คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562
- 30 มิ ถุ น ายน 2563) เป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมิ น
การดําเนินงานของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สกลนคร ใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดั บคุณ ภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง และเพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
นํามาตรฐานการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 โดยตรวจสอบขอมูลประกอบการตัดสินผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอางอิง ตาง ๆ การสัมภาษณ
ผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกานักศึกษา และบุคลากรในชุมชน และไดรายงาน
ตามสภาพจริงดวยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนิ นการประเมิ นตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้เฉพาะเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้ง 5 ดาน มาพรอมนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาผลการตรวจประเมิน ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดใหไวในการตรวจประเมินในรายงานฉบับนี้ คงเปนประโยชนและมีสวนชวยในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น และสามารถสะทอน
ความจริง เพื่อการนําไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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มีแนวทางพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
ภาคผนวก
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
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 ผูใหสัมภาษณ
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยอนหลัง 6 ป (ปการศึกษา 2557 - 2562)
 บันทึกขอความที่ อว 0621.01(1)/2734 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
เรื่อง แจงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 9/2563
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บทสรุปผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏสกลนคร เป น สถาบั น อุด มศึก ษาเพื่อ การพั ฒ นาทอ งถิ่น มุ ง ความเปน เลิ ศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูบริหาร
สูงสุด มีรองอธิการบดี 5 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ฝายกิจการนักศึกษา และ
ฝายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ และ
ผูชวยอธิการบดีกํากับดูแลในสวนของการจัดการเรียนรู 1 คน มีหนวยงานหลัก 12 หนวยงาน แบงเปน 6 คณะ 3 สํานัก
2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 913 คน จําแนกเปนบุคลากร
สายวิชาการ 411 คน บุคลากรสายสนับสนุน 492 คน และนักวิจัยประจํา 10 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 393 คน
และลาศึกษาตอ 18 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 14 คน ปริญญาโท 264 คน และปริญญาเอก 133 คน จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ มีรองศาสตราจารย 19 คน ผูชวยศาสตราจารย 110 คน และตําแหนงอาจารย 282 คน โดยมีการ
เปดสอนทั้งหมด 62 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 9,943 คน และมีผูสําเร็จ
การศึกษา วงรอบปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น 2,618 คน

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 โดยตรวจสอบขอมูลประกอบ
การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอางอิง
ตาง ๆ การสัมภาษณผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา
และบุคลากรในชุมชน
สําหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) เกณฑ สกอ. (13 ตัวบงชี้) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
การประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.37
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี
การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.37
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี
2) เกณฑ มรสน. (23 ตัวบงชี้) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้
การประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.44
อยูในการดําเนินงาน ระดับดี
การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.44
อยูในการดําเนินงาน ระดับดี
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1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้
องคประกอบ

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต

4.03

4.03

ดี

ดี

2. การวิจัย

4.45

4.45

ดี

ดี

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.45

4.45

ดี

ดี

4.37

4.37

ดี

ดี

รวม

ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.37 คะแนน
เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูในระดับดี
จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 4.03) องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.45) และ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.45)
2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของ มรสน. จํานวน 23 ตัวบงชี้
องคประกอบ

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต

4.14

4.14

ดี

ดี

2. การวิจัย

4.59

4.59

ดีมาก

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.34

4.34

ดี

ดี

4.44

4.44

ดี

ดี

รวม

ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และมรสน. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี
4.44 คะแนน เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยู
ในระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 4.14) องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.59)
และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.34)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

ผลลัพธ
(O)

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

รวม

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ. 13 ตัวบงชี้

มรสน. 23 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1

3.33

3.33

5.00

4.75

3.49

3.92

4.03

4.14

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

3.76

3.76

5.00

5.00

4.60

4.80

4.45

4.59

ดี

ดีมาก

องคประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

-

-

4.50

4.33

4.35

4.35

4.45

4.34

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

3.47

3.47

4.86

4.73

4.15

4.41

4.37

4.44

ดี

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

องคประกอบ
คุณภาพ

การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ จําแนกตาม ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.47) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.15)
การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 23 ตัวบงชี้ จําแนกตาม
ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลลั พ ธ พบว า ป จ จั ย นํ า เข า ผลการดํ าเนิ น งานอยู ในระดับพอใช (xˉ = 3.47) ป จ จัย
กระบวนการ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.73) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.41)

