : นิสิต 524 คน บุคลากร 42 คน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นการสรุปจ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 4 คร้ัง ดังนี้ 
ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน สงิหาคม 2560 เนื่องในวัน
สถาปนา มนีิสิตเข๎ารํวม 361 คน 
ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน มกราคม 2561 มีนิสิตเข๎ารํวม 
114 คน 
ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน เดอืน มีนาคม 2561 
นิสิต 2 คน/บุคลากร 33 คน 
และท าบุญตักบาตรประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 
มีนิสิตเข๎ารํวม 47 คน/บุคลากร 9 คน 
2) โครงการเข๎ารํวมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วิทยาเขต ก าหนดให๎ทุกหนํวยงานภายใน มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมเข๎ารํวมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให๎มีการ
หมุนเวียนกันเข๎ารํวมทุกกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2560 
วิทยาเขตได๎มีผลการด าเนินงานในการเข๎ารํวมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ดังนี ้
เปูาหมาย : เข๎ารํวมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ครบถ๎วนตามที่ก าหนด 
ผลการด าเนนิงาน : เข๎ารํวมครบถ๎วน/จ านวน 5 คร้ัง            
(วันเข๎าพรรษา       วนัออกพรรษา    วันอาสาฬหบชูา       
วันวิสาขะบชูา วนัมาฆบูชา) 
บรรลุเป้าหมาย  
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการเรียนรู๎โครงการตามพระราชด าริ 
และการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์จ านวน 2 โครงการ 
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1.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามแนวพระราชด าร ิ
ในปีการศึกษา 2560 ยังไมํมีการด าเนินการโครงการนี้ ซึ่งได๎มี
การก าหนดแผนการด าเนินการตั้งแตํปีการศึกษา 2561 เป็น
ต๎นไป         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
2.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด๎วย 1 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนนิงานทีบ่รรลุ
ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด : 
ข๎อ 1) จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
เปูาหมาย : 15 คร้ัง 
ผลการด าเนนิงาน : 15 คร้ัง 
บรรลุเป้าหมาย  (4.1-4-3) 
จากการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน
ด๎านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม พบวําผลการด าเนนิงาน
ดังกลําว ยังไมํสามารถสะท๎อนความส าเร็จของตัวชี้วดัระดับ
แผนได๎อยาํงครบถ๎วน เนื่องจากวิทยาเขต มีการทบทวนและ
ก าหนดแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
ระหวํางปีการศึกษา จึงท าให๎บางโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น
ในชํวงตน๎ปีการศึกษา มีวิธีการเก็บข๎อมูล และการวัด
ประเมินผลที่ไมสํามารถน าผลมาตอบความส าเร็จระดับแผน
ได๎แตํหลังจากที่มีการปรับแผนและสร๎างความเข๎าใจในการวัด
ความส าเร็จระดบัแผนมากข้ึนแล๎วจึงน ามาปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมินความส าเร็จเพิ่มเติม 

 5.การน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด๎านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

     ในการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มก.ฉกส.ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2561 คณะกรรมการฯ ได๎มีการน าผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มาพิจารณาก าหนดแนวทางการปรับปรุงแผนงานและ
โครงการ/กิจกรรม ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในที่
ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มก.
ฉกส.ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 (4.1-5-1) โดย
พบปัญหาในการด าเนินการและมีแนวทางการปรับปรุงในปี
ตํอไป ดังนี้ 

4.1-5-1 อ๎างอิงหลักฐาน 
4.1-3-4รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
คร้ังที่ 4/2561 
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ปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1.การก าหนดแนวทางใน
การบูรณาการงานดา๎น
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับภารกิจดา๎น
การเรียนการสอนยังไมํมี
ความชัดเจน 

พัฒนาแนวทางในการบูร
ณาการงานด๎านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ภารกิจด๎านการเรียนการ
สอนและภารกิจดา๎นอื่นๆ 
ให๎ชัดเจน 

2.การก าหนดวิธีการวัด
ความรู๎ ความเข๎าใจใน
ด๎านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่
สามารถสะท๎อนความรู๎
ความเข๎าใจของผู๎ตอบ
แบบประเมนินั้ยังไมํ
สามารถประเมนิได๎ครบ
ทุกโครงการ 

ควรก าหนดแบบวัดและ
วิธีการวัดความรู ๎ความ
เข๎าใจในการเข๎ารํวม
โครงการด๎านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให๎
ชัดเจน 
 

3.บุคลากร ที่รับผิดชอบ
งานดา๎นท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ยังขาด
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
ออกแบบวัดการประเมิน
ความรู๎ความเข๎าใจ 

ควรสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจในการออกแบบวัด
การประเมินความรู๎ความ
เข๎าใจ ให๎กับหนํวยงาน
ทุกภาคสํวนที่เก่ียวข๎อง
กับการด าเนินงาน ด๎าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได๎น าปัญหาและข๎อเสนอแนะ
ดังกลําว มาปรับปรุงในการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 
โดยเฉพาะการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให๎
สอดคล๎องกับกลยุทธ์ และการปรับวิธีการวัดผล เพื่อให๎
สามารถตอบความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ได๎ 

 6.เผยแพรํกิจกรรม
หรือการบริการด๎าน

     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎มีการ
เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ

4.1-6-1 เว็บไซต์ของ
วิทยาเขต 
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ท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน 

วัฒนธรรมตํอสาธารณะชน โดยผํานชํองทางดังนี้ 
1.เว็บไซต์ของวิทยาเขต www.csc.ku.ac.th (4.1-6-1)  
2.Fanpage Facebook (4.1-6-2)  
3.Facebook ของฝุายกิจการพิเศษ มก.ฉกส .และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขต (4.1-6-3)  
4.การรํวมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตํางๆ เชํนในงานออก
พรรษาแหํปราสาทผึ้ง ประจ าปี 2560 ( เคร่ืองปั้นดินเผา ,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
ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพและวันประสูติพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 5.2 การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เชํน การแสดง
นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
ฯลฯ 
5.3 การจัดตกแตํงรถแหํพระประทีปพระราชทานของสมเด็จ
พระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ใน
งานแหํพระประทีปพระราชทาน(4.1-6-5) 

www.csc.ku.ac.th 

4.1-6-2 Fanpage 
Facebook 
ประชาสัมพนัธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ มก.ฉกส.
(https://facebook. 
com/PRKUCSC/) 

4.1-6-3 จดหมายขําว
ประชาสัมพนัธ์ มก.ฉกส. 

4.1-6-4 ภาพกิจกรรม
การแสดงเผยแพรํศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

 
4.1-6-5 ภาพกิจกรรม
การจัดแสดงนทิรรศการ
และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย ์

 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

3.00 
(ได๎1,2,3,6) 

3.00 
(ได๎1,2,3,6) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00  คะแนน 6 ข๎อ บรรลุเปูาหมาย 

 

http://www.csc.ku.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีผลการด าเนนิงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแกํสังคม ตามตัวบํงชี้ สกอ. 3 ตัวบํงชี้ พบวาํ มีผลการประเมินตนเอง ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินได๎คุณภาพ
ระดับด ีรายละเอียดดังตํอไปนี ้

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2560 ผลการประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
2560 2561 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ           

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุมํสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข๎อ  6 6  6 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คําเฉลี่ย 3.51   3.51  13.11 3.28 3.28 พอใช๎ 
4 

 - คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร      3.53  
 - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์      3.21  
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      2.56  
 - คณะสาธารณสุขศาสตร ์      3.81  
5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
ร๎อยละ 6   6  6 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (3 ตัวบง่ชี้)  4.43 ดี 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน 
ประเมิ

น
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการ
วิเคราะห์ กับ
วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และ
พัฒนาไปสูํแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตาม
กรอบเวลา เพื่อให๎
บรรลุผลตามตัว
บํงชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์  

  วิทยาเขตฯจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วิทยาเขตฯ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยได๎น าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ข๎อเสนอแนะ ตลอดจน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มารํวมวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อม (SWOT) ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลตํอการ
ด าเนินงานของวิทยาเขต (1.1-1-1) แผนดังกลําวได๎ผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (1.1-1-2) และจัดท า
เอกสารเผยแพรํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในวิทยาเขต (1.1-1-3) 
ทั้งนี้ ได๎จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (1.1-1-4) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2560 (1.1-1-5) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
มก.ฉกส. พ.ศ. 2559-2565 
    ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ได๎ท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ในคราวประชุม ครั้งที่ 
2/2560 วันที่ 7 กันยายน 2560 (1.1-1-6) โดยตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีจ านวน 35 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุคํา
เปูาหมาย จ านวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 42.86 
   โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ได๎
พิจารณาผลการด าเนินงาน และให๎ 
ข๎อเสนอแนะ  ดังนี้  
   1) การถํายทอดตัวชี้วัดบางตัวยังไมํสามารถลงสูํหนํวยปฏิบัติ
ได๎ จึงท าให๎ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ยังอยูํในระดับต่ า 
   2) ขาดกลไกเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ระหวํางผู๎ก ากับตัวชี้วัด 
และหนํวยปฏิบัติ 
   3) ตัวชี้วัดมีหลายตัว 
   จากนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ได๎รายงาน
ผลงานด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ตํอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครเพื่อพิจารณา ในคราวประชุมที่ 9/2560 วันที่ 20 
กันยายน 2560 (1.1-1-7)  ซึ่งที่ประชุมได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ คือ 
การติดตามประเมินผลควรด าเนินงานรายไตรมาส และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต และจัดท าแผนการ

1.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-
2563) 
 
1.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
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 น าสํงแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 
2560-2563 
 
1.1-1-4 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน มก.ฉกส. ปี 
2560-2563 
 
1.1-1-5 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี มก.ฉกส. 
ปี 2560 
 
1.1-1-6  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ประเมิ
น

ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินงานติดตามประเมินผล ซึ่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ จะน าข๎อเสนอแนะดังกลําวมาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. ปี 2561-2565 ตํอไป 
 วิทยาเขตฯจึงได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 (1.1-
1-8) เมื่อวันที่ 4 -5 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นแผนที่ได๎จากการมี
สํวนรํวมของบุคลากรทุกระดับของวิทยาเขต โดยได๎ ให๎
ความส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT) ที่สํงผล
กระทบตํอวิทยาเขตทั้งภายในและภายนอกอันน าไปสูํการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  และตัวชี้ วัด
ความส าเร็จ เพื่อให๎สามารถด าเนินการไปสูํเปูาหมายตามพันธกิจ
ที่ก าหนดไว๎ ภายใต๎วิสัยทัศน์  “วิทยาเขตฯเป็นผู้น าด้านการผลิต
บัณฑิตนักวิชาชีพโดยบูรณาการร่วมกันในศาสตร์ มีนวัตกรรมที่
ตอบสนองชุมชน” ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ ได๎ผํานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ในคราวประชุมครั้ งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (1.1-1-9) ซึ่งจัดท า
เอกสารเผยแพรํ และผํานเว็บไซต์ www.csc.ku.ac.th และเพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให๎เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง
เชื่อมโยงไปสูํแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 วิทยาเขตฯ ได๎จัดท าโครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินปี พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
ผู๎บริหาร และบุคลากรทุกหนํวยงานเข๎ารํวมเพื่อจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินปี พ.ศ.2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร จากโครงการดังกลําวท าให๎วิทยาเขตฯมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (1.1-1-10) ซึ่งเป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม และสอดคล๎องกับพันธ
กิจ 4 ด๎าน ได๎แกํ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปี 2561 (1.1-1-11) ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มก.
ฉกส. เพื่อจัดท ากรอบงบประมาณที่ใช๎สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอยํางหนึ่งที่จะชํวยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได๎บรรลุ

ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. 
คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 11 
กันยายน 2560 
 
1.1-1-7รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร คร้ังที่ 
9/2560 วันที่ 20 
กันยายน 2560 
 
1.1-1-8 แผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2561-2565 
 
1.1-1-9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 16 
พฤษภาคม  2560 
 
1.1-1-10 แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2561 
1.1-1-11 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจ าปี 
2561 
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ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ความส าเร็จ     และได๎จัดท า 
   ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 
ได๎ประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (1.1-1-12) ซึ่งมีตัวชี้วัด 
ระดับยุทธศาสตร์ 9 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุคําเปูาหมาย 
จ านวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ไมํบรรลุเปูาหมาย 2 ตัวบํงชี้ และยังไมํมี
ข๎อมูลอีก 2 ตัวบํงชี้  

   จากนั้น ได๎น าผลประเมินผลการด าเนินงานดังกลําวรายงานตํอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
 ในคราวประชุมที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 (1.1-1-10)  
ซึ่งที่ประชุมได๎ให๎ข๎อเสนอแนะ ให๎ด าเนินการเพิ่มเติมข๎อมูลใน
ตัวชี้วัดที่ยังไมํมีข๎อมูลให๎เรียบร๎อย เชํน ตัวชี้วัด รายได๎/ปีจากการ
ฝึกอบรม บริการเครื่องมือซึ่งมีหลายหนํวยงานของวิทยาเขตฯ 
ไปให๎บริการหนํวยงานภายนอกหลายหนํวยงาน แตํไมํได๎
ด าเนินการเก็บข๎อมูลด๎านการบริการด๎านเครื่องมือ และบุคลากร 
ทั้งนี้วิทยาเขตฯจะด าเนินการสร๎างระบบและกลไกในการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให๎มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

1.1-1-12 รายงานผล
การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ 
มก.ฉกส. ประจ าปี 
2561 
 
1.1-1-13  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ 
9/2561 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2561 

 2. การก ากับติดตาม
สํงเสริมสนบัสนุน
ให๎ทุกคณะ
ด าเนินการ
วิเคราะห์ข๎อมูล
ทางการเงินที่
ประกอบไปด๎วย
ต๎นทุนตํอหนํวยใน
แตํละหลักสูตร 
สัดสํวนคาํใช๎จาํย
เพื่อพัฒนานสิิต 
อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียน
การสอนอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความ

     มก.ฉกส. สํงเสริมสนับสนุนให๎ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์
ข๎อมูลทางการเงินทีป่ระกอบไปด๎วยต๎นทนุตํอหนํวยในแตํละ
หลักสูตร โดยให๎คณะได๎น าข๎อมูลตั้งต๎นจากกองแผนงาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาใช๎ในการวิเคราะห์ต๎นทนุตํอหนํวย
ในระดับหลักสูตร (5.1-2-1) และให๎คณะเข๎ารํวมประชุมเพื่อ
หารือ และด าเนินการรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ต๎นทนุตํอ
หนํวยหลักสูตรในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ผํานระบบ 
Teleconference 

5.1-2-1 เอกสารแสดง
ข๎อมูลต๎นทุนรวมของ
หลักสูตร 
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คุม๎คําของการ
บริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แขํงขัน 

 3. ด าเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์
และระบปุัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไมํ
สามารถควบคุม
ได๎ที่สํงผลตํอการ
ด าเนินงานตาม
พันธกิจของ
สถาบนัและให๎
ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
มก.ฉกส. ตามค าสั่งที่ 277/2560 (3.1-1-1) โดยมีผู๎บริหาร และ
ผู๎แทนหนํวยงานภายใน มก.ฉกส. รํวมเป็นคณะกรรมการ ท า
หน๎าที่วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผน
บริหารความเสี่ ยง ตลอดจนจัดมีการการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงานตํอผู๎บริหาร  
   คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง มก.ฉกส. ได๎น า
ข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2559 มาทบทวนรํวมกับผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปี 2560 (3.1-1.2) คือ  
1) จ านวนนิสิตรับเข๎าในบางหลักสูตรไมํเป็นไปตามเปูาหมาย 
 2) งบประมาณของวิทยาเขตมีรายรับไมํสอดคล๎องกับรายจําย 
พบวําประเด็นดังกลําวไมํใชํความเสี่ยง ซึ่งหนํวยงานจะต๎องหา
มาตรการควบคุมที่เหมาะสม 
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 พิจารณาความ
เสี่ยง (3.1-1-3) ภายใต๎นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (3.1-1-4) ที่มี
โอกาสเกิดขึ้น และสํงผลกระทบตํอการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหนํวยงาน 3 เร่ือง ดังนี้ 
1) การเกิดอัคคีภัยในวิทยาเขตฯ 
2) ไฟฟูาดับตํอเนื่องยาวนาน สํงผลให๎การปฏิบัติบางเรื่องต๎อง
หยุดชะงัก กิจกรรมของการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช๎ใน
การท างานเกิดความเสียหาย  
3) การเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะของนิสิต 
   เมื่อได๎ผลการวิเคราะห์เพื่อก าหนดความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงแล๎ว คณะกรรมการฯ จึงได๎น าข๎อมูลดังกลําว

 3.1-1-1 ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

3.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 
/2560 วันที่ 7 
กันยายน 2560  

3.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง มก.ฉกส.  คร้ังที่ 
3/2560 วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 

3.1-1-4 ประกาศ มก. 
เร่ือง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
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มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตาม
แบบฟอร์ม R-ERM.C1 และ R-ERM.C2 (3.1-1-5) โดยได๎
ก าหนดมาตรการ/วิธีการเพื่อแก๎ไข ลด และปูองกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น พร๎อมทั้งผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน และได๎จัดสํงแผน
บริหารความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1 -1-6) 
และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 ได๎รับ
มอบหมายให๎กองบริหารวิชาการและนิสิตและกองบริการกลาง
เป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง (3.1-1-7) ของปัจจัยแตํ
ละด๎านให๎ลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได๎ ส าหรับ
วิธีการจัดการของแตํละปัจจัยเสี่ยงมีดังนี้ 
ความเสี่ยง 
1) การเกิดอัคคีภัยในวิทยาเขตฯ 
วิธีการจัดการ 
1.1) จัดท าคูํมือและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย 
1.2) จัดให๎มีการซ๎อมปูองกันอัคคีภัยให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
1.3) จัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในห๎องปฏิบัติการตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
1.4) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจมีผลให๎เกิดอัคคีภัยได๎ 
และ/ หรือมีอายุการใช๎งานครบตามประกาศกรมบัญชีกลาง
ก าหนด เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทดแทน 
1.5) ส ารวจอุปกรณ์ที่ใช๎ในการปูองกันอัคคีภัยตามจุดส าคัญ 
1.6) จัดหาอุปกรณ์ที่ใช๎ในการปูองกันอัคคีภัยให๎เป็นไปตาม
ข๎อก าหนดของกฎหมาย 
ความเสี่ยง 
2) ไฟฟูาดบัตํอเนื่องยาวนาน สงํผลให๎การปฏิบัตบิางเร่ืองต๎อง
หยุดชะงัก กิจกรรมของการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
ท างานเกิดความเสียหาย 
วิธีการจัดการ 
2.1) วิเคราะห์ปริมาณไฟฟูาที่ต๎องใช๎ทั้งหมดในวิทยาเขต 
2.2) เพิ่มเครื่องส ารองไฟให๎สัมพันธ์กับปริมาณไฟที่ใช๎ในวิทยา
เขต 
2.3) จัดท าแผนเสนอขอสถานีไฟฟูายํอย (พลังงานทดแทน) 
ความเสี่ยง 
3) การเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะของนสิิต 

 

 

3.1-1-5 แผนบริหาร
ความเสี่ยงวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3.1-1-6  บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ 
0513.40101/957 ลง
วันที่ 13 มีนาคม 2561 
เร่ือง รายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยง
วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3.1-1-7  บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ 
0513.40101/5824 ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560 เรื่อง ขอให๎
ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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วิธีการจัดการ 
3.1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎจราจร 
3.2) จัดโครงการ “จับปรับจริง” ให๎เป็นไปตามมาตรการบังคับ
ใช๎ 
3.3) ปรับปรุงเส๎นทางจราจรให๎พร๎อมใช๎ 
      คณะกรรมการฯ ได๎มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง จากหนํวยงานที่ได๎รับได๎รับมอบหมายให๎เป็น
ผู๎รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงกับปัจจัยแตํละด๎าน จ านวน 
2 ครั้ง/ปี ได๎แกํ รอบ 6 เดือน (3.1-1-8)  และรอบ 12 เดือน 
(3.1-1-9)  สามารถสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมดังนี้ 
ความเสี่ยง 
1) การเกิดอัคคีภัยในวิทยาเขตฯ 
ผลการด าเนินงาน 
1.1) บุคลากรประจ าอาคารเข๎าใจกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย 
1.2) อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยประจ าอาคารพร๎อมใช๎งาน 
1.3) แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
ความเสี่ยง 
2) ไฟฟูาดับตํอเนื่องยาวนาน สํงผลให๎บางกิจกรรมของการเรียน
การสอนเกิดความเสียหาย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช๎ในการท างาน 
ผลการด าเนินงาน 
2.1) ลดความเสียหายของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิคส์ 
2.2) ลดความเสียหายของไฟล์งาน 
ความเสี่ยง 
3) การเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะของนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 
3.1) นิสิตมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎจราจร 
3.2) ผู๎ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยสวมหมวกนิรภัย100%
ภายในวิทยาเขต 
3.3) มีชํองจราจรส าหรับใช๎จักรยาน 
 
จากการด าเนินงานข๎างต๎น คณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง มก.ฉกส.(3.1-1-10)  และคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3.1-1-11) ได๎พิจารณาผล

 

 

3.1-1-8 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ 
0513.40101/ 1812 
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561 เรื่อง ขอให๎
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (รอบ 6 เดือน) 
 
3.1-1-9 บันทึก
ข๎อความ ที่ ศธ 
0513.10119/ 198 
วันที่ 17 สิงหาคม 
2561 เรื่อง ติดตามผล
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3.1-1-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง มก.ฉกส. ครั้งที่ 1 
/2561 วันที่ 17 
กันยายน 2561  

3.1-1-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
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การด าเนินงาน และให๎ข๎อเสนอแนะ ดังนี้  
   1) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ควรเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์หนํวยงาน เพื่อลดโอกาสที่เกิดความเสียหายใน
อนาคต 
   2) ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มอบหมายคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง มก.ฉกส. พิจารณาท าแผนบริหารความเสี่ยงในสํวน
ของวิทยาเขตให๎มีความชัดเจนวําต๎องด าเนินการอะไรบ๎าง และ
ในสํวนคณะต๎องด าเนินอยํางไร เนื่องจากวิทยาเขตด าเนินงาน
แบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยขอให๎คณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง มก.ฉกส. ประชุมและสรุปความ
เสี่ยงที่เก่ียวกับการรวมบริการประสานภารกิจ 
   ทั้ งนี้  ได๎จัดสํงผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ 2561 ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-1-
12)  และได๎รวบรวมข๎อเสนอแนะทั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง มก.ฉกส. และคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อน าไป
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 ตํอไป 

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
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

 4. บริหารงานด๎วย
หลักธรรมาภิบาล
อยํางครบถ๎วนทั้ง 
10 ประการที่
อธิบายการ
ด าเนินงานอยาํง
ชัดเจน 

ผู๎บริหารวิทยาเขตบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 ประการ 
ดังนี ้
1)หลักประสิทธิผล (Effectiveness) บริหารงานเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกลัน่กรองโดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ และน าเสนอผลการ
ด าเนินงานในรอบปี ในที่ประชมุคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
2)หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ในชํวงกลางปีการศึกษา มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะผู๎บริหารระดบัวิทยาเขตชดุใหมํ เนื่องจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีการแตํงตั้งรักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนใหมํ ดังนัน้ วิทยาเขตจึง
ได๎มีการปรับเปลี่ยนผู๎บริหารให๎เป็นไปตามวาระดงักลําวเพื่อให๎
การบริหารจัดการเป็นไปด๎วยความตํอเนื่อง จึงได๎ก าหนด
ผู๎รับผิดชอบและมอบหมายงานในการบริหารงานของวิทยาเขต
ด๎านตาํงๆ โดยเสนอแตํงตั้งรักษาการผู๎ชํวยอธิการบดี รวม 8 
ทําน และก าหนดขอบเขตอ านาจการด าเนินงานของผู๎ชํวย

5.1-4-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 
5.1-4-2 ค าสั่งแตํงตั้ง
รักษาการผู๎ชํวย
อธิการบดี 
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อธิการบดี และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต นอกจากนี้วิทยา
เขตยังมีการแตํงตั้งคณะทีป่รึกษาที่เป็นผู๎ทรงคุณวฒุิ และได๎จัด
ประชุมเพื่อให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน 
โดยเน๎นการใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารงานให๎เกดประสิทธิภาพ 
3)หลักการตอบสนอง (Responsiveness )และ 4)หลักภาระ
รับผิดชอบ (Accountability) ผู๎บริหารวิทยาเขตตระหนักถึง
บทบาทหนา๎ที่ในการรับผิดชอบตํอปัญหาสาธารณะ โดย
ให๎บริการข๎อมูลขําวสารที่สร๎างความเชื่อมั่น ความไว๎วางใจ 
รวมทั้งตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการและ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตามพันธกิจหลักของวิทยาเขต  
5) หลักความโปรํงใส (Transparency)และ 6)หลักการมีสํวน
รํวม (Participation) วิทยาเขตบริหารงานโดยมีกระบวนการ
เปิดเผยอยํางตรงไปตรงมา ชี้แจงข๎อสงสัยและสามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารอันไมํต๎องห๎ามตามกฎหมายได๎อยํางเสรี และ
สามารถตรวจสอบได๎ เปิดโอกาสให๎บุคลากรได๎มีสวํนรํวมในการ
รับรู๎ เรียนรู๎ รํวมแสดงทัศนะ รํวมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข๎อง และก าหนดให๎มีผู๎แทนบุคลากรอยูํใน
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต และก าหนดให๎มีวาระการ
รายงานสถานะทางการเงินในทีป่ระชุมทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมี
การแตํงตั้งคณะกรรมการในชุดตํางๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
วิทยาเขตในทุกระดับ เชํน คณะกรรมการกิจการนิสิต  
คณะกรรมการวิจัยและบริการวชิาการ คณะกรรมการการศึกษา
และวิชาการ เป็นตน๎ 
7) หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization) รองอธิการบดี
ประจ าวทิยาเขต มีหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
โดยเสนอแตํงตั้งผู๎ชํวยอธิการบดฝีุาย รวมจ านวน 8 คน โดยมอบ
อ านาจและความรบัผิดชอบในการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจในสํวนที่เก่ียวข๎องเพื่อให๎การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ โดยเน๎นการสร๎างความพึงพอใจในการให๎บริการแกํ
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสียของคณะ เชํน นิสิต ผูป๎กครอง 
หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ผู๎บริหารใช๎อ านาจในการบริหารงานภายใต๎กฎหมาย กฎระเบียบ 
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ข๎อบังคับในการบริหารราชการด๎วยความเป็นธรรม เชํน ระเบียบ
เงินรายได๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วาํด๎วยการพสัดุ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ/สายสนบัสนุนและชํวยวิชาการนอกจากนี้ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได๎เปลี่ยนสถานะเปน็มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตั้งแตํวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 ในการบริหารงาน
จะต๎องปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิมหารวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อยํางเครํงครัด 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) วิทยาเขตให๎ความเสมอภาคใน
การให๎บริการอยํางเทําเทียมกันโดยไมํแบงํแยกด๎าน ชายหรือ
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ เชํน รับนสิิตใหมํจาก 
4 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ก าหนดเข๎ารํวมการคัดเลือกเป็นบุคลากรของวิทยาเขต ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน วิทยาเขตเปิดโอกาสให๎นิสิต บุคลากร 
ได๎ร๎องเรียนในกรณีที่พบวาํตนเองไมํได๎รับความเป็นธรรมหรือ
ได๎รับบริการไมํทั่วถึงผาํนชํองทางตํางๆ เชนํ สายตรงถึงรอง
อธิการบดี กลํองรับความคิดเห็น ระบบรับข๎อร๎องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นต๎น 
10) หลักมุํงเน๎นฉันทามติ (Consensus Oriented) รอง
อธิการบดีประจ าวิทยาเขตฯ บริหารงานโดยมุํงเน๎นฉันทามติจาก
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทีเกี่ยวข๎อง เพื่อหาข๎อตกลงรํวมกันจากการ
รํวมเสนอความคิดเห็นผํานการประชุมตํางๆ เชํน เปิดโอกาสให๎มี
การอภิปรายหาข๎อตกลงรํวมกันในประเด็นปัญหาเรํงดํวน  และ
ยึดมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเป็นหลักในการ
ด าเนินการ 

 5. การก ากับติดตาม
สํงเสริมสนบัสนุน
ให๎ทุกหนํวยงาน
ในสถาบนัมีการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู๎ตามระบบ 

     มหาวิทยาลยัได๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ ก ากับติดตาม 
สํงเสริมและสนับสนนุการจัดการความรู๎ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ซึ่งประกอบดว๎ย รองอธิการบดีฝุายบริหารและวางแผน 
เป็นประธานและ ผูช๎ํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต  และ
ผู๎อ านวยการส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด๎วยบุคลากร

1. ประกาศนโยบาย

การจัดการความรู๎ 

มก. 

2. ค าสั่งแตํงตัง้
คณะกรรมการ 
ก ากับติดตาม
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ที่ก ากับดูแลดา๎นนโยบายและแผนหรือกลยุทธ์ ด๎านการผลิต
บัณฑิตดา๎นวิจยัรวมทั้งดา๎นการบริหารจัดการของวิทยาเขต ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได๎มีการด าเนนิงาน ดงันี้ 
1. การก ากับติดตามการด าเนนิงานด๎านการจัดการความรู๎ของ

สํวนงาน  
1.1  จัดประชุมคณะกรรมการฯ รํวมกับมหาวิทยาลัย 

เพื่อให๎มีการถํายทอดนโยบายและแผนการด าเนนิงาน และ

ประเด็นการจัดการความรู๎ในด๎านตําง ๆ ให๎กับคณะกรรมการ

และสํวนงานทราบเมื่อวันที่ 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตาม

โครงการสัมมนา KU - KM สัญจร เรื่อง การสร๎างความเข๎าใจใน

กระบวนการจัดการความรู๎ เพื่อการจัดการความรู๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ ให๎กับผู๎บริหารและคณะกรรมการ/คณะท างาน

การจัดการความรู๎ของสํวนงาน 

1.2  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อน านโยบายการจัดการ

ความรู๎ของมหาวิทยาลัย มาก าหนดเปูาประสงค์ ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์และพิจารณาถึงแนวทางการจัดการความรู๎ของวิทยา

เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให๎สอดคล๎องกัน โดย

ก าหนดแผนการจัดการความรู๎ออกเป็น 3 ด๎าน คือ   

1. ประเด็นความรู๎ดา๎นการผลิตบัณฑิต กลุํมเปูาหมายได๎แกํ 

อาจารย์และนิสิต 

2. ประเด็นความความรู๎ด๎านการวิจยั กลุํมเปูาหมายได๎แกํ 

อาจารย์และนักวิจัย  

3. ประเด็นความรู๎ดา๎นการพฒันาระบบการเรียนรู๎เพื่อมุํงสูํการ

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง กลุํมเปูาหมายได๎แกํ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัมีการถํายทอดแผนการด าเนินงานและ

ประเด็นการจัดการความรู๎ในด๎านตําง ๆ ให๎กับคณะกรรมการ

และสํวนงานทราบ ในการประชมุคณะกรรมการ ก ากับติดตาม 

สํงเสริมและสนับสนนุการจัดการความรู๎ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สํงเสริมและ
สนับสนนุ การ
จัดการความรู๎ 
มก.ฉกส. 
 

3. แผนการก ากับ 
ติดตาม สํงเสริม
และสนบัสนุนการ
จัดการความรู๎ 
มก.ฉกส. 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

4. แผนการจัดการ
ความรู๎ของสํวน
งาน 
 

5. รายงานผลการ
ด าเนินงานด๎าน
การจัดการความรู๎ 
มก.ฉกส.  
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สกลนคร  ให๎ทุกหนํวยงานจัดท าแผนการจัดการความรู๎

หนํวยงานให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ดังกลาํว 

     1.3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก ากับติดตาม
ความก๎าวหน๎าในการด าเนนิงาน การจัดการความรู๎ การวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีความโดดเดนํ 
ซึ่งกรรมการ ผู๎แทนคณะ และสวํนงานจะรายงานความกา๎วหนา๎
ในที่ประชุม รวมทั้งยังได๎มีการบนัทึกการติดตามความก๎าวหนา๎ 
 
2.  การสํงเสริม 
     2.1  จัดสัมมนาคณะกรรมการจัดการความรู๎ทั้ง 4 คณะ และ
ส านักงานวทิยาเขต รํวมกับผู๎แทนคณะกรรมการจัดการความรู๎
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยการน าของนายด ารงค์  ศรี
พระราม รองอธิการบดีฝุายบรหิารกิจการภายใน ประธาน
กรรมการจัดการความรู๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอง
ศาสตราจารย์ธนรัตน์ แต๎วัฒนา รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการจัดการความรู๎  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
คณะกรรมการจัดการความรู๎ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รํวมกับ 
คณะผู๎บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู๎อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต และคณะกรรมการจัดการความรู๎ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ณ ห๎องเฟื่องฟูา ชัน้ 
4 อาคารบริหาร เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์ การติดตามและการประเมินผลจัดการ
ความรู๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร๎อมทั้งเป็นการเพิ่มพูน
ความรู๎ด๎านการจัดการความรู๎ทีส่ํงผลตํอการพฒันาหนํวยงาน 
     2.2  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการสงํ
ผลงานการจัดการความรู๎เพื่อเข๎าประกวดรางวัล “KU-KM Best 
Practice Awards” และการน าเสนอองค์ความรู๎เพื่อรํวม
ประกวด “KU-KM Mart Practice Awards” เป็นการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ และถาํยทอดองค์ความรู๎ เพื่อให๎เกิด
กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรูก๎ับเจ๎าของผลงานในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของมหาวิทยาลยั เป็นการเผยแพรํ
องค์ความรู๎ให๎แกํผู๎สนใจและประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพการ

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลงานการจัดการ
ความรู๎เพื่อเข๎า
ประกวดรางวลั 
“KU-KM Best 
Practice 
Awards” และ
การน าเสนอองค์
ความรู๎เพื่อรํวม
ประกวด “KU-
KM Mart 
Practice 
Awards” 
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จัดการศึกษา โดยในปี 2561 วิทยาเขตฯ ได๎สงํผลงานเข๎ารํวม
ประกวดโครงการ วันแหํงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ คร้ังที่ 5 จ านวน 
4 ผลงาน  
     2.3  วิทยาเขตฯ สํงเสริมให๎มีบรรยากาศและวฒันธรรมการ
เรียนรู๎ภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในแตํละสํวนงาน และสํงเสริมให๎มีชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 
เชํน ชุมชนนักปฏิบัติการด๎านการเขียนผลงานเพื่อขอก าหนด
ต าแหนํงช านาญการ ดังมีรายละเอียดในการสรุปผลการ
ด าเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ ประจ าปี 2560 
3.  การสนับสนุน 
     3.1  วิทยาเขตฯ ได๎เห็นความส าคัญของการแบํงปันความรู๎
จากผู๎มีประสบการณ์ตรงจึงมีการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ
นนทรีอีสาน ประจ าปี 2561 ในวันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
โดยเชิญให๎หนํวยงานที่มีการจัดการความรู๎ น าเสนอองค์ความรู๎
หรือแนวปฏิบัติที่ดี และเชิญผู๎มผีลงานดีเดํนทางดา๎นวิชาการและ
ผลงานทางดา๎นวิจัยรวมทั้งผลงานดา๎นอื่นๆ มาถํายทอดความรู๎
เคล็ดลับหรือนวัตกรรมและได๎มกีารมอบรางวัลแกํผู๎มีผลงาน
ดีเดํนทั้งด๎านวิจัย ดา๎นนวัตกรรม และด๎านการบริหารจัดการ 
เพื่อเป็นแบบอยํางที่ดีบุคลากรซึ่งทุกหนํวยงานของมหาวิทยาลัย
ได๎เผยแพรํองค์ความรู๎จากหนํวยงานโดยการน าเสนอผลงานการ
จัดการความรู๎ และการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในงานวันคล๎ายวนั
สถาปนา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2561  
     ในแตํละสํวนงาน ได๎มีการรวบรวมองค์ความรู๎จากบุคลากร
ของสํวนงาน และองค์ความรู๎ที่ได๎จากการถอดบทเรียนมาจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากสํวนงาน เชนํ  กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง การแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สูํ
แนวปฏิบัตทิี่ดี กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง การก าหนด
ตัวชี้วัดในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ๎เร่ือง การแบํงปันประสบการณ์จากการบอก
เลํา ผํานเพื่อนสูํเพื่อน วิธีการพฒันาและการผลิตบณัฑิตให๎มี
ประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ความรู๎และความเชี่ยวชาญในการปฏบิัติงานจากระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรของคณะโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ประกาศผล 
โครงการรางวัล
คุณภาพนนทรี
อีสาน ประจ าปี 
2561 
 