3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1) ยกระดับคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ดานวิชาการ
ผลงานวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิรายบุคคลใหเปนรูปธรรม พรอมทั้งใหมีระบบสงเสริมและสนับสนุน กํากับ
ติดตามใหบรรลุเปาหมายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2) แผนกลยุทธทางการเงินควรเปนแผนที่ทําใหทราบถึงแหลงเงินงบประมาณที่ไดมา ใหเพียงพอตอการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตรอยางมีคุณภาพ แผนหาเงิน แผนบริหารเงิน และแผนสรางความมั่นคงทางการเงิน
3) แผนบริหารความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงโดยสวนใหญเปนปจจัยภายในที่ไมใชความเสี่ยง ตองนําความเสี่ยงที่มี
ความเสี่ยงสูงมาบริหารจัดการ ควรพิจารณาเฉพาะระดับความเสี่ยงที่สูง และมีความจําเปนเรงดวนมาก ควรมีประเด็น
ความเสี่ยง จํานวน 3 – 5 ความเสี่ยง ตอป
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บทนํา
1. วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. รอบปการประเมิน
1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

3. วัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะนําไปใชในองคกรอื่น ๆ

4. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏสกลนคร เป น สถาบั น อุด มศึก ษาเพื่อ การพั ฒ นาทอ งถิ่น มุ ง ความเปน เลิ ศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูบริหาร
สูงสุด มีรองอธิการบดี 5 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ฝายกิจการนักศึกษา และ
ฝายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ และ
ผูชวยอธิการบดีกํากับดูแลในสวนของการจัดการเรียนรู 1 คน มีหนวยงานหลัก 12 หนวยงาน แบงเปน 6 คณะ 3 สํานัก
2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 913 คน จําแนกเปนบุคลากร
สายวิชาการ 411 คน บุคลากรสายสนับสนุน 492 คน และนักวิจัยประจํา 10 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 393 คน
และลาศึกษาตอ 18 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 14 คน ปริญญาโท 264 คน และปริญญาเอก 133 คน จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ มีรองศาสตราจารย 19 คน ผูชวยศาสตราจารย 110 คน และตําแหนงอาจารย 282 คน โดยมีการ
เปดสอนทั้งหมด 62 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 48 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 9,943 คน และมีผูสําเร็จ
การศึกษา วงรอบปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น 2,618 คน
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5. วิธีการประเมิน
5.1 การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษา และวิเคราะหเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประชุ ม วางแผนการตรวจเยี่ ย มร ว มกั น เพื่ อ กํ า หนด
วัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไดรวมรับฟงคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน และการตรวจประเมิน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใชวิธีการตรวจประเมินแบบพิชญพิจารณ โดยดําเนินการ
เป น รายตั ว บ ง ชี้ ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งาน เอกสารหลั ก ฐานอ า งอิ ง ต า ง ๆ ในรายงานการประเมิ น ตนเองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดําเนินการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประชุ ม สรุ ป ผลการตรวจประเมิ น ภาพรวมจากการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอางอิงและสภาพจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. รายงานสรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมินเบื้องตนดวยวาจาเพื่อนําเสนอผูบริหารและบุคลากร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ
5.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง
และตรวจสอบหลักฐานอางอิงตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดเตรียมเอกสารตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้
ทั้งนี้ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ เชน ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และขอมูลเชิงคุณภาพ เชน กระบวนการและ
กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานที่ แ สดงให ค ณะกรรมการตรวจประเมิ น เห็ น ภาพการดํ า เนิ น งาน หรื อ ตรวจประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น งานทั้ งหมด และยื น ยั นผลการตรวจคุณ ภาพการศึ กษาภายในผา นระบบฐานขอ มูล ด า นการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบและตัวบงชี้ ตลอดจนสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ไดแก ผูบริหาร ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนอาจารย ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน ผูใชบัณฑิต
ศิษยเกา ผูแทนนักศึกษา และบุคลากรในชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ / ตัวบงชี้

คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน

สกอ.
13 ตัวบงชี้

มรสน.
23 ตัวบงชี้

สกอ.
13 ตัวบงชี้

มรสน.
23 ตัวบงชี้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

3.49

3.49

พอใช

พอใช

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

4.04

4.04

ดี

ดี

1.3 อาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.62

2.62

พอใช

พอใช

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ

-

4.00

-

ดี

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล

-

5.00

-

ดีมาก

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม

-

3.11

-

พอใช

1.9 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ

-

4.41

-

ดี

1.10 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

-

4.70

-

ดีมาก

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

4.03

4.14

ดี

ดี

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

3.76

3.76

ดี

ดี

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

4.60

4.60

ดีมาก

ดีมาก

-

5.00

-

ดีมาก

4.45

4.59

ดี

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกบั ชุมชน

-

5.00

-

ดีมาก

3.3 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน

-

5.00

-

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

-

5.00

-

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
3. การบริการวิชาการแกสังคม
3.1 การบริการวิชาการแกสงั คม

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
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องคประกอบ / ตัวบงชี้

คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน

สกอ.
13 ตัวบงชี้

มรสน.
23 ตัวบงชี้

สกอ.
13 ตัวบงชี้

มรสน.
23 ตัวบงชี้

5.1 การบริหารของสถาบันเพือ่ การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุม สถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

4.35

4.35

ดี

ดี

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4.00

4.00

ดี

ดี

-

4.00

-

ดี

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

4.45

4.34

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

4.37

4.44

ดี

ดี

5. การบริหารและการจัดการ

5.4 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน

ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.37 คะแนน
เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูในระดับดี
จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 4.03) องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.45) และ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.45)
ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และมรสน. จํานวน 23 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี
4.44 คะแนน เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยู
ในระดับดี จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 4.14) องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.59)
และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.34)
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ตารางที่ ป.2 วิเคราะหผลการประเมิน จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ผลลัพธ
(O)

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

รวม

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ. 13 ตัวบงชี้

มรสน. 23 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1

3.33

3.33

5.00

4.75

3.49

3.92

4.03

4.14

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

3.76

3.76

5.00

5.00

4.60

4.80

4.45

4.59

ดี

ดีมาก

องคประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

-

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

-

-

4.50

4.33

4.35

4.35

4.45

4.34

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

3.47

3.47

4.86

4.73

4.15

4.41

4.37

4.44

ดี

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

องคประกอบ
คุณภาพ

การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ จําแนกตาม ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.47) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.15)
การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 23 ตัวบงชี้ จําแนกตาม
ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลลั พ ธ พบว า ป จ จั ย นํ า เข า ผลการดํ าเนิ น งานอยู ในระดับพอใช (xˉ = 3.47) ป จ จัย
กระบวนการ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.73) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.41)
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จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จําแนกตามองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
1) ตัวบงชี้ที่ 1.1 – 1.3 การรักษามาตรฐานคุณภาพของ
หลักสูตร และคุณภาพของบุคลากร

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1) เพื่อยกระดับคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ดานวิชาการ ผลงานวิจัย ตําแหนงทางวิชาการ และ
คุณวุฒิรายบุคคลใหเปนรูปธรรม พรอมทั้งใหมีระบบ
สงเสริมและสนับสนุน กํากับติดตามใหบรรลุเปาหมาย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2) ตัวบงชี้ที่ 1.4 – 1.5 การเขียนรายงานผลการ
2) ควรกําหนดเปาหมาย เปาประสงค ตัวชี้วัดของ
ดําเนินงานยังไมสะทอนตามวัตถุประสงคและเกณฑ
แผน/โครงการ/กิจกรรม ใหสามารถวัดและประเมินผลได
ของตัวชี้วัด
สามารถติดตามผลความสําเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรม
3) การจัดกิจกรรมนักศึกษา
3) ควรเนนกิจกรรมที่ตอบคุณลักษณะอันพึงประสงค
และการกําหนดนโยบายการจัดกิจกรรมภายใตกรอบ TQF
4) การประเมินผลของนักศึกษาดานทักษะการใช
4) ควรกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพของการประเมินใน
ภาษาอังกฤษ และทักษะดานดิจทิ ัล ผานระบบออนไลน
ดานการจํากัดเวลาหรือการพิสูจนตัวตนของนักศึกษา
ผูท ําแบบประเมินสมรรถนะ
5) หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม
5) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของนวัตกรรมที่แตละ
หลักสูตรมีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม
วามีนวัตกรรมอะไร อยางไร
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผูบริหารและบุคลากรหนวยงานสนับสนุนการวิจัย
ควรมีการเทียบเคียงสมรรถนะ (Bench Marking) กับ
มี ค วามสามารถ และมี ค วามตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน หนวยงานในระดับเดียวกันหรือสูงกวา เพื่อเปนการทาทาย
มีการทํางานเชิงรุกและพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง
ในการพัฒนางานใหกาวหนามากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
มีบางหนวยงานไดรับทุนวิจัย และการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยไมเปนไปตามเกณฑ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1) การกํากับติดตามและสนับสนุนใหนักวิจัยขอทุนวิจัย
จากแหลงทุนภายนอกใหหลากหลายมากขึ้น และ
พิจารณาจัดสรรทุนภายในเพิ่มเติม
2) ทํางานวิจัยแบบบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่ไดรับทุนวิจัยที่เปนไปตามเกณฑ (ทํางานวิจัยเปน
ทีมสหวิทยาการ)
3) สงเสริมใหเผยแพรผลงานวิจัยในฐานขอมูลที่มี
คาน้ําหนักสูงขึ้น
4) ควรสรางเครือขายความรวมมือทางการวิจัยกับ
หนวยงานองคกรภายนอก (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)
ใหมากขึ้น