8. ผลงานการจัดการ
ความรู๎ที่สํงเข๎า
ประกวด  “KU-
KM Best 
Practice 
Awards” และ
การน าเสนอองค์
ความรู๎เพื่อรํวม
ประกวด “KU-
KM Mart 
Practice 
Awards” 
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ใช๎ ความรู๎และทักษะในการปฏบิัติงานของบุคลากรในคณะ เป็น
ต๎น 
     ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่หนํวยงานจัดขึ้นสํงผล

ให๎มีการน าเอาความรู๎เหลํานั้นมาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎เป็นอยําง

ดี นอกจากนี้ในสํวนของชุมชนปฏิบัติกลุํมบริหารงานทั่วไปได๎มี

การวิเคราะห์ความรู๎จากแนวปฏิบัติที่ดีจากการรํวมโครงการ 

เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหนํงช านาญการ โดย

รวบรวมข๎อมูลจัดท าเป็นคูํมือเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอ

ก าหนดต าแหนํงช านาญการ เพื่อให๎บุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎

ใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาสมรรถนะด๎านการ

เสนอผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหนํงช านาญการ โดยผลจากการ

ด าเนินกิจกรรมพบวําบุคลากรที่ผํานกิจกรรมดังกลําวสามารถ

เขียนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหนํงช านาญการได๎เพิ่มขึ้น อีกทั้ง

ผลงานการจัดการความรู๎ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอ

ก าหนดต าแหนํงช านาญการยังได๎รับรางวัลผลงานคุณภาพ ด๎าน

การจัดการความรู๎ ในโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน

ประจ าปี ๒๕๖๑ และยังถูกเสนอชื่อเพื่อเข๎ารํวมประกวดผลงาน

การจัดการความรู๎  KU-KM AWARDS  ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) รํวมกับ ๔ ผลงานการ

จัดการความรู๎ ดังนี้ 

1. เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหนํงช านาญ

การ 

2. การถํายทอดความรู๎ เรื่องอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ  
3. Multi-tasking_PHCSC Model การจัดสรรล าดับเกํง 

เรียงความส าคัญเป็น 
4. แมํบ๎าน 4.0  

     3.2 วิทยาเขตฯ ได๎จัดพี่ เลี้ยง (ผู๎มีประสบการณ์ในการ
น าเสนอผลงานการจัดการความรู๎มาแล๎ว) มาให๎ค าแนะน า 
เสนอแนะแนวทางการน าเสนอผลงานให๎กับผู๎แทนวิทยาเขตที่จะ
น าเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัยด๎วย 
4.   สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู๎ที่
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ก าหนดไว๎ ประจ าปี 2560 ดังนี้  
ประเด็นความรู๎

ด๎าน 
ผลงานการจัดการความรู ๎

การผลิตบัณฑิต 1.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติสูกํารเป็นนวัตกร 
ปีท่ี 4  คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
2.เครื่องตากข๎าวฮางงอก โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเพื่อชุมชน   
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  
3.โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ครั้งท่ี ๓ N-RAI ACADEMIC FAIR 
2018 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
4. Studentloan e-form service เพื่อการ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร บริการงานกองทุนเงินก๎ู
ให๎ก๎ูยืมเพื่อการศึกษา  
กองบริหารวิชาการและนิสติ  
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัด
สกลนคร  

การวิจัย 1. การศึกษาการผลติและอายุการเกบ็รักษา

ของซอสพริกปลอดภัย   

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม

เกษตร 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตปลารา๎เพื่อเพิ่ม
อัตราการผลติและสร๎างอัตลักษณข์อง
ผลิตภณัฑ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3. เครื่องตากข๎าวฮางงอก โครง
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเพื่อชุมชน  
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

ก า ร พั ฒ น า
ร ะ บ บ ก า ร
เรียนรู๎ เพื่อมุํงสูํ

1. เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอก าหนด

ต าแหนํงช านาญการ กองบริหารทั่วไป 

ส านักงานวิทยาเขตฯ 
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การเป็นองค์กร
ที่ มี ขี ด
สมรรถนะสูง 

2. การถํายทอดความรู๎ เรื่องอุทยานบัวเฉลิม
พระเกียรติ กองบริหารการวิจัยและบริการ
วิชาการ ส านักงานวิทยาเขตฯ  

3. Multi-tasking_PHCSC Model การ
จัดสรรล าดับเกํง เรียงความส าคัญเป็น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

4. แมํบ๎าน 4.0 กองบริการกลาง ส านักงาน
วิทยาเขตฯ   

 6. การก ากับติดตาม
ผลการด าเนนิงาน
ตามแผนการ
บริหารและ
แผนพัฒนา
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนนุ 

             มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่ได๎น าข๎อมูล
จากการวิเคราะห์สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามสายงาน และ
สมรรถนะการบริหาร ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนนุวิชาการ โดยวิเคราะห์และส ารวจความต๎องการในการ
พัฒนาตนเองมาใช๎ในการก าหนดโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยในสํวนของส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งรับผิดชอบในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนและชํวยวิชาการ ได๎จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวชิาการ ตาม
สมรรถนะและความต๎องการของแตํละสํวนงาน สํวนการพฒันา
คณาจารย์ในดา๎นวชิาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดบั
คณะได๎มีการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งดา๎นวชิาการ การวิจัย และบริการ
วิชาการ รวมไปถึงการพฒันาสูํต าแหนํงทางวิชาการที่สงูขึ้นของ
สายวชิาการ 
 มหาวิทยาลยัมีการบริหารและพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรโดยมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่ก าหนดไว๎  ซึง่แผนดงักลําวจะมุํงที่
จะพัฒนาบุคลากรเร่ิมตั้งแตํการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อยํางเป็นระบบ และโปรํงใส โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกสาย
วิชาการ  เปน็ผู๎พิจารณาคุณสมบัติและจัดสรรบุคลากรตามแผน
ที่ก าหนดในแตํละปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมีคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.) เป็นผู๎
พิจารณาอนุมัติ และก าหนดให๎มีการน าสมรรถนะเป็นสวํนหนึ่ง
ในการรับบุคลากรตามสายงาน ตามคูํมือสมรรถนะ และจาก 

รายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2560  
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Website ของการเจ๎าหน๎าที่  
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีโครงการ
ปฐมนิเทศ ให๎กับบุคลากรใหมํ เพื่อให๎รับทราบบริบทของ
มหาวิทยาลยั ข๎อบังคับ และระเบียบ ที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งสทิธิ
ประโยชน์ทีบุ่คลากรจะได๎รับ การสร๎างสัมพันธ์และเปิดวสิัยทัศน์
ที่ดีให๎กับบุคลากรใหมํของมหาวิทยาลัย และมีการอบรมทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัตงิานตามสายงาน และมหาวิทยาลยัได๎
สนับสนนุสํงเสริมให๎บุคลากรมีความก๎าวหนา๎ตามสายงาน 
(Career path) ทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุนวชิาการ (ตาม
ข๎อบังคับของสายวชิาการในการขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ) 

ในสํวนของการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ
มหาวิทยาลยัได๎ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาคณาจารย์ โดย
กองบริหารวิชาการและนิสิต ดังนี้  

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ การบริหารหลักสูตร

ประจ าปี  

2. โครงการอบรมอาจารย์ผู๎สอนวิชาศาสตร์แหํงแผนํดิน 

3. โครงการฝึกอบรมการใช๎งานระบบบริหารจัดการ

วิทยานพินธไ์อทีสิส (iThesis) ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

4. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเข๎าสูํ

ต าแหนํงทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม

ของประเทศ” 

           ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการ หนํวยทรัพยากรมนุษย์
และสวัสดิการ งานอ านวยการ กองบริหารทั่วไป ได๎ด าเนินการ
จัดท าโครงการตํางๆ 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  
           ซึ่งได๎ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให๎เป็นไปตามสมรรถนะ
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ในแตํละกลุํมที่ก าหนด โดยก าหนดสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ( I – AM – KA – S –E- T) และก าหนด 
ทักษะความรู๎ ด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎ด๎าน
การวิจัย การพัฒนาคุณภาพของงาน การเขียนหนังสือราชการ 
การใช๎ภาษาตํางประเทศ ทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ไปถึงการก าหนดสมรรถนะประจ าของสายสนับสนุนและชํวย
วิชาการ (Functional Competency) ของบุคลากร และไมํละ
ทิ้งความต๎องการพัฒนาความรู๎ /ทักษะ /สมรรถนะ ด๎านการ
บริหาร (Managerial Competency) เป็นการสํงเสริมให๎แตํละ
สํวนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของสํวนงาน  ซึ่งเป็น
การพัฒนาบุคลากรตามเปูาหมายและภารกิจหลัก โดยเน๎นการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให๎เกิดการเรียนรู๎ที่สมดุล ทั้งการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบตํางๆ อาทิ เชํน การ
ฝึกอบรม การศึกษาตํอ การประชุมและสัมมนา เป็นต๎น และการ
สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากร โดยให๎หัวหน๎าสํวนงาน
และผู๎บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน๎าที่ โดยตรงในการพัฒนา
ผู๎ ใ ต๎ บั งคั บบัญชาด๎ วยวิ ธี กา รตํ า ง  ๆ  เพื่ อชํ วยพัฒนาขี ด
ความสามารถ ความรอบรู๎ ในงานที่ เกี่ยวข๎อง อาทิเชํน การ
ปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะน างาน การก ากับดูแลวิธีการ
ท า ง าน ในหน๎ าที่ ความรั บผิ ดชอบ ก า รแบํ ง ปั น ค ว าม รู๎ 
(Knowledge Sharing)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการ
ความรู๎ (Knowledge Management) การพัฒนาคุณภาพอยําง
ตํอเนื่อง และการพัฒนางานประจ าสูํงานวิจัย (R2R) รวมทั้ง
กระตุ๎นผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎มีการพัฒนา และเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
อยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น ซึ่งมิได๎จ ากัดเฉพาะการจัดอบรมเทํานั้น 
เพื่อให๎สามารถน าความรู๎จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และ
จากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยูํ ในตัวบุคคลมาใช๎ ให๎ เป็น
ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน  ทั้งนี้โดย
ให๎สํวนงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอยํางเหมาะสม และมีการ
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตําง ๆ อยําง
สม่ าเสมอ  เพื่อรับทราบข๎อบกพรํองและน ามาปรับปรุงในการ
จัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสตํอไป  
         มหาวิทยาลัยก าหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
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ความรู๎ ทักษะในด๎านตํางๆ ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสํวนที่เป็นความต๎องการโดยรวมในระดับมหาวิทยาลัย 
และสํวนงานสามารถก าหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในสํวนที่เป็นความต๎องการเฉพาะของสํวนงานได๎เอง โดยให๎
สอดคล๎องกับความจ าเป็น ทิศทาง และเปูาประสงค์ เพื่อประโยชน์
ตํอการปฏิบัติงาน ตามประสบการณ์ในการท างาน และสมรรถนะ
หลัก 6 ประการ ( I- AM-Ka-S-E-T) 
 
        วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎ก าหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชํวยวิชาการ เพื่อให๎มี
ความก๎าวหน๎าในสานอาชีพ สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรมี
ต าแหนํงช านาญการเพิ่มขึ้น โดยการจัดโครงการที่สํงเสริม
สมรรถนะด๎านตําง ๆ เชํน  

1. โครงการการจัดการความรู๎ เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบ

ประเมินผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหนํงช านาญการ โดย

มุํงเน๎นกลุํมเปูาหมายที่มีคุณสมบัติในการขอก าหนด

ต าแหนํงช านาญการ และผู๎ที่สนใจเข๎ารํวมโครงการ  

2. โครงการสัมมนาเครือขํายนิติกร  

3. โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “รวม

ใจรัก สร๎างพลังศรัทธา พัฒนา มก.” 

4. การจัดการความรู๎ เรื่อง เทคนิคการจัดท าคูํมือการ

ปฏิบัติงาน (SOP) 

5. โครงการจัดการความรู๎ KU CSC-KM สัญจร เรื่อง การ

สร๎างความเข๎าใจในกระบวนการจัดการความรู๎ เพื่อการ

จัดการความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการเสวนาเพื่อทบทวนความเข๎าใจด๎านบริหารงาน

บุคคล   

 “การจัดการความรู๎หนํวยทรัพยากรมนุษย์และ

สวัสดิการ  

 เร่ือง การแบํงปันประสบการณ์ผํานการบอกเลําจาก

เพื่อนสูํเพื่อน” 
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7. โครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจ าปี เป็น

โครงการที่ สํ ง เสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรได๎

สร๎างสรรค์ผลงานเพื่อรํวมประกวดผลงานคุณภาพ  

8. โครงการสํงเสริมด๎านสวสัดิการเสริมสร๎างสุขภาพที่ดี 

และสร๎างขวัญและก าลังให๎คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนนุสามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดย

สร๎างบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการ

ท างาน รวมทั้งจดัอุปกรณ์ในการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ เชํน มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์ส านักงานอยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์ และมี

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการสํงเสริม

ด๎านสุขภาพให๎กับบุคลากรและนักศึกษาโดยมีสถานที่

ออกก าลังกายหลากหลาย สนามกีฬากลางแจง๎และใน

รํม มีการจัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ให๎กับ

บุคลากร มีสถานพยาบาล เพื่อดูแลด๎านงานอนามัย

และพยาบาล ท าหน๎าที่รักษาพยาบาลเบื้องตน๎  

การสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสํงเสริมให๎ทุกคนไป
ศึกษาตํอในระดับทีสู่งขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุให๎
คณาจารย์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการขอก าหนดต าแหนํงทาง
วิชาการ และจัดสรรคําตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์  ให๎แกํอาจารย์อยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมี
ระเบียบและประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยํางชัดเจน  และมีกองทนุ
สวัสดิการ มีการประกันสังคมให๎กับพนักงานมหาวิทยาลัย มี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริม
จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหน๎าที่รับผดิชอบการสํงเสริม
และสนบัสนุนการปฏิบัติตวัตามจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เสนอนโยบายและแนวทางด๎านการ



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              194 

ประเมิ
น

ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สํงเสริมจรรยาบรรณ ติดตามและสรุปผลการด าเนนิงานที่
เก่ียวข๎องกับการสํงเสริมจรรยาบรรณอาจารย ์เพื่อเสนอตํอรอง
อธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร(ค าสั่ง มก.
ฉกส. ลงวันที ่15 กันยายน 2560 )  
                   การประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 มหาวิทยาลยัได๎จัดท ารายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินการ ประเมินผลส าเร็จ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการน าไป
ปรับปรุงแผนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตํอไป  ทัง้นี้ มหาวทิยาลยั
สามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมายของตัวบํงชี้ที่ก าหนดไว๎ใน
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  
       ผลจากการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตาม
สายงาน (Competency)  

จากการด าเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรพัฒนาตนเองให๎มีศักยภาพ

สูงขึ้น จากการไปเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ในรูปแบบตําง 

ๆ  เชํน การเข๎ารํวมโครงการตําง ๆ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

ปฏิบัติงานวิจัย  การไปเพิ่มพูนความรู๎ทางวิชาการ การไป

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จ าเป็นและ

เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม 

สัมมนาหลักสูตรตําง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ที่เป็นประโยชน์ตํอ

การปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ๎นและสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา  

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎น าระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 

System) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให๎บรรลุตาม

เปูาหมายที่ก าหนด โดยเป็นระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ในภาพรวมขององค์กร สํวนงาน และบุคลากร ให๎เป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกัน เป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ

ตัวชี้วัดความส าเร็จของกร ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด๎วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จะสามารถ

น าไปใช๎ประโยชน์ทั้งในด๎านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ท าให๎ผู๎บังคับบัญชาจะทราบจุดเดํน จุดด๎อย ระดับ

ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร สามารถก าหนด

แผนการพัฒนา ปรับปรุงแก๎ไขจุดด๎อย และพัฒนาจุดเดํนได๎อยําง

ถูกต๎องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ร๎อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได๎รับต าแหนํงทางวิชาการ 
จากการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู๎ 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 ที่ก าหนดไว๎ 

 7. การก ากับติดตาม
สํงเสริมสนบัสนุน
ให๎ทุกหนํวยงาน
ในสถาบนัมีการ
ด าเนินงานด๎านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
ก าหนด 
ประกอบด๎วย การ
ควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

วิทยาเขตมีคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตที่แตํงตั้งจาก
ผู๎แทนหนํวยงาน ประกอบด๎วยผู๎แทนจากคณะ ได๎แกํ รองคณบดี 
หรือผู๎ชํวยคณบดี และเจา๎หน๎าทีร่ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะ หนํวยงานสนบัสนุน ได๎แกํ ผู๎อ านวยการกอง และหนวํย
แผนงานและประกันคุณภาพเปน็ทีมเลขานุการมีแผนการประชมุ
ประจ าเดือน เพื่อหารือและรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติดา๎นการประกันคุณภาพวิทยาเขต        
       ระดับหลักสูตร : ก าหนดเปูาหมายผลการประเมินระดับ
หลักสูตรไว๎ที่ 3.25 ให๎คณะเป็นผู๎สนบัสนุนและก ากับให๎หลักสูตร
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานผํานคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
       ระดับคณะ : ก าหนดเปูาหมายผลการประเมินระดับคณะไว๎
ที่ 3.51 ให๎คณะเป็นผู๎ด าเนินการ วิทยาเขตสนบัสนนุงบประมาณ
ในการประเมินคุณภาพระดับวทิยาเขตและมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานผํานคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
ระดับหนํวยงานสนบัสนุน : ด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx 
ระดับวิทยาเขต : มีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบด าเนนิงานรายตวั
บํงชี้  มีการรายงานผลการด าเนนิงานผาํนคณะกรรมการประกนั

5.1-7-1 นโยบายและ
แนวปฏิบัตดิ๎านการ
ประกันคุณภาพวทิยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
 
5.1-7-2รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพวทิยา
เขต 
 
5.1-7-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 
 
5.1-7-4 สรุปโครงการ
กิจกรรม 
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คุณภาพวิทยาเขตและคณะกรรมการประจ าวทิยาเขต 
   นอกจากนี้วิทยาเขตได๎จัดโครงการกิจกรรม เพื่อชี้แจง
รายละเอียดเพื่อให๎มีความเข๎าใจตรงกันและน าไปปฏบิัติได๎ รวมทั้ง
เตรียมความพร๎อมตํางๆให๎กับคณะ และหนํวยงานสนับสนุน เชนํ 
1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การประกันคุณภาพระดบั
หลักสูตร และคณะ  
2) ประสานการจัดประชุมผํานเครือขําย teleconference ตาม
ปฏิทินกิจกรรมของส านักงานประกันคุณภาพ มก.  
3) จัดอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร  
4) สนับสนนุให๎ผู๎มีคุณสมบัตติามเงื่อนไขเข๎ารํวมอบรมในหลักสูตร
ที่เก่ียวข๎องกับการประกันคุณภาพ   
5) จัดประชุมอบรมให๎ความรู๎การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx อยํางตํอเนื่อง 
6) จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดบั 

 
5.1-7-5 คูํมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 
5.1-7-6 คูํมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะวชิา 
 
5.1-7-7 คูํมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
หนํวยงานสนบัสนุน 

 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

3.34 3.15 3.28 3.28  คะแนน 3.51 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

สูตรการค านวณ 

   ๎คะแนนทีไ่ด บนั ๎งหมดในสถาจ านวนคณะทั
คณะบคณะของทุกระเมินระดัยของผลการปคะแนนเฉล่ี
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ผลการด าเนินงาน 
คณะ 2558 2559 2560 

 ทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 3.58  
13.36/4 
= 3.34 

3.55  
12.58/4 
= 3.15 

3.53  
13.11/4 
= 3.28 

 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 3.58 3.08 3.21 
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 3.19 2.60 2.56 

 สาธารณสุขศาสตร ์ 2.74 3.35 3.81 
 

รอบปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดการเรียนการสอน 4 คณะวิชา มี
ผลการด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด โดยมีผลการด าเนินงาน 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  =
4

3.81 2.56 3.21 3.53
   

 =  
4

   
11.13 =  3.28 

 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

3.34 
 

3.15 3.28 
3.28  คะแนน 3.51 ไมํบรรลุเปูาหมาย 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 1. มีระบบและ
กลไกในการ
ก ากับการ
ด าเนินการ
ประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร และ
คณะให๎เป็นไป
ตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตรและ
คณะ 

 

จากข๎อเสนอแนะของคระกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับวิทยาเขต เมื่อปีการศึกษา 2559 ที่ผํานมา วิทยาเขต
ควรมีกระบวนการก ากับติดตามในด๎านการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าของหลักสูตรและคณะ โดยมีการก าหนดผู๎รับ
ผอดชิบทีช่ัดเจนและการก ากับติดตามในทีป่ระชุมเพื่อ
พิจารณาผลลัพธ์การด าเนนิการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร 
และคณะให๎มีความก๎าวหนา๎ในการปฏิบัติอยางชัดเจนตํอเนื่อง
เป็นรูปธรรม ดังนัน้ ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขต ได๎
ก าหนดระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนนิงาน
ประกันคุณภาพหลักสตูร ดังนี ้
1) วิทยาเขตมีนโยบายให๎ทุกหลักสูตรและคณะปฏบิัติงานตาม
ขั้นตอนที่หมาวิทยาลัยก าหนดไปในทิศทางเดียวกัน โดยผาํน
ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการการศึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต คณะกรรมการ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสภามหาวทิยาลัย ตามล าดบั 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.1 การบรรจุหลักสูตรใหมํไว๎ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
1.2 การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหมํ/ปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 การเสนอขออนุมัติน าหลักสูตร/รายวิชามาเปิดสอนที่
วิทยาเขต 
1.4 การขออนุมัติเปิดโครงการพิเศษ /ภาคพิเศษ 
1.5 การขออนุมัติเปิด /ปรับปรุง /ปิด /ขอถอนรายวชิา 
        ทั้งนี้ การด าเนินงานตํางๆ ของหลักสูตรที่เปิดสอนใน
วิทยาเขตเมื่อผํานการพิจารณาระดับคณะแล๎ว ต๎องน าเสนอ

5.3-1-1 คูํมือการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  
และคณะประจ าปีการศึกษา 
2559 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
5.3-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา มก.ฉกส. 
5.3-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 
5.3-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพวทิยาเขต 
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เข๎าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อพิจาณากลัน่กรองและเห็นชอบ
กํอนเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต และเสนอตํอที่
ประชุมคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รวมทั้งการด าเนนิงานของหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาทุก
หลักสูตรเมื่อผํานการพิจารณาระดับคณะและวิทยาเขตแล๎ว
ต๎องน าเสนอเข๎าทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 
      นอกจากนี้ วิทยาเขตได๎สํงเสริมการอบรมให๎ความรู๎แกํ
บุคลากรในดา๎นการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
โดยเป็นความรํวมมือระหวํางคณะกรรมการการศึกษาและ
วิทยาเขต ในการจัดอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหาร
หลักสูตรข้ึนที่วิทยาเขต โดย ไดร๎ับความอนุเคราะห์วิทยากร
จากคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
การอบรมดังกลําวเนน๎หลักการบริหารหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู๎ และการประเมินผู๎เรียน 
2) วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ
น าระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารการศึกษา โดย
ส านักทะเบียนและประมวลผล และโครงการจัดจา๎งพฒันา
ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU Education 
Administration Information System ; KU-EAIS) โดย
พัฒนาจากระบบสนับสนนุกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
ระบบ มคอ.มก. ออนไลน์ หรือ KU-TQF แบบออนไลน์ ที่ใช๎
อยูํเดิม สูํระบบการลงทะเบียน ระบบเกรดออนไลน์ ระบบ
การออกใบรับรองตํางๆ ตลอดจนใบปริญญาบัตร ระบบ
ประเมินออนไลน์ ระบบให๎ค าปรึกษาออนไลน์  ระบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) 
3) การก าหนดและประกาศวันด าเนินการจัดท าข๎อมูลรายงาน
ผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 – 7) 
ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ดังนี ้
http : //www.regueb.registrar.ku.ac.th/Calendar 
4) ระบบรายงานผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ระบบ มคอ.มก. ตั้งแตํ
แบบฟอร์ม มคอ.3 – 7 รายละเอียดที่ http://tqf.cpc.ku.th 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร                                              200 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

5) การมอบหมายคณะท างานเพื่อติดตามตรวจสอบหลักสูตร
ที่ไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหํงชาติ โดยที่ประชุมคระกรรมการ
การศึกษาระดับวิทยาเขต โดยมกีารพิจารณาเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ /อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรวมถึง
พิจารณาการปิดหลักสูตร พิจารณาการด าเนนิงานรายวิชา
บูรณาการตลอดจนพิจารณาการปรับปรุงรายวชิา/การขอเปิด
รายวิชาใหม ํ
6.  การด าเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะวิชา
คณะกรรมการนโยบายประกนัคุณภาพ มก. เป็นผู๎ก าหนดแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบงํชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินระดับคระวิชาและวทิยาเขตตาม 5 องค์ประกอบ
คุณภาพ 13 ตัวบํงชี้ และเกณฑก์ารประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด รวมทั้งไดน๎ าแนว
ทางการพฒันาสูํความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx มา
ประยุกต์ใช๎ในระดบัคณะวชิาดว๎ย โดยวิทยาเขตมีการประชุม
ชี้แจงการประเมินผํานทีป่ระชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับวิทยาเขต รวมทั้งการประชุมทางไกลจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อให๎ทุกหนํวยงานสามารถ
ด าเนินงานประกันคุณภาพและเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในตามตวับํงชี้และเกณฑป์ระเมิน ทั้งระดบัหลักสูตรและ
ระดับคณะวชิา มีการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
ผํานระบบถาํยทอดทางไกล โดยเชิญผู๎รับผิดชอบหลักสูตรเข๎า
รํวมประชุม มีการก าหนดระบบและกลไกการติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะ
ผํานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับรองคณบดีฝุาย
ประกันคุณภาพ และผู๎รบัผิดชอบหลักสูตร เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจแนวทางการประเมิน ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมิน รบั
ฟังปัญหาอุปสรรค และแลกเปลีย่นแนวทางด าเนินงานที่มี
แนวปฏิบัตทิี่ดี หรือหลักสูตรที่ได๎คะแนนประเมินในระดบัดีขึ้น
ไป 
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกนัคุณภาพระดบัวิทยาเขต มี
การประชุมกันอยาํงตํอเนื่อง เพื่อก าหนดแผนงานดา๎นการ
ประกันคุณภาพทุกระดับภายในวิทยาเขต และก ากบัติดตาม 
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รายงานผลการด าเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะวิชา ส านัก และระดับวิทยาเขตเป็นประจ าทุก
ปี 

 2. มี
คณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงาน
ให๎เป็นไปตาม
ระบบที่
ก าหนดในข๎อ 
1 และรายงาน
ผลการติดตาม
ให๎กรรมการ
ระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณา 
ควบคุมในแต่
ละระดบั 
ติดตาม /
ความก้าวหน้า 
รายงานผล 
แบ่ง 3 ระดับ 

ในระดับวิทยาเขต มีการแตํงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและ
วิชาการเพื่อเป็นหนํวยกลางในการกลั่นกรองมาตรฐาน
การศึกษาให๎ทุกหลักสูตรของวิทยาเขต โดยท าหน๎าที่ก ากับ
ติดตามและพิจารณาปรับปรุง /เปิด / ปิด /รายวิชาและ
หลักสูตรตํางๆ ที่คณะวิชาของวิทยาเขตพิจารณาเสนอ กํอน
น าเสนอคณะกรรมการประจ าวทิยาเขตให๎ความเห็นชอบ 
และเสนอคณะกรรมการการศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ วิทยาเขตยังมีการแตงํตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับวทิยาเขต เพื่อท าหน๎าที่น านโยบายจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาถาํยทอดและวางแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในทกุระดับของวิทยาเขต และท า
หน๎าที่ก ากับตดิตามการประเมินคุณภาพภายในให๎เสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในทุกระดับ รวมทั้งน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต ตลอดจนรวบรวมแผนปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ
จากผู๎ประเมินคุณภาพทุกระดบัเสนอตํอมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ รวมถึงการประสานงานกับหลักสูตรและคณะวชิา 
ในการเสนอแตํงตั้งผูป๎ระเมินคณุภาพระดับหลักสตูรและ
คณะวิชา ตลอดจนระดับวิทยาเขต เพื่อท าหน๎าที่ประเมนิ
คุณภาพภายในตามก าหนด วนั เวลา ประเมินคุณภาพ
ภายในทุกระดับของวิทยาเขต 

5.3-2-1 ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
และวิชาการ 
5.3-2-2 ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
 

 3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการ
ด าเนินงาน
ของหลักสูตร
และคณะ ให๎
เกิดผลตาม
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีการจัดสรรสิง่
สนับสนนุการเรียนรู๎ ดังตํอไปนี้  
1) อาคารเรียน  ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด พร๎อมทั้ง
วัสดุครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 
2) หอพักนิสิต และพื้นที่กีฬา 
3) ระบบโครงสร๎างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 
ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตมีโครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียนและอาคารปฏบิัติการ ซึ่งประกอบไปด๎วย อาคารเรียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาคารเรียนคณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ  อาคารปฏิบัตกิารคณะทรัพยากรธรรมชาติ

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

และอุตสาหกรรมเกษตร  อาคารปฏิบัติการคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  และอาคารปฏบิัติการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการขยายห๎องเรียน  ห๎อ
ท างานอาจารย์  และห๎องปฏบิัตกิารให๎เพียงพอตํอการจัด
การศึกษาของทุกหลักสูตรในวิทยาเขต 
     จัดโครงการห๎องสมุด 24 ชั่วโมงเป็นการจัดพื้นที่การอําน
หนังสือเรียนและสอบโดยไมํจ ากัดเวลา ณ อาคารห๎องสมุด
หลังใหมํ  รวมทั้งมีบริการอาหารเคร่ืองดื่มให๎แกํนิสิตที่
ผู๎บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขต รํวมแรงรํวม
ใจบริจาคเงินทนุเพื่อการด าเนินการดังกลําว 
     ในทุกปีการศึกษา วิทยาเขตให๎ความส าคัญตํอการจัดสรร
งบประมาณให๎แกํนิสิต  ทั้งในดา๎นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิตและการจัดตั้งกองทนุชํวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนและ
เรียนดี และมีงบประมาณที่จัดสรรให๎กับคณะเพื่อไปจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนและคําตอบแทนการ
สอน 
  นอกจากนี้ วิทยาเขตได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นประจ าทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 วิทยาเขตจัดสรรวงเงิน ทั้งสิ้น 700,000 
บาท โดยก าหนดเปน็แผนงานดา๎นประกันคุณภาพ ดงันี้ 
1) แผนการประเมินคุณภาพภายใน  250,000 บาท 
2) แผนการควบคุมและก ากับติดตามคุณภาพภายใน 

100,000 บาท 
3) แผนการระดับและพฒันาคุณภาพ 350,000 บาท 

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

 4. มีการประเมิน
คุณภาพตาม
ก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร
และทุกคณะที่
ผํานการ
พิจารณาของ
กรรมการ
ระดับสถาบัน
เสนอสภา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได๎ก าหนดการประเมินหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2559 ระหวําง 15 – 30 สิงหาคม 2560 โดยมี
คําเฉลี่ยรวม 3.12  และได๎มีการรายงานผลการประเมินตํอที่
ประชุมคณะและจัดท าแผนปรบัปรุงเสนอผํานคณะกรรมการ
ประจ าคณะ คณะกรรมการการศึกษาและวชิาการระดบั
วิทยาเขต  และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตพิจารณา โดย
มีมติเห็นชอบตามเสนอและมอบหมายให๎ฝุายประกันคุณภาพ
วิทยาเขต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความ
เข๎าใจในการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินระดบั

5.3-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตร 
5.3-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาและวชิาการ มก.
ฉกส.  
5.3-4-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 
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สถาบนัเพื่อ
พิจารณา 

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560   
สํวนระดบัคณะวชิามีก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะวชิา ปีการศึกษา 2559 ระหวํางเดือนกันยายน 
2560 โดยมีคําเฉลี่ยรวม 3.15 และมีการรายงานผลการ
ประเมินผาํนทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะของทุก
คณะวิชา เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาปบัปรุงตามข๎อเสนอแนะ 
(สปค. 01) โดยทุกคณะวิชาน าเสนอผํานทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพื่อพิจาณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ (สปค.01) โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
สํวนระดบัวิทยาเขต มีก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระหวํางวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 มีคําเฉลี่ยผลการ
ประเมิน เทํากับ 3.43 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาเขตพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข๎อเสนอแนะ (สปค. 01) เสนอผํานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต โดยคณะกรรมการประจ าวทิยาเขตมีมติ
เห็นชอบตามเสนอและมอบหมายให๎ฝุายประกันคุณภาพ
เสนอตํอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตํอไป 
    ในปีการศึกษา 2560  วิทยาเขตมีก าหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหวาํง 15 – 31
กรกฏาคม 2561 รวมหลักสูตรหลักจ านวน 20 หลักสูตร 
และมีหลักสูตรยืม จ านวน 11 หลักสูตร โดยมีผลการ
ประเมินหลักสูตรหลักเทํากับ 3.04 และหากรวมหลักสูตรยืม
จะมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.09 ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได๎มีการจัดท าแผนพฒันาปรบัปรังลงใน มคอ. 7 
ผํานที่ประชุมคณะกรรมการการประจ าคณะของทุกคณะวชิา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอผํานคณะกรรมการการศึกษา
และวิชาการวิทยาเขต เพื่อพิจาณากลั่นกรองแผนพฒันา
ปรับปรุงดงักลําวกํอนแสนอผํานที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต โดยที่ประชุมฯ ให๎ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาปรังปรุงระดับหลักสตูร (มคอ. 7) ตามเสนอ 
        สํวนระดบัคณะวชิา มีก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหวํางวนัที่ 4 – 21 กันยายน 2561 โดยผลการ
ประเมินภาพรวมมีคําเฉลี่ย เทาํกับ 3.28 แยกผลการประเมิน
รายคณะได๎ดงันี ้
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คณะทรัพยากร ธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร คะแนน
เฉลี่ย 3.53 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์คะแนนเฉลี่ย 3.21 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  คะแนนเฉลี่ย 2.56 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.81 
     ทั้งนี้ทุกคณะวชิาอยูํระหวาํงการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ (สปค. 01) เพื่อเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยตํอไป 
      สํวนระดบัวิทยาเขต มีก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหวํางวนัที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 โดยวิทยาเขต
ประเมินตนเองที่คําคะแนนเฉลี่ยรวม 4.12 
 