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
เปาหมายของการยกระดับชุมชนยังไมชัดเจนและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1) ควรสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานหรือคณะ
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สรางรายไดใหกับชุมชนและ
มหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาสูรูปแบบ (Model) การบริการวิชาการ
ที่เขมแข็งและยั่งยืนในพื้นที่ การกําหนดขอบเขตงานวิจัยที่
เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการและการตอยอดขยายพื้นที่
การบริการวิชาการตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
สนองพระบรมราโชบาย
3) สรางระบบและกลไกการทํางานแบบมีสวนรวม
จนชุมชนมีความเขมแข็งและยืดหยัดไดดวยตนเอง
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของแผน/
โครงการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1) การกําหนดเปาหมาย เปาประสงค ตัวชี้วัดของแผน
และวัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถติดตามผล และนําไปสูการปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมตามผลการประเมิน
2) มหาวิทยาลัยควรทําวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและการทองเที่ยว
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1) การรายงานผลการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
การรายงานผลคาใชจายงบประมาณแผนดิน ควร
รายงานงบประมาณแผนดินทีใ่ ชจายในปการศึกษาที่
ประเมินที่ใชระยะเวลางบประมาณมากที่สุด (9 เดือน)
2) แผนกลยุทธทางการเงิน

3) แผนบริหารความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงโดยสวนใหญ
เปนปจจัยภายในที่ไมใชความเสีย่ ง ตองนําความเสี่ยง
ที่มีความเสี่ยงสูงมาบริหารจัดการ

4) การจัดการความรู
5) คุณภาพของบุคลากร

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1) การรายงานผลการประกันคุณภาพ เรื่อง งบประมาณ
ควรใชขอมูลการรายงานที่ใชระยะเวลางบประมาณมากที่สุด
เมื่อเทียบกับวงรอบการประกันคุณภาพ
2) ควรติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด หากเปนไปได
ควรติดตามผลการดําเนินงานทุก 4 เดือน หรือ ทุก 6 เดือน
3) แผนกลยุทธทางการเงินควรเปนแผนที่ทําใหทราบถึง
แหลงเงินงบประมาณที่ไดมา ใหเพียงพอตอการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตรอยางมีคุณภาพ แผนหาเงิน แผนบริหารเงิน
และแผนสรางความมั่นคงทางการเงิน
4) การวิเคราะหความเสี่ยง ควรพิจารณาเฉพาะระดับ
ความเสี่ยงที่สูง และมีความจําเปนเรงดวนมาก ควรมีประเด็น
ความเสี่ยง จํานวน 3 – 5 ความเสี่ยง ตอป
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน
ควรวางกรอบ และวิเคราะหความเสี่ยงในภาพรวม
เพื่อใหทุกหนวยงานไดระดมความคิด และบริหารความเสี่ยง
ในประเด็นเดียวกัน
6) มหาวิทยาลัยตองสังเคราะหองคความรูที่ไดจาก KM
คณะ มาเปนองคความรูของมหาวิทยาลัยดวย
7) ควรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน พรอมทั้งใหมีระบบสงเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตามใหบรรลุเปาหมาย
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สวนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาสูการ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดาน
ผูเรียนดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ
โดยรายงานในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ทั้งนี้ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานการกํากับมาตรฐาน
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานดานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1)
จํานวนทั้งหมด 62 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 61 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 98 ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด และมีหลักสูตรทีไ่