 5. น าผลการ
ประเมินและ
ข๎อเสนอแนะ
จากสภา
สถาบนัมา
ปรับปรุง
หลักสูตรและ
การด าเนินงาน
ของคณะให๎มี
คุณภาพดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง 

จากข๎อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
ฝุายประกันคุณภาพวทิยาเขต ได๎จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561  โดยเป็นการ
เสริมสร๎างความเข๎าใจที่มีตํอเกณฑ์การประเมินระดบั
หลักสูตร และการจัดเตรียมข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล
ด าเนินการตามตัวบํงชี้ของเกณฑ์การประเมินระดบัหลักสูตร 
กับบุคลากรสายสนับสนนุที่เก่ียวกับตัวบํงชี้ระดบัหลักสูตร 
ตํอมา เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ คร้ังที่ 2 กับกลุํมผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินระดบัหลักสูตรและข๎อมูล
สนับสนนุที่จะท าให๎หลักสูตรสามารถน าข๎อมูลเพื่อเขียน
รายงานได๎ และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ คร้ังที่ 3 โดยมีกลุํมผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
กับบุคลากรสายสนับสนนุที่เก่ียวข๎อง  
     นอกจากนี้วิทยาเขตได๎จัดโครงการอบรมทบทวนวธิีการ
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 โดยทั้งนี้มีจ านวนหลักสูตรหลัก จ านวน 14 

5.3-5-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร 
5.3-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาและวชิาการ มก.
ฉกส.  
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ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตร มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.12 ซึ่งจะเห็นได๎วาํปัจจยัที่สํงผล
ให๎คําคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมลดลงมีปัจจยัดังตํอไปนี้ 
1) จ านวนหลักสูตรหลักที่รับการประเมินมากข้ึน 
2) ผลการด าเนนิงานบางองคป์ระกอบลดลง 
3) การเขียนรายงานใน มคอ. 7 ไมํสะท๎อนผลการด าเนินงาน

ที่แท๎จริง 
สํวนระดบัวิทยาเขตมีการน าข๎อเสนอแนะจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตที่เห็นชอบให๎มีการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ 
(สปค. 01) โดยผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค. 02) มีการด าเนินงานครบทั้ง 17 
โครงการกิจกรรม มีรายละเอียดตามแบรายงาน สปค. 
02 

 6. มีผลการ
ประเมิน
คุณภาพทุก
หลักสูตรผําน
องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตมีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรที่ผาํนองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รวมจ านวนทั้งสิน้ 31 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรหลัก จ านวน 
20 หลักสูตร และหลักสูตรยืม 11 หลักสูตร 
 

5.3-6-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเองปกีารศึกษา 2560 

ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
60 บรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 

3.00 
(ได๎1,2,3,6) 

4.00 
(ได๎1,2,3,4,6) 

5.00 
(ครบทุกข๎อ) 

5.00  คะแนน 6 ข๎อ บรรลุเปูาหมาย 
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บทท่ี 3  
สรุปการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิทยาเขต 

3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ จุดแข็ง และโอกาส
ในการพัฒนาในแตํละองค์ประกอบ รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  จุดเด่น 

 1. วิทยาเขตมีพื้นที่และแหลํงทรัพยากรที่ใช๎ส าหรับการเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติของนิสิตจ านวนมาก เชํน ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ลุํมน้ าก่ าที่มีชีวิต ลุํมน้ า
สงคราม เป็นต๎น 

จุดอ่อน 
 1. ผลการประเมินหลักสูตร พบวํา หลักสูตรสํวนใหญํอยูํในระดับปานกลางถึงระดบัดี ซึ่งไมํเป็นไปตามเปูาหมาย
ที่วิทยาเขตก าหนดไว๎ในปีการศึกษา 2560 ที่ 3.25 อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรในปี
การศึกษา 2558 - 2560 พบวาํ  
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 และอาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ไมํเปน็ไปตามเกณฑ์  
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  จุดเด่น 

1. มีพื้นที่วิจัย (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) และกลุํมเปูาหมายชัดเจน (เชํน กลุํมชุมชนลุํมน้ าก่ า  กลุํมคลัสเตอร์
เครื่องนุํงหํมจังหวัดสกลนคร) เป็นที่รู๎จักและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎รํวมโครงการ 

2. มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสามารถบูรณาการกลุํมงานวิจัยที่ตอบสนองความต๎องการของ
ท๎องถิ่น 
 จุดอ่อน 

1. สัดสํวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกตํออาจารย์และนักวิจัย ไมํบรรลุเปูาหมาย  เนื่องจากขาด
โอกาสเข๎าถึงแหลํงทุน 

2. จ านวนผลงานวิชาการในภาพรวมของวิทยาเขตยังคงไมํบรรลุเปูาหมายอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากผู๎รับผิดชอบ
โครงการวิจัยไมํสามารถด าเนินงานแล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ขาดจุดเน๎นด๎านการวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของวิทยาเขต และสอดคล๎องความคาดหวังของสังคม  
4. ขาดห๎องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยขั้นสูง เพื่อรองรับการท าวิจัย 
5. ขาดระบบฐานข๎อมูลการวิจัยด๎านสุขภาพ โปรแกรมวิเคราะห์ข๎อมูล 
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 โอกาสในการพัฒนา 
1. สร๎างเครือขํายเพื่อการวิจัยที่เข๎มแข็ง เพื่อให๎สามารถก าหนดงานวิจัยที่สอดคล๎องกบัความต๎องการชุมชน 

และมีแหลํงทุนสนบัสนุนงานวิจยัเพิ่มข้ึน 

2. ก าหนดความเชี่ยวชาญด๎านการวิจัยของวิทยาเขตให๎สอดคล๎องกับความคาดหวังของสังคม 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
  จุดเด่น 
 1. วิทยาเขตมีชุมชนเปูาหมายทีช่ัดเจน และได๎พฒันาอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งเป็นรูปธรรม อาทิ 
ชุมชนดาวล๎อมเดือน ชุมชนลุํมน้ าก่ า กลุํมเยาวชน กลุํมผูป๎ระกอบการ กลุํมคลัสเตอร์ : เครื่องนุํงหํม ข๎าวฮาง สมนุไพร 
เป็นต๎น  
          2.   มีบุคลากร และผลงานเปน็ที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ ในการเป็นที่ปรึกษา และให๎การ
บริการวิชาการแกํสังคม อาทิ โครงการดาวล๎อมเดือน โครงการลุํมน้ าก่ า โครงการวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล๎อม โครงการ
เสริมสร๎างผู๎ประกอบการ โครงการคลัสเตอร์  เป็นต๎น  
 3.  มีการสร๎างความสัมพันธ์ สร๎างเครือขํายการให๎บริการวิชาการแกํชุมชนกับหนํวยงานภายในและภายนอก  
อาทิ จังหวัดสกลนคร และหนํวยงานในจังหวัดสกลนคร กระทรวงอุตสาหกรรม สสส. และกระทรวงพาณชิย ์อยําง
ตํอเนื่อง 
 4. มีอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรต ิที่ให๎บริการวิชาการในลักษณะที่เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํชุมชนด๎านบัว ประมง และ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน ์
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. วิทยาเขตสามารถยกระดับการบริการวิชาการแกํสังคมสูํการเป็นผู๎น าดา๎นวชิาการในภูมิภาค 
 2. วิทยาเขตสามารถพัฒนาอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหลํงวิชาการและวจิัยทางด๎านบัวและเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า  
 3. วิทยาเขตสามารถพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย เปน็แหลํงเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรการเกษตร 
 4. วิทยาเขตสามารถพัฒนาชุมชนเปูาหมายให๎เป็นชุมชนต๎นแบบได๎หลากหลาย 
 5. วิทยาเขตสามารถพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได๎ 
 6. วิทยาเขตควรบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน 
 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดเด่น 

1. วิทยาเขตมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู๎น าเพื่อสํงเสริมวัฒนธรรมการใช๎ผ๎าครามที่เป็นวฒันธรรมพื้นบา๎นของ
จังหวัดสกลนคร สูํการเปน็วัฒนธรรมการนุํงหํมครามให๎เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร 

2. วิทยาเขตมีสํวนรํวมในการด าเนนิกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 
เชํน กิจกรรมการเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ กิจกรรมท านบุ ารุงพระพทุธศาสนาในเทศกาลส าคัญ 
กิจกรรมแหํดาวของชุมชนศาสนาคริศต์ กิจกรรมการแหํประสาทผึ้ง  เป็นต๎น 
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 โอกาสในการพัฒนา 
          1. การจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตควรมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นแกํนิสิต
เพื่อให๎มีความเข๎าใจและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท๎องถิ่นตํอไป 
 2.  วิทยาเขตควรมีการบูรณาการแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรํวมกับแผนการด าเนนิงานตามพันธกิจของ
คณะ และแผนพัฒนาบุคลากร 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
  จุดเด่น 

1. นโยบายรวมบริการประสานภารกิจสามารถชํวยให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสทิธิภาพ 

โอกาสในการพัฒนา 
 1.  ควรมีคณะกรรมการประสานงานการด าเนนิงานตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ 
 2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสอดคล๎องกับบริบทการเปน็มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 3.  สํงเสริมการพัฒนาระบบด๎านสารสนเทศให๎เกิดความเชื่อมโยงกับพันธกิจตาํงๆ เพื่อน าสูํระบบบริหารที่มีความ
รวดเร็วและคลํองตัว 
 4.  ควรมีการก ากับติดตามและประเมินผลส าเร็จตามแผนยทุธศาสตร์อยํางตํอเนื่อง 
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3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดด๎ าเนนิการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน
หลักสูตร 

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

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร  
 

5         
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)  - ผําน 4.09 3.00 3.27 3.50 3.00 3.38 ดี 
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต)  

- ผําน 4.15 2.67 3.15 3.00 3.00 3.13 ดี 

-หลักสูตรวท.บ.ประมง(ยืม) - ผําน 3.96 2.33 3.22 3.00 3.00 3.05 ดี 
-หลักสูตรวทบสัตวศาสตร์(ยืม) - ผําน 4.19 3.00 3.48 3.50 3.00 3.45 ดี 
-หลักสูตรวท.ม. (ทรัพยากรเกษตร)  - ผําน 5.00 2.00 2.72 3.25 2.00 2.85 ปานกลาง 
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 3         
สูตรวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  - ผําน 3.97 2.33 2.78 3.00 3.00 2.94 ปานกลาง 
-หลักสูตรวท.บ.(อาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ)  

- ผําน 3.85 2.33 3.63 3.00 3.00 3.12 ดี 

-หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)  - ผําน ไมํมีนิสิต 2.00 2.92 3.00 3.00 2.70 ปานกลาง 
รวม 8         

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูาและคอมพิวเตอร์ 2         
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา 

- ผําน 3.99 2.67 3.26 2.75 3.00 3.06 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  (ยืม) 

- ผําน 4.51 2.67 3.67 2.75 3.00 3.23 ดี 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2         
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

- ผําน 4.06 2.33 3.33 2.75 3.00 3.01 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (ยืม) 

- ผําน 4.05 2.33 2.54 2.75 3.00 2.82 ปานกลาง 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล๎อม 2         
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

- ผําน 4.05 2.33 2.78 3.25 3.00 3.03 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (ยืม) 

- ผําน 3.28 3.00 3.28 3.00 3.00 3.11 ดี 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2         
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ยืม) 

- ผําน 3.96 2.33 3.30 3.00 3.00 3.05 ดี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์  (ยืม) 

- ผําน 3.85 2.33 3.09 3.25 3.00 3.07 ดี 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2         
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หน่วยงาน จ านวน
หลักสูตร 

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

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต ์

- ผําน 4.38 2.67 3.11 3.05 3.00 3.31 ดี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ยืม) 

 ผําน 5.00 2.00 3.09 3.50 2.00 3.02 ดี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ยมื) 

1 ผําน 3.13 2.33 3.00 2.75 3.00 2.76 ปานกลาง 

รวม 11         

คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ  

ภาควิชาการจัดการธุรกิจ 2         
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการ (ยืม) 

- 
ผําน 

4.12 2.33 3.48 3.25 2.00 3.13 
ดี 

- หลักสูตรการตลาด (ยืม) - ผําน 4.28 2.33 3.04 3.00 3.00 3.03 ดี 
ภาควิชาการเงินและบัญช ี 2         
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ยืม) - ผําน 4.25 2.67 3.11 3.50 2.00 3.22 ดี 
- หลักสูตรการเงิน (ยืม) - ผําน 4.45 2.00 2.72 2.88 3.00 2.89 ปานกลาง 
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ 1         
- หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 
(ยืม) 

- 
ผําน 

4.03 2.00 2.57 2.50 2.00 0.00 น้อย 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1         

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ยืม) - ผําน 4.25 3.00 3.02 3.50 3.00 3.35 ดี 
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา 2         

- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ยืม) - ผําน 2.97 3.00 2.84 3.50 3.00 3.11 ดี 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - ผําน ขอยกเวน้ 2.67 2.78 3.25 3.00 2.94 ปานกลาง 
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
(MBA) 

1         

- หลักสูตรบริหารบัณฑิตมหาบัณฑิต (ยมื) - ผําน 2.68 2.67 3.46 2.88 3.00 2.94 ปานกลาง 
รวม 9         

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ภาควิชาอนามยัชุมชน 2         
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - ผําน 3.83 2.67 2.44 3.25 3.00 3.00 ปานกลาง 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 (อนามยัสิ่งแวดล๎อม) 

- ผําน ขอยกเว๎น 2.67 2.63 3.25 2.00 2.81 ปานกลาง 

ภาควิชาบริหารสาธารณสุข 1         
- หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

- ผําน 4.67 2.67 2.92 3.25 3.00 3.24 ดี 

รวม 3         
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน
หลักสูตร 

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

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 

ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร  
 

5       3.10  
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)  - ผําน 3.83 2.67 3.48 2.75 2.00 3.01 ดี 
-หลักสูตรวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรและการ
จัดการการผลิต)  

- ผําน 3.85 2.67 2.96 3.00 2.00 2.97 ปานกลาง 

-หลักสูตรวท.บ.ประมง(ยืม) - ผําน 4.09 2.00 3.52 3.50 3.00 3.21 ดี 
-หลักสูตรวทบสัตวศาสตร์(ยืม) - ผําน 2.37 2.67 3.67 3.25 3.00 3.31 ดี 
-หลักสูตรวท.ม. (ทรัพยากรเกษตร)  - ผําน 3.44 2.33 3.06 3.25 3.00 3.00 ปานกลาง 
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 3       3.14  
สูตรวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)  - ผําน 4.11 2.67 2.78 3.00 3.00 3.04 ดี 
-หลักสูตรวท.บ.(อาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ)  

- ผําน 4.43 2.33 2.96 3.25 3.00 3.13 ดี 

-หลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)  - ผําน ขอยกเว๎น 3.00 3.30 3.50 3.00 3.26 ดี 
รวม 8       3.12  

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์ 2       2.85  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา 

- ผําน 3.98 2.33 2.97 3.00 3.00 2.98 ปานกลาง 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  (ยืม)  

- ผําน 0 2.00 2.74 2.75 2.00 2.72 ปานกลาง 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2       3.19  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

- ผําน 4.22 2.67 2.89 2.75 3.00 3.01 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (ยืม) 

- ผําน 4.13 3.00 3.02 3.50 3.00 3.38 ดี 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 2       3.09  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา 

- ผําน 4.30 2.67 3.07 3.25 3.00 3.22 ดี 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (ยืม) 

- ผําน 4.76 2.00 2.86 2.87 3.00 2.97 ปานกลาง 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2       3.23  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ยืม) 

- ผําน 3.93 2.67 3.29 3.75 4.00 3.44 ดี 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพวิเตอร์  (ยืม) 

- ผําน 4.18 2.33 3.03 3.28 2.00 3.03 ดี 

ภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 2       3.01  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต ์

- ผําน 4.28 2.33 2.63 2.75 3.00 2.88 ปานกลาง 
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หน่วยงาน จ านวน
หลักสูตร 

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

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ยืม) 

 ผําน 0 3.00 3.39 3.00 3.00 3.11 ดี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ยมื) 

1 ผําน 3.76 2.33 3.67 2.75 3.00 3.04 ดี 

รวม 11       3.07  
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาการจดัการ  

ภาควิชาการจัดการธุรกิจ 2       3.00  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 
(แยกเล่ม) 

- 
ผําน 

3.85 2.00 2.81 3.25 2.00 2.86 
ปานกลาง 

- หลักสูตรการตลาด (แยกเล่ม) - ผําน 4.03 2.67 2.96 3.25 3.00 3.15 ดี 
ภาควิชาการเงินและบญัช ี 2       2.88  
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (แยกเล่ม) - ผําน 4.18 2.33 2.56 3.25 3.00 3.00 ปานกลาง 
- หลักสูตรการเงิน (แยกเล่ม) - ผําน 3.85 2.33 2.78 3.00 2.00 2.77 ปานกลาง 
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ 1       3.17  
- หลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว (ยืม) - ผําน 4.17 3.00 2.96 3.00 3.00 3.17 ดี 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ 1       3.57  

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ยืม) - ผําน 4.15 3.33 3.69 3.50 3.00 3.57 ดี 
ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา 2       3.11  

- หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (แยกเล่ม) - ผําน ขอยกเว้น 3.00 3.04 3.50 3.00 3.19 ดี 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - ผําน ขอยกเว้น 2.67 2.78 3.50 3.00 3.03 ดี 
โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 1       3.44  
- หลักสูตรบริหารบัณฑิตมหาบัณฑิต (แยกเล่ม) - ผําน 4.18 3.00 3.44 3.50 3.00 3.44 ดี 

รวม 9       3.13  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ภาควิชาอนามัยชมุชน 2       2.91  
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - ผําน 4.51 2.67 3.11 3.00 2.00 3.10 ดี 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 (อนามยัสิ่งแวดล๎อม) 

- ผําน  
ขอยกเว้น 

2.33 2.63 3.00 3.00 2.72 ปานกลาง 

ภาควิชาบริหารสาธารณสุข 1       3.13  
- หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

- ผําน 4.67 2.67 2.78 3.25 2.00 3.13 ดี 

รวม 3       2.98  
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได๎ประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามรอบปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 นั้น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได๎จัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 17 กิจกรรม และได๎ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร๎อยแล๎ว จ านวน 17 กิจกรรม อยูํระหวํางด าเนินการ 0 กิจกรรม และยังไมํได๎ด าเนินการ 
0 กิจกรรม  รายละเอียดดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 (สปค.02) วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร  

รายงาน ณ วันที่...1 ตุลาคม 2561............ 

1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญในการปรับปรุง
หลักสตูร โดยใช๎ข๎อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มีความ
นําเชื่อถือ รวมทั้งใช๎ผู๎ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎องให๎มากและหลากหลาย เพื่อให๎ได๎
หลักสตูรปรับปรุงหรือหลักสูตรใหมํที่
ทันสมัยและใช๎เทคโนโลยีเป็นฐาน ตอบ
โจทย์ตลาดแรงงานได๎จริง ท าให๎นักเรียน
สนใจและสมัครเข๎าศึกษา 

การจัดอบรมการท า
วิจัยสถาบัน 

- ตลอดทั้งป ี 29 มี.ค.61 
(กรรมการ

ผู๎ทรงคุณวุฒิ มก.
เป็นวิทยากร) 

- ผช.ฝุาย
วิชาการ 
 

กองบริหาร
วิชาการและ
นิสิต /คณะ 

บรรลตุามวตัถุประสงค์การจดัอบรม 

จากสถานภาพปัจจุบันท่ีวิทยาเขตมีอาจารย์
วุฒิปริญญาเอกร๎อยละ 46 ด ารงต าแหนํง
ทางวิชาการร๎อยละ 17 ดังนั้น วิทยาเขตควร
ก าหนดมาตรการในการสํงเสรมิสนับสนุน
อาจารย์ในแตลํะคณะให๎มีการพัฒนาตนเอง
อยํางเรํงดํวน 

โครงการสนับสนุน
และสํงเสรมิให๎
บุคลากรก๎าวเข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ  

จ านวนบุคลากรที่
ได๎รับต าแหนํงทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
มากกวํา ร๎อยละ 10 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

(จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร

รายบุคคล) 

ตาม
แผนพัฒน
าบุคลากร 

ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ   

กองบริหาร
ทั่วไป /กอง 
บริหาร
วิชาการและ
นิสิต / คณะ 

วิทยาเขตได๎ด าเนินการจดัโครงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการเข๎าสูํ
ต าแหนํงทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรมของประเทศ” 
และ โครงการเพื่อการพัฒนาบคุลากร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

       หลักสูตร เทคนิคการสรา๎งสรรค์
ผลงานเพื่อก๎าวสูตํ าแหนํงทางวิชาการที่
สูงขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎บุคลากร
สายวิชาการ ได๎รับความรู๎ ทักษะ อันจะ
เป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอคณาจารย์ ใน
การพัฒนาให๎มีต าแหนํงทางวิชาการที่
สูงขึ้น และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด๎านการพัฒนาบุคลากร 

วิทยาเขตและคณะควรแบํงความรบัผิดชอบ
ในการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานิสิตให๎
ชัดเจน โดยวิทยาเขตเน๎นการพัฒนานิสิตให๎
ได๎ตามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
(IDKU) สํวนคณะรับผดิชอบการพฒันา
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุมดศึกษา (TQF) และควรน าตัวบํงช้ี
จากแผนกลยุทธ์ด๎านการพัฒนานิสิต มาเป็น
ปัจจัยหลัก เพื่อท าให๎กิจกรรมสามารถ
สะท๎อนความส าเร็จจากการด าเนนิการได๎
จริง  
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนา
นิสิต มก.ฉกส.
ประจ าปี 2560 - 
2564 

1.แผนพัฒนานิสิต 
มก.ฉกส.ประจ าปี 
2560 – 2564 
2.ผลการประเมิน
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนานิสิต มก.
ฉกส. 

ตุลาคม 
2560 – 
มกราคม 
2561 

16 ก.พ. 61 ประชุม
สรุปแผนพัฒนานิสิต 

- ผช.ฝุาย
ประกัน
คุณภาพและ
กิจการนิสติ 

กองบริหาร
วิชาการและ
นิสิต /คณะ 

แผนพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยา

เขต โดยการระดมความคิดเห็นทั้ง

จากงานกิจการนิสิตสํวนกลาง ฝุาย

กิจการนิสิตของคณะ ฝุายวิชาการ

ของคณะ และหนํวยงานสนับสนุนที่

เกี่ยวข๎อง รวมทั้งผู๎น านิสิต ในการจัด

โครงการสัมมนาเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ประจ าปี 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. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

เอกลักษณ์ของนิสิตของวิทยาเขต กล

ยุทธ์และเปูาหมายในการพัฒนานิสิต 

ที่เชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนานิสิต

ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปี 2561 -2564 และเชื่อมโยง

กับอัตลักษณ์ มก. IDKU (ส านึกดี 

มุํ งมั่น  สร๎างสรรค์  สามัคคี )  โดย

สามารถแสดงเป็นภาพความเชื่อมโยง

ได๎ดังนี้ 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

 
โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้ 

เอกลักษณ์นิสิต มก.ฉกส. : KU.CSC 

GROWTH 

โดย  

G ย่อมากจาก Globalization ค า

นิยาม คือ เป็นผู๎มีความเป็นสากล

เข๎าใจในบทบาทความเป็นพลเมือง

โลก(G1) มีความภูมิใจในความเป็น

ไทย(G2) 

R ย่ อ ม า จ า ก 

Responsibility/Reasonable ค า

นิยาม คือ มีความรับผิดชอบตํอ
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3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

ตนเองและผู๎อื่น(R1) มีวินัย(R2) การ

ใช๎หลักเหตุผลในการตัดสินใจ(R3) 

O ย่อมากจาก Open Mind ค า

นิยาม คือ ยอมรับผู๎อื่น(O1) พร๎อมรับ

การเปลี่ยนแปลง(O2) ท างานเป็นทีม

ได๎ดี(O3) 

W ย่อมาจาก Wisdom ค านิยาม 

คือ มีความรู๎และทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพ(W1)  มีความคิด

สร๎างสรรค์(W2) มีความรู๎ในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(W3) 

T ย่อมาจาก Technology ค า

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 

ค านิยาม คือ มีความรู๎และทักษะใน
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
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(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

การรักษาสุขภาพ(H1) เป็นผู๎มีความ

ซื่อสัตย์ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น(H2) มี

ความสุข (H3) 

และได๎ก าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนา

นิสิต 

ไว๎ 5 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานิสิตเพื่อสํงเสริม

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย(สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ 

มก. IDKU) 

กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตและกิจกรรมกีฬา 

กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎นิสิตด าเนิน

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล๎อม 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร๎างคุณธรรม

จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริมความรู๎ความ

เข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

     โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผน 

คือ : ร๎อยละของนิสิตที่มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ ของ มก.(IDKU) และ

เอกลักษณ์ของวิทยาเขต (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
คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 
5/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
การพัฒนางานวิจัยให๎ควบคูํไปกับการ
ให๎บริการทางวิชาการและการจดัการเรยีน
การสอน จะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีท าให๎เป็นการ
เพิ่มศักยภาพอาจารย์และโอกาสในการ
ก าหนดหัวข๎อวิจัย และน าไปสูํการใช๎
ประโยชน์กับชุมชน เป็นการสรา๎งคุณคําของ
งานวิจัยให๎ดียิ่งขึ้น 

1.ประชุมการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์วิจยั
และบริการวิชาการ
ประจ าปรีํวมกับคณะ 
2. โครงการพัฒนา
นักวิจัยสูํการเป็นที่
ปรึกษา 61 
 
3. ประชุม
คณะกรรมการวิจัย

1. รายงานแผนวิจัย
และบริการวิชาการ
ของวิทยาเขต   
2. จ านวนโครงการที่
ได๎รับอนมุัติจาก
ส านักบริการ
วิชาการและได๎
ด าเนินการวิจยั
ระหวํางภาคเอกชน
หรืออุตสาหกรรม 

ตุลาคม 60 
– เมษายน 
61 
 
1 ตุลาคม 
60 – 30 
ต.ค. 61 
 
1 ตุลาคม 
60 – 30 

1) จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์วิจัย
และบริการ
วิชาการวันท่ี 12 
ธ.ค.60 
2) อยูํในระหวําง
ด าเนินการ 
 
3) วันพุธที่   8  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 

 
100,000 
 
500,000 

 
 

ผช.ฝุายวิจยั
ฯ    

กองบริหาร
การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ /
คณะ 

1. แผนยุทธศาสตร์วิจัยและบริการ

วิชาการ 
2. รายงานโครงการวจิัยที่ได๎รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบและทศิ
ทางการวิจัยของวิทยาเขต 
3. รายงานโครงการทีไ่ดร๎ับอนุมัตจิาก
ส านักบริการวิชาการและได๎ด าเนนิการ
วิจัยระหวํางภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

ของวิทยาเขตเพื่อ
ก าหนดกรอบและทิศ
ทางการวิจัย 61 

3. จ านวนโครงการที่
ได๎รับงบสนับสนุน 

ต.ค. 61 2560 (รํางกรอบ
และทิศทางการ
วิจัยของวิทยาเขต)   

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ควรเน๎นให๎
ความส าคญักับปัญหาที่สอดคล๎องกับบริบท 
สภาพภมูิสังคม ชุมชนท๎องถิ่นในเขตพื้นท่ี 
โดยการปรับปรุงการก าหนดเปูาหมาย การ
วางแผนและการก ากับตดิตามการท างาน
วิจัยให๎ชัดเจนขึ้น 

1) จัดโครงการวิจัย
และบริการวิชาการ 
ลงพื้นที่กลุํมเปูาหมาย 
กลุํมปุารักน้ า  กลุํมน้ า
ก่ าท่ีมีชีวิต  กลุํมดาว
ล๎อมเดือน 
2) โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ เกษตรแฟร ์

1) รายงานสรุป
ความต๎องการชุมชน
เปูาหมาย 
 
 
 
2) จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

1 ตุลาคม 
60 – 30 
ต.ค. 61 
 

 
 
 

จัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
เกษตรแฟร ์26 พ.ย. 

60 

 ผช.ฝุายวิจยั
ฯ /              

กองบริหาร
การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ /
คณะ 

โครงการเครื่องหยํอนกลา๎ข๎าวเพื่อลด
ต๎นทุนในการผลิตข๎าว 
การทดสอบเชื้อเห็ดเผาะในพืชตระกูลยาง 
 
การแปรรปูผลิตภณัฑ์นม 
การดูแลสุขภาพสัตว ์
การปลูกและแปรรูปสมุนไพร 
การตรวจสุขภาพให๎กับเกษตรกร 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญในการสรา๎ง
เครือขํายกับมหาวิทยาลยัในตํางประเทศ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเขตลุมํแมํน้ าโขง เพื่อ
ท างานวิจัยและจดัประชุมนานาชาติรํวมกัน 
เพื่อยกระดับวิทยาเขตไปสูํความเป็น
นานาชาติ 
 

1) ประชุม
คณะกรรมการท าแผน
ของวิทยาในการท า
แผนยุทธศาสตร ์
2) ประชุม
คณะกรรมการวิทยา
เขตหารือเพื่อให๎
หนํวยงานวิเทศ
สัมพันธ์เน๎นสร๎าง
เครือขํายเครือขํายลุํม
แมํน้ าโขง มีกิจกรรม

1) ประชุมวิชาการ 1 
ครั้ง/ป ี
2) จ านวนผู๎เข๎ารํวม
ประชุม 
3) จ านวนผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์
ของการจัดงาน 
4) MOU ใน
เครือขํายลุํมแมํน้ า
โขง มีกิจกรรมด๎าน
วิจัยและการเรียน

พ.ย. 60   250,000 ผช.ฝุายวิจยั
ฯ  

กองบริหาร
การวิจัยและ
บริการ
วิชาการ / 
คณะ/หนํวย
วิเทศสัมพันธ ์

การด าเนินตํอสญัญาความรํวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศกึษา
ใน สปป.ลาว 
การเปิดรับนิสติจาก สปป.ลาว 
เวียดนามเข๎ามาเรียนท่ีวิทยาเขต 
การสนับสนุนการสร๎างองค์ความรูท๎าง
การเกษตรกับ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

ด๎านวิจัยและการเรียน
การสอนรํวมกัน 

การสอนรํวมกัน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนงานด๎านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม
ในภาพรวมของวิทยาเขต ควรน าตัวบํงช้ีจาก
แผนกลยุทธ์ดา๎นท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
น ามาปฏิบตัิ โดยด าเนินโครงการ กิจกรรมที่
สะท๎อนศิลปะ วัฒนธรรม ของแหลํงอารย
ธรรมสกลนคร หรือภมูิภาคอสีานตอนบน
เป็นจุดเน๎น ซึ่งสามารถจัดได๎หลากหลาย 
อาทิเชํน ประเพณีแหปํราสาทผึ้ง  ผ๎าคราม 
ดนตรีขับร๎อง หรือศิลปะการแสดงของ
ท๎องถิ่น (หมอล า โปงลาง) และในการ
ด าเนินการควรก าหนดเปูาหมาย ผลลัพธ์ที่
เกิดจากความส าเร็จของการท ากิจกรรมนั้น 
เมื่อพบปัญหาควรจะน ามาปรับปรงุ โดย
เรํงดํวน เพื่อท าให๎ผลการด าเนินงานดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง 

1)  ทบทวนผลการ
ด าเนินงานและจัดท า
SWOT  
2) ทบทวนตัวช้ีวัด
ระดับโครงการ/
กิจกรรม และสร๎าง
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ระดับกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร ์

1) ได๎แผน
ยุทธศาสตร์ที่ระบุ
ตัวช้ีวัดไว๎ชัดเจน 
2) รายงานผลการ
ประเมินความส าเรจ็
ตามยุทธศาสตร ์

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

- ผช.ฝุาย
โครงการพิเศษ 

กองบริหาร
วิชาการและ
นิสิต /คณะ 

1. แผนยุทธศาสตร์ด๎านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2. รายงานผลการประเมินความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร ์

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
วิทยาเขตควรทบทวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของวิทยาเขตให๎เหมาะสมกับการน าวิทยา
เขตไปสูํเปูาหมายในอนาคต โดยการจัดท า
แผนกลยุทธ์ ควรให๎บคุลากร ในวิทยาเขตทุก

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. 

การบรรลุคําเปูาหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์ 
ร๎อยละ 70  

ธ.ค. 60 – 
ก.ย. 61 
(จัดท าแผนฯ 
4 – 5 ม.ค. 

จัดโครงการ
ทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ฯ วันท่ี 
3 – 5 ก.พ. 61 

200,000 ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ  

ทุกหนํวยงาน
(หนํวยแผนฯ
รวบรวม) 

1. แผนยุทธศาสตร์ มก.ฉกส. 
2. ผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

ภาคสํวนมสีํวนรํวมและเริม่จากการวิเคราะห์
สถานการณ์  (SWOT-Analysis) โดย
พิจารณาความเชื่อมโยงของปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก เพื่อน าไปสูํวิสัยทัศน์ท่ีท๎าทาย
ของผู๎บริหาร โดยวิสัยทัศน์ต๎องสามารถวัด
ความ ส าเร็จได๎ และน าวิสัยทัศน์ไปก าหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัว
บํงช้ีความส าเร็จของเปูาประสงค์ และตัวบํงช้ี
ความส าเร็จของกลยุทธ์ในรอบ 5 ปี โดยมีการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ทุกปีและมีการติดตาม
ความส าเร็จ เพื่อน าไปสูํการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินอยํางเป็นระบบ นอกจากนั้นวิทยา
เขตควรให๎ความส าคัญของวิสัยทัศน์ไปสูํการ
ปฏิบัติที่มีระบบกลไกที่ชัดเจนและบุคลากร
ทุกคนมีความเข๎าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

61) 

วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจใหบ๎ุคลากร
ภายในวิทยาเขตไดม๎ีความเข๎าใจในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงวําประเด็นใดคือปัญหา 
การควบคุมภายในและความเสี่ยงควรมีการ
วิเคราะหโ์อกาสที่จะเกิดประเด็นนัน้ และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากประเด็นของความเสี่ยง 
และน ามาจัดท าแผนความเสี่ยง การบริหาร
ความเสีย่ง มีการก ากับตดิตามความเสีย่ง

โครงการอบรมการ
จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งเพื่อให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และสามารถวิเคราะห์
โอกาสและผลกระทบ
ของประเด็นความ
เสี่ยงรวมทั้งการ

1.บุคลากรสามารถ
จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งของ
หนํวยงานได ๎
2.หนํวยงานสามารถ
น าแผนงานไปปฏิบัติ
แล๎วสามารถลดความ
เสี่ยงลงในระดับท่ี

1.การอบรม
จัดภายใน
เดือน
ธันวาคม60 
2.การ
จัดการความ
เสี่ยง
ด าเนินการ

มก.ฉกส. จัด
โครงการบริหาร
ความเสีย่งของ
องค์กรและการ
ควบคุมภายใน 
เมื่อวันท่ี 12 
มกราคม 2561 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ

50,000 
ใช๎จริง
48,600  

- คณะกรรม  
การบริหาร
ความเสีย่ง
ประจ าวิทยา
เขต ซึ่งมีรอง
อธิการบดี
เป็นประธาน 
-ผู๎อ านวยการ

ส านักงาน
วิทยาเขต 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการบริหารความเสีย่งของ
องค์กรและการควบคุมภายใน มีความ
พึงพอใจต๎อการจัดโครงการ อยูํระดับดี
มาก ซึ่งภายหลังจากการอบรมดังกลําว 
มีหนํวยงานภายในได๎ปรบัปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงให๎เป็นไปตามกรอบ 
ERM จ านวน 3 แผน ได๎แกํ แผนบริหาร
ความเสีย่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
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7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

นั้นๆ วําความเสี่ยงลดลงหรือไมํอยํางไร จัดการความเสีย่ง
เพื่อให๎สามารถลด
ผลกระทบจากความ
เสี่ยงน้ันลงจนอยูํใน
ระดับที่ยอมรับได๎  

ยอมรับได๎  ตั้งแตํ ม.ค.-
ก.ย.61 

สํงเสริมความรู๎
ความเข๎าใจใน
หลักการบริหาร
ความเสีย่งให๎กับ
บุคลากร และ
สามารถจัดวาง
ระบบควบคมุ
ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
ของหนํวยงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดย
ผู๎อ านวยการส านัก
ตรวจสอบภายใน 
เป็นวิทยากร โดย
มีผู๎บรหิาร และ
บุคลากรของสํวน
งานภายใน เข๎า
รํวมจ านวน 35 
คน 

ส านักงาน
วิทยาเขต 
 
 

อุตสาหกรรมเกษตร แผนบริหารความ
เสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึง
แผนบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต 

วิทยาเขตควรสร๎างความเข๎าใจในประเด็น
เรื่องการจัดการความรู๎ที่ถูกต๎องให๎กับคณะ
และหนํวยงานสนับสนุนให๎เขา๎ใจในเรื่องการ

1) โครงการ KM 
สัญจร  สร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ 7 

1) หนํวยงาน สามารถ
จัดท าแผนการจัดการ
ความรู๎และด าเนินการ

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

1) จัด KM สัญจร
คณะสาธารสุข
ศาสตร์ วันท่ี 19 

1) 
คําอาหาร
วํางในการ

1) ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ 

1) กอง
บริหารงาน
ทั่วไป 

- โครงการ KM สัญจร  สร๎าง

กระบวนการเรียนรู๎ 7 ขั้นตอนการ

จัดการความรู ๎19 ม.ค. 61  
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ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดการความรู๎ที่น าองค์ความรู๎ของบุคลากร
ภายในหนํวยงานนั้น โดยน าความรู๎ในตัว
บุคคล (Tacit knowledge) มาเปน็เอกสาร 
เทปวิดีทัศน์หรือสิ่งที่จับต๎องได๎ (Explicit 
knowledge) และมีการจัดเก็บองค์ความรู๎
อยํางเป็นระบบ น าไปทดลองใช๎และสดุท๎าย
เป็นองค์ความรู๎ที่มีคณุคําของหนํวยงานนั้น 

ขั้นตอนการจัดการ
ความรู๎  
2) จัดท าแผนการ
ก ากับติดตาม สํงเสริม
และสนบัสนุน การ
จัดการความรู๎  
3) พัฒนาระบบ
Knowledge  Center
ของวิทยาเขต 

ได๎ส าเรจ็ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ๎
2) มีระบบ
Knowledge  
Center ระดับวิทยา
เขต 

ม.ค. 61 ประชุม
สัญจร
ช้ีแจง 
5,000 
บาท 
2) 
คําอาหาร
วํางในการ
อบรมการ
ใช๎ระบบ
5,000 
บาท  

  
2) 
ผู๎อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต 
และ
ผู๎อ านวยการ
กองบริการ
กลาง 

2) กองบริการ
กลาง 
 
 

- สัมมนาคณะกรรมการจดัการความรู๎

ทั้ง 4 คณะ และส านักงานวิทยาเขต 

รํวมกับผู๎แทนคณะกรรมการจัดการ

ความรู๎มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นการสร๎างความเข๎าใจ 

นโยบาย วิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ การ

ติดตามและการประเมินผลจัดการ

ความรู๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร๎อมท้ังเป็นการเพิ่มพูนความรูด๎๎าน

การจัดการความรู๎ที่สํงผลตํอการ

พัฒนาหนํวยงาน  

(1 มิ.ย. 61) 

- การด าเนินตามแผนการก ากับ ติดตาม 

สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการ

ความรู๎ มก.ฉกส. ประจ าปี 2560 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญกับการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนอยํางเป็นระบบ มีการก าหนด
ความก๎าวหน๎าของต าแหนํงงาน (career 
path) ให๎ชัดเจน และมีการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ เพื่อให๎แผนบรรลตุามเปาูหมาย 

- ขออนุมัติแตํงตั้ง

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร  

- พัฒนาบุคลากรที่

รับผิดชอบดา๎นการ

- ร๎อยละความส าเรจ็

ของการแตํงตั้ง 

คณะกก. (100%) 

- การฝึกอบรมด๎วย

ตนเองของบุคลากร 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

1) แตํงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
มก.ฉกส. 
2) จัดท า (รําง) 
แผนพัฒนา

- ผช.ฝุาย
บริหารและ
วางแผนฯ  
 

กองบริหาร
ทั่วไป 
 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(สายสนับสนุนและชํวยวิชาการ) ไมํ

น๎อยกวํา 80%  

- ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
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ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

หากมีปัญหาจะได๎แก๎ไขปรับปรุงโดยเรํงดํวน 
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับบุคลากรของ
วิทยาเขต 

พัฒนาบุคลากร 

ด๎วยหลักการ 

70:20:10 Model  

- โครงการจดัท า

แผนพัฒนาบุคลากร 

และขั้นตอนการ

จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล 

ที่รับผิดชอบตามลัก

การ 70:20:10 

Model  

- ร๎อยละความ 

ส าเรจ็ของการ

จัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคล  

(ร๎อยละ 80) 

บุคลากร
รายบุคคล 

แผนการพัฒนาบุคลากร   

 

วิทยาเขตควรมีกระบวนการก ากับติดตามใน
ด๎านการพัฒนาความกา๎วหน๎าของหลักสตูร
และคณะ โดยมีการก าหนดผู๎รับผดิชอบ
ชัดเจนและควรมีการก ากับตดิตาม ประชุม 
เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ การด าเนินพฒันา
หลักสตูรทุกหลักสูตรและคณะใหม๎ี
ความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติอยํางชัดเจน
ตํอเนื่องเป็นรูปธรรม 

การเพิ่มขั้นตอนการ
เข๎ารํวมวิพากษ์
หลักสตูรโดยให๎
คณะกรรมการ
การศึกษาและวิชาการ 
มก.ฉกส. เข๎ารํวมด๎วย
ทุกครั้ง 

- ตลอดทั้งป ี 1) วิพากษ์
หลักสตูร  7 ก.พ. 

61 

- ผช.ฝุาย
วิชาการ  
 

กองบริหาร
วิชาการและ
นิสิต /  คณะ  

ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรแยก
เลํมทั้งหมด 6 หลักสูตร ได๎แกํ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการเงนิ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  
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4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน
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7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลังจากการประเมินในวิทยาเขตทั้งระดับ
หลักสตูร คณะ และวิทยาเขตแล๎ว 
ผู๎รับผิดชอบด๎านงานประกันคุณภาพควรจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู๎ระหวํางกัน 
โดยดูวํากจิกรรมใดที่หนํวยงานใดด าเนินการ
ได๎ดี หนํวยงานใดพบปญัหา ควรมกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรูร๎ํวมกัน และวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคตให๎ถูกต๎อง เหมาะสม 
เพื่อจะไดป๎ฏิบัติงานให๎เกดิประโยชน์สูงสุด 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ระดับหลักสูตร  
ระดับคณะ ระดับสํวน
งานสนับสนุน และ
ระดับวิทยาเขต 

คะแนนผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นจาก
รอบปีท่ีผํานมา 

พ.ย. 60 - 
ก.ค. 61 

1) แผนด าเนินงาน
ด๎านประกัน
คุณภาพวิทยาเขต
ปีงบประมาณ 
2561 

- ผช.ฝุาย
ประกัน
คุณภาพและ
กิจการนิสติ 

กองบริหาร

ทั่วไป 
ระดับหลักสตูร : มีผลการประเมิน
โดยรวมทุกตัวบํงชี้มีคําเฉลี่ยเทาํกับ 
3.09 เพิ่มขึน้จากปีการศึกษา 2559 
ซึ่งมีคําเฉลี่ย 2.60 
ระดับคณะ : ผลการประเมินโดยรวมทุก
ตัวบํงช้ีมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.28 เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคําเฉลีย่ 
3.15 

สายสนบัสนุนควรมีการก ากับการจัดท า
กิจกรรมและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอยํางมี
คุณภาพ โดยก าหนดให๎มีการจัดท า SOP 
(Standard Operation Procedure)   ใน
การปฏิบัติงานหลักของแตํละงาน และ
สามารถน ามาเป็นแนวทางลดขั้นตอน  ลด
ความสญูเสยี ในการกระบวนการปฏิบัติงาน 
และก าหนดตัวบํงช้ีวัดความส าเร็จของแตํละ
กิจกรรม จะท าให๎งานมีคุณภาพเพิม่ขึ้น 

โครงการประชุมชี้แจง
แนวทางการจัดท า 
SOP 

ทุกกองมีSOP ของ
กระบวนงานหลัก 

ม.ค.- ก.ย.
61 

อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

- ผู๎อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต 
โดย
คณะกรรมกา
รส านักงาน
วิทยาเขต 
 

ทุกหนํวย
ภายใน
ส านักงาน
วิทยาเขต 

ทุกกองมี SOP ของกระบวนงานหลัก 
และมีการก าหนดรหสัขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานยํอยของแตํละหนํวยงาน 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญในการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู๎ และสร๎างบรรยากาศ
การเรยีนรู๎ในทางวิชาการให๎กับนิสติ 
บุคลากรในวิทยาเขต ไมํวําจะเป็นอุปกรณ์ 

1. แตํงตั้งคณะ
กรรมการฯ 
 
2. ประชุม

1. ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการ 
2. รายงานการ
ประชุม

ธ.ค. 60 
 
ม.ค. – ก.ค. 
61 

1) แตํง
คณะกรรมการ
พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการ

- ผช.ฝุาย
กายภาพ 

ส านักงาน
วิทยาเขต 

1. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีความจ าเป็นตํอ
สาขาวิชา การจัดบรรยากาศท่ี เหมาะสม 
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และมีพื้นท่ีที่
นิสิตจะใช๎เวลาวํางในการอยูํในวิทยาเขต
อยํางมีความสุข รวมทั้งกระบวนการการ
บริหารจดัการด๎านการเรียนการสอนให๎เกิด
ความสมดุลระหวํางผู๎เรยีนและอาจารย์
ผู๎สอน เพื่อให๎เกิดประโยชน์ และท าให๎
กระบวนการเรียนการสอนในวิทยาเขตมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการ ฯ คณะกรรมการฯ 
3. แผนพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ๎
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ฯ 

เรียนรู๎วิทยาเขต 

วิทยาเขตควรให๎ความส าคัญกับการสื่อสาร
ภายในองค์กร การแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ท างาน ทั้งในสํวนท่ีเกี่ยวกับนิสิต อาจารย์ 
และบุคลากร ควรใหค๎วามส าคัญกบัการ
ให๎บริการที่รวดเร็ว แก๎ปัญหาได๎อยําง
ทันทํวงที หากมีประเด็นที่ไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ควรสื่อสารและสร๎างความ
เข๎าใจอยํางเรํงดํวน เชํน การรวมบริการ
ประสานภารกจิ และผู๎บรหิารทุกระดับควร
ให๎ความส าคญัในทุกภารกิจท่ีด าเนินการ 
เพื่อท าให๎ผลงานบรรลเุปูาหมายทีก่ าหนดไว๎
อยํางครบถ๎วนและเกิดประสิทธิภาพ 

พัฒนาชํองทางระบบ
การสื่อสารและการ
ก าหนดผูร๎ับผดิชอบ
พร๎อมมีมาตรฐานเวลา
การตอบกลับที่ชัดเจน 

ชํองทางระบบการ
สื่อสาร 

ธ.ค.60-ก.ย.
61 

รายละเอียดตาม
ข๎อ 

2.3 – 2.4 

 ผช.ฝุาย
ประชา 
สัมพันธ์ฯ 

ทุกหนํวยงาน
(กองบริหาร
ทั่วไป 
เจ๎าภาพ) 

- 

2.1 ประชุมทบทวน
ภารกิจและบริการ ท่ี
เป็นรวมบริการ
ประสานภารกจิ 
 
2.2 กิจกรรมประสาน
ความคิดภารกิจ
เดียวกันสญัจร 

2.1 ภารกจิและ
บริการ ท่ีเป็นรวม
บริการประสาน
ภารกิจของ สขส. 
 
2.2 กิจกรรม
ประสานความคดิ
ภารกิจเดียวกัน

พ.ย.60 –
ก.ย.61 

  ผู๎อ านวยการ
ส านักงาน
วิทยาเขต 

ผู๎อ านวย  การ
กองและ
ผู๎รับผิดชอบ
กระบวน งาน
หลัก 

1. ช่ือเรื่อง อบรมเสริมสร๎าง

ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา๎ง

โดยวิธีใหมํ และพรบ.60 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 
สถานท่ี อาคาร 9    กลุํมเปูาหมาย
จ านวน  50 คน ได๎แกํ คณะบดี เลขา
คณะ เจา๎หน๎าท่ีพัสดคุณะส านัก และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

 สัญจร อยํางน๎อย 
กองละ 1 งานหลัก 

โดยเชิญวิทยากรมาจาก ส านักงาน
จังหวัด จ านวน 2 ทําน เพื่อมาให๎
ความรู ๎
2. ช่ือเรื่อง  เสริมสร๎างความ

เข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ

ครุภณัฑ์ ปี 2561 

 สถานท่ี อาคาร 16  วันท่ี  1  กย. 
2561 
กลุํมเปูาหมาย 20 คน ได๎แกํ คณะบดี 
เลขาคณะ เจ๎าหน๎าท่ีพัสดคุณะส านัก 
และผู๎ทีเ่กี่ยวข๎อง 
3. ช่ือเรื่อง อบรมการท าระบบ

จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (EGP เฟส 3) 

สถานท่ี  อาคาร  13  วันท่ี  7  

กันยายน  2560  

กลุํมเปูาหมาย  เลขาคณะ เจ๎าหนา๎ที่

พัสดุคณะส านัก และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

4.   จัดประชุมสร๎างความเข๎าใจในการ
เบิกจํายงบประมาณรายจํายจังหวดัและ
งบกลุํมจังหวัดปี 2561 เมื่อวันที่ 5 
ตุลาคม 2560 
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1. ข้อเสนอแนะ 2. โครงการ/กิจกรรม 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 
4.เป้าหมาย 5. ผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
6. งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบ 8.ความส าเร็จ 
ของการด าเนินนาน ผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน 

 2.3 จดหมายขําว
ออนไลน์ (รายวัน) 
เพื่อสรุปขําวสาร
กิจกรรมที่เกดิขึ้นของ 
มก.ฉกส. รายวัน ใน
รูปแบบไฟล์ภาพ เพื่อ
รองรับการเผยแพรํ
ผํานสื่อโซเชียลมีเดยี 

2 . 3  เ ผ ย แ พ รํ
จดหมาย 30 ฉบับ /
เดือน 
   

ธ.ค.60 –  
ก.ย.61  

 ด าเนินการ  ผช.ฝุาย
ประชา  
สัมพันธ์ฯ 

หนํวย
ประชาสมัพันธ์ 

 

 2.4 จัดกลุํมใน
แอปพลิเคชั่น ผํานมือ
ถือ ได๎แกํ ผู๎บริหาร 
คณะกรรมการชุดตําง 
ๆ เพื่อรับขําวสารและ
สํงตํอเผยแพรํไปยัง
กลุํมบุคลากร   

มีกลุํมใน
แอปพลิเคชั่น ใน
ระดับบริหาร 
หัวหน๎าหนํวย และ
คณะกรรมการตํางๆ 
 

ธ.ค.60- 
ก.ย.61 

ด าเนินการ  ผช.ฝุาย
ประชา   
สัมพันธ์ 

ทุกหนํวยในกอง
บริหารทั่วไป  
  
 

กลุํมไลน์ และกลุํม Messenger 
- กองบริหารทั่วไป 

- หนํวยประชาสัมพันธ์และวิเทศ

สัมพันธ์ 

- ทีมประชาสมัพันธ์การรับนสิิตใหม ํ

-  
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ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

วันที่หนังสือ                         เร่ือง 

12/1/2016 แตํงตั้งคณะที่ปรึกษาผูร๎ักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร (นายเสรี  จึงนิจนิรันดร์) 

23/1/2017 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับทนุการศึกษาก๎าวแรกสูํนนทรีอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

31/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิารจดัการฟาร์ม มก.ฉกส. 

22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการโครงการ "การผลิตโคขุนคุณภาพ" 

30/6/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานความรํวมมือระหวํางมก.และม.จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

13/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. 

29/8/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดังานพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส. 

15/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มก.ฉกส. 

15/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกฐินสามัคคี ประจ าปี 2560 มก.ฉกส. 

19/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ "การเลี้ยงสตัวเ์คี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลยั" 

20/10/2017 แตํงตั้งคณะกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.ฉกส. 

31/10/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

12/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 มก.ฉกส. 

16/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งท่ี 2) 

23/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการจดัท าต๎นทุนตํอหนํวยหลักสูตร 

23/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

25/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

25/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดับบัณฑติศึกษา มก.ฉกส. ประจ าปีการศึกษา 2560 

30/1/2017 แตํงตั้งคณะท างานกิจกรรมด๎านจติอาสาและบ าเพญ็ประโยชน์ มก.ฉกส. 

31/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสุขภาพ ด๎านการกีฬา และสถานท่ีทางการกีฬา มก.ฉกส. 

31/1/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการปรบัโครงสรา๎งการบริหารงานภายในสขส. 

9/2/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งท่ี 3) 

16/2/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลยัสีเขียว UI Green Metric ประจ าปี 2017 

8/3/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการสอบฯผูม๎ีสิทธ์เข๎ารับการสอบสัมภาษณร์ับสมัครบุคคลฯระบบรับตรงKUAdmissios2560 

8/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตรุมิตร ครั้งท่ี 17 "ราชพฤกษ์เกมส"์ 

22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบกลางภาคและสอบไล ํประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
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วันที่หนังสือ                         เร่ือง 

22/3/2017 แตํงตั้งคณะท างานผู๎บันทึกข๎อมูลด๎านกิจกรรมนิสติ มก.ฉกส. 

22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสติ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 

22/3/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตรุมิตร ค.17 ราชพฤกษ์เกมส์ เพิ่มค.1 

19/4/2017 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการด าเนินชิวิตที่ดี คณะกรรมการวิชาบูรณาการ มก.ฉกส. 

19/4/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานพยาบาล มก.ฉกส. 

28/4/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการการแขํงขันครอสเวิรด์เกม เอแม็ท ครั้งท่ี 2 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 256 

28/4/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการจดัท าต๎นทุนตํอหนํวยหลักสูตร (เพิ่มเตมิครั้งที่ 1) 

9/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตใหมํ 2560 วิทยาเขตฯ หลักสตูร 30ชม. 

26/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสอบสัมภาษณผ์ู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)2560 

31/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข๎าศึกษาตํอโครงการนิสติพ๎นสภาพ ประจ าปีการศึกษา2560 

31/5/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการมอบตัวนิสิตใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2560 

7/6/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการสอบเพือ่ทดสอบความรูค๎วามสามารถด๎านภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตที่รับเขา๎ปีการศึกษา57 

19/6/2017 แก๎ไขและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 มก.ฉกส. (เพิ่มเตมิครั้งที่ 1) 

19/6/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมOsotspa Road to University 2017 ณ มก.ฉกส. 

30/6/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการมอบตัวนิสิตใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 

13/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนิสติ มก.ฉกส. 

13/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินโครงการเตรียมความพร๎อมมุํงความรูส๎ูํนนทรอีีสาน มก.ฉกส.ประจ าป2ี560 

19/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการจดัโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน ประจ าปีการศึกษา 2560 

19/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.จัดโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดิน ประจ าปีการศึกษา 2560 

19/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

21/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.วิชาบรูณาการ มก.ฉกส. 

21/7/2017 แตํงตั้งคณะกก.ตรวจสอบกิจกรรมนิสิตและคณะกก.ฝุายสนบัสนุนด าเนินกิจกรรมนิสติโครงการร๎องเพลงต๎อนรับฯ60 

31/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการเข๎ารํวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

28/7/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการศูนยเ์ฉพาะกจิชํวยเหลือผูป๎ระสบภยัพิบัติทางธรรมชาติ มก.ฉกส. 

10/8/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการบรหิารเงินบริจาคเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยน้ าทํวมในพ้ืนท่ีจ.สกลนคร 

11/8/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ครั้งท่ี 15 

24/8/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจ าภาคต๎น ปีการศึกษา 2560 

29/8/2017 แตํงตั้งคณะท างานด าเนินการแกไ๎ขปัญหาวิกฤตน้ าทํวมโรงเรยีนเครอืขํายและโรงเรยีนที่ประสบภัยหนกัในเขตจ.สน. 

13/9/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินนสอบเพื่อทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตที่รับเข๎าปีฯ57-เพิ่มค.1 
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15/9/2017 แตํงตั้งคณะอนุกรรมการบรหิารวชิาบูรณาการ คณะกก.การศึกษาและวิชาการ มก.ฉกส.(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

15/9/2017 แตํงตั้งคณะกก.สํงเสริมจรรยาบรรณบุคลากร มก.ฉกส. 

15/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการฝุายโครงการพิเศษ มก.ฉกส. 

19/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการโครงการ"การสรา๎งแปลงนาต๎นแบบของการฟืน้ฟูหลังน้ าทํวมจังหวัดสกลนคร"มก.ฉกส. 

25/9/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าเสนอผลงานโครงรํางวิจัย จากงานประจ าสูํงานวิจยั มก.ฉกส. 

25/9/2017 เปลี่ยนแปลงคณะกก.ด าเนินการจดังานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานฯ ณ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 

25/9/2017 แตํงตั้งคณะอนุกก.ด าเนินการคัดเลือกผู๎ขอใช๎พื้นที่เพ่ือรํวมแสดงและจ าหนํายสินค๎างานเกษตรแฟรฯ์ 2560 

6/10/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 มก.ฉกส. 

31/10/2017 แตํงตั้งคณะท างานออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย เรือนจ าอ.สวํางแดนดิน จ.สกลนคร 

7/11/2017 แตํงตั้งคณะท างานประชุมวิชาการ 

7/11/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการสํงเสริมและพัฒนาด๎านสุขภาพ ด๎านการกีฬา และสถานท่ีทางการกีฬา มก.ฉกส. 

24/11/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานบรหิารความเสีย่ง วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

24/11/2017 แตํงตั้งคณะกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

24/11/2017 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดบับัณฑิตศึกษามก.ฉกส.ประจ าปีการศึกษา 2561 

6/12/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดังานโครงการสัมมาทิฐ ิวิทยาเขตฯ ประจ าปี 2560 

9/12/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

9/11/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการกิจการนิสติ มก.ฉกส. 

9/12/2017 แตํงตั้งคณะกรรมการวางแผนกายภาพ มก.ฉกส. (เพิ่มเติมครั้งท่ี 4) 

5/1/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการจดังานรวมน้ าใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 

10/1/2018 แตํงตั้งเลขานุการคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

23/1/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการประชาสมัพันธ์และสื่อสารองค์กร มก.ฉกส. 

26/1/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมก.ฉกส.2561 

16/2/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

21/2/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานจดัการประชุมสภาคณบดีคณะสศ.แหํงประเทศไทยครั้งท่ี 1/61 ณ มก.ฉกส. 

23/2/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC,the 21 Century Skillsฯ 

6/3/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน มก.ฉกส. 

6/3/2018 แตํงตั้งคระกก.ด าเนินโครงการเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาประเพณจีตุรมิตร ครั้งท่ี 18 "กันเกราเกมส"์ 

21/3/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานโครงการ Akita International University and KU-CSC,the 21 Century Skillsฯ 

26/3/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินโครงการเขา๎รํวมการแขํงขันกีฬาประเพณีจตรุมิตร ครั้งท่ี 18 "กันเกราเกมส"์ เพิ่มค.1 
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4/5/2018 แตํงตั้งคณะกก.สอบข๎อเขียนและสอบสัมภาษณค์ณะสศ. มก.ฉกส. ประจ าปีการศึกษา 2561 

4/5/2018 แตํงตั้งคณะกก.ตรวจประเมินคณุภาพองค์กรกิจกรรมนิสติ ประจ าปีการศึกษา 2560 

10/5/2018 แตํงตั้งคณะกก.สอบเพื่อทดสอบความรู๎ความสามารถด๎านภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตที่รับเข๎าปีการศึกษา2558 

10/5/2018 แตํงตั้งคณะกก.โครงการเตรียมความพร๎อมสูํนนทรีอีสานKU.CSC CAMP2561 

31/5/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานโครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม2ํ561(หลักสตูร 30 ชม.) 

31/5/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการโครงการหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

7/6/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข๎าศึกษา TCAS รอบที่ 3 

20/6/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอระดบับัณฑิตศึกษามก.ฉกส.ประจ าปีการศึกษา2561เพิ่มค1 

25/6/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 

25/6/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานการสอบสัมภาษณผ์ู๎ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาในระบบTCASรอบที ่4 (Admissions)2561 

10/7/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข๎าศึกษาตํอโครงการนิสิตพ๎นสภาพประจ าปีการศกึษา 2561 

12/7/2018 แตํงตั้งประธานสภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสตินายกองค์การบริหารองค์การนิสตินายกสโมสรนสิิตมก.ฉกส. 

12/7/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินโครงการ"สานฝันเยาวชนไทย สูํรั้วมหาวิทยาลัย" ณ มก.ฉกส. 

12/7/2018 แตํงตั้งคณะท างานดา๎นการจดัการพลังงาน มก.ฉกส. 

12/7/2018 แตํงตั้งคณะผู๎ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มก.ฉกส. 

20/7/2018 แตํงตั้งคณะกก.พิจารณาเงินผู๎กู๎ยมืกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินให๎กู๎ยืมกรอ. 

26/7/2018 แตํงตั้งคณะกก.จัดโครงการก๎าวแรกสูํศาสตร์แหํงแผํนดินและบณัฑิตยุคใหมํส าหรับนสิิตทุกช้ันปี2561 

22/8/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ครั้งท่ี 16 (เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 

29/8/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ The 10 International and The2.. 

5/9/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการรายวิชา วิชาบูรณาการ มก.ฉกส. 

13/9/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการสอบกลางภาคและสอบไลํ ประจ าภาคต๎น ปีการศึกษา 2561 

   5/1/2018 
แตํงตั้งประธานสภาผู๎แทนนิสิต องค์การนิสติ นายกองค์การบรหิาร องค์การนิสิต นายกสโมสรนสิิต มก.ฉกส. 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 

5/4/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ชมตะวันรอนท่ีหนองหาร ณ อุทยานหนองหารเฉลมิพระเกียรติมก.ฉกส. 

8/6/2018 แตํงตั้งคณะกก.จัดเตรียมงานเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) 

8/6/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนาครบรอบ22ปี มก.ฉกส. 

12/7/2018 แตํงตั้งคณะท างานขับเคลื่อนสถานพยาบาล มก.ฉกส. 

12/7/2018 แตํงตั้งคณะกรรมการจดัท าหนังสอืประจ าปีที่ 22 

13/9/2018 แตํงตั้งคณะกก.ด าเนินการจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอสีาน ครั้งท่ี 13 ประจ าปี 2561 ณ มก.ฉกส. 

17/9/2018 แตํงตั้งคณะกก.และคณะอนุกก.เข๎ารํวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน  

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560        
ยืนยันโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน คณะทอ. คณะ วว. คณะ ศว. คณะ สศ. 
ชุดข๎อมูลที่ 1 
  จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 4 7 3 
  - ---ระดับปริญญาตรี 4 4 6 2 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาโท 2 0 1 1 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 
ชุดข๎อมูลที่ 2 
  จ านวนหลกัสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 
ชุดข๎อมูลที่ 3 
  จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,084 2,081 2,488 980 
  - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,066 2,055 2,427 946 
  - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 - 0 
  - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 18 26 61 34 
  - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 - 0 
  - ---จ านวนนกัศึกษาปจัจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 0 - 0 
ชุดข๎อมูลที่ 4 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 51 87 76 22 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 51 87 76 22 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตํอ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา  0 0 2 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตํอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทํา 11 42 51 15 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตํอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทํา  40 45 23 7 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงอาจารย์ 35 67 68 20 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา 0 0 2 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทํา 8 36 46 14 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา 25 31 20 6 
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  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 15 18 7 1 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทํา 3 6 4 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา 12 12 3 1 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 1 2 1 1 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเทํา 0 0 1 1 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา 1 2 0 0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหนํงศาสตราจารย์ 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทํา 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทํา 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนํงศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทํา 0 0 0 0 

ชุดข๎อมูลที่ 5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 51 20 48 15 
  - - --ระดับปริญญาตรี 0 0 0 0 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 
  - - --ระดับปริญญาโท 11 8 30 8 
  - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 
  - - --ระดับปริญญาเอก 40 12 18 7 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 51 20 48 15 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไมํมีต าแหนํงทางวิชาการ 35 13 41 14 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 15 7 6 1 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 1 0 1 0 

  - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหนํงศาสตราจารย์ 0 0 0 0 
ชุดข๎อมูลที่ 6 

  จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 40 6 85 35 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 1 12 11 
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- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาํด๎วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท๎ราบเป็นการทั่วไป และแจ๎ง
ให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํใน
ฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาํด๎วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท๎ราบเป็นการทั่วไป และแจ๎ง
ให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 5 0 66 16 

  - - --ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 0 0 

  
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ๎มูล TCI กลุํมที่ 2 3 0 85 0 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาํด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํ
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ๎งให ๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตํวันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1 13 2 12 1 

  

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ๎มูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วํา
ด๎วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  14 1 66 7 

  - - --ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 0 

  
- - --ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ต าแหนํงทางวิชาการแลว๎ 0 0 1 0 

  - - --ผลงานวิจัยทีห่นํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ 0 1 5 0 

  
- - --ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจด
ทะเบียน 0 0 0 0 

  
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร๎ับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ต าแหนํงทางวิชาการแลว๎ 1 0 0 0 

  

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ 0 0 0 0 

  
- - --จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 0 0 0 0 
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  - - --จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0 0 0 0 
  - - --จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0 0 0 0 

  
- - --จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรวํมมือ
ระหวํางประเทศ 0 0 0 0 

  - - --จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมภิาคอาเซียน 0 0 0 0 

  - - --จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาต ิ 0 0 0 0 

  

- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได๎รับการ
อ๎างอิงในฐานข๎อมูล TCI และ Scopus ตํอจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 0 0 0 0 

ชุดข๎อมูลที่ 7 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 225 355 358 277 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 192 333 338 352 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมํนับ
รวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 145 238 270 130 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 12 19 19 1 

  จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท ากํอนเข๎าศึกษา 0 2 0 22 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจ าอยูํ
แล๎ว 12 0 19 0 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา 4 8 2 1 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 2 0 0 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 19 0 3 

  
เงินเดือนหรือรายได๎ตํอเดือน ของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได๎
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (คําเฉลี่ย) 14,759.63 17,411.64 14,328.73 13,167.56 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา๎งที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.12 3.97 4.11 0 

ชุดข๎อมูลที่ 8 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ํ 3 0 44 16 

  
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  0 0 0 0 

  
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 2 0 6 7 
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- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาํด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําดว๎ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า
เป็นประกาศให๎ทราบทัว่ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตํวันที่ออกประกาศ 0 0 37 1 

  - ---ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่2 0 0 1 2 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําดว๎ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็น
ประกาศให๎ทราบทัว่ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แตํวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมํอยูํใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่1 0 0 0 6 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏอยูํในฐานข๎อมูลระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาํด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวําดว๎ยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 1 0 0 0 

  - ---ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 0 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0 0 0 0 
  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรวํมมือ
ระหวํางประเทศ 0 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมภิาคอาเซียน 0 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ  0 0 0 0 

  
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน) 6 - 58 18 

ชุดข๎อมูลที่ 9 

  
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ํ 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0 0 0 0 
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- ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไมํอยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาํด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําดว๎ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให๎ทราบทัว่ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแตํวันที่ออกประกาศ 0 0 0 0 

  - ---ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่2 0 0 0 0 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวําดว๎ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็น
ประกาศให๎ทราบทัว่ไปและแจ๎ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ
แตํวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมํอยูํใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที ่1 0 0 0 0 

  

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏอยูํในฐานข๎อมูลระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาํด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวําดว๎ยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 0 0 0 0 

  - ---ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 0 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0 0 0 0 
  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาต ิ 0 0 0 0 

  
- ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรวํมมือ
ระหวํางประเทศ 0 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมภิาคอาเซียน 0 0 0 0 

  - ---จ านวนงานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ  0 0 0 0 

  
จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน) 0 0 0 0 

ชุดข๎อมูลที่ 10 
  จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 731.86 2,018.78 3,942.59 3,942.59 
  - ---ระดับอนุปริญญา 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาตรี 668.75 1,952.45 3,808.99 3,808.99 
  - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาโท 63.11 66.33 133.6 133.6 
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  - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 
  - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 
ชุดข๎อมูลที่ 11 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในสถาบัน 11,317,836.47 4,633,566.67 565,440.00 280,000.00 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,317,836.47 4,633,566.67 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 280,000.00 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 565,440.00 0 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 10,723,319.33 19,920,034.30 667,600.00 14,506,113.00 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,723,319.33 19,920,034.30 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 14,506,113.00 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 667,600.00 0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ) 49 79 70 19 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ) 49 79 70 19 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 79 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 79 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 19 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 19 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 70 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 70 0 

  จ านวนนกัวิจยัประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ) 0 0 0 0 

  จ านวนนกัวิจยัประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ) 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาตํอ 2 8 6 3 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาตํอ 2 8 6 3 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 8 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 8 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 0 3 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 0 3 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 0 0 
  จ านวนนกัวิจยัประจ าที่ลาศึกษาตํอ 0 0 0 0 
  จ านวนนกัวิจยัประจ าที่ลาศึกษาตํอ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 0 0 
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  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
ชุดข๎อมูลที่ 12 

  
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 11 6 11 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 11 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 11 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 6 0 

  

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานขอ๎มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาํด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ 5 15 41 16 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 15 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 16 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 42 0 
  ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2 3 0 1 0 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 1 0 

  

บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํในฐานขอ๎มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาํด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผํลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออก
ประกาศ (ซ่ึงไมํอยูํใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ๎มูล TCI กลุํมที่ 1 13 5 6 1 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 5 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 6 0 
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บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําดว๎ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 14 16 0 7 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 16 - 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 7 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร 0 0 - 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  
ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํง
ทางวิชาการแล๎ว 0 0 0 0 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  ผลงานวิจัยที่หนวํยงานหรือองค์กรระดบัชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ 1 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบยีน 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอ
ต าแหนํงทางวิชาการแลว๎ 1 2 0 0 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินต าแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํง
ทางวิชาการ 0 0 0 0 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนกิส์ online 0 0 0 0 

  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0 0 0 0 
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  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

  งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวาํงประเทศ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 
  งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 
  - ----กลุํมสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 

 
 
 


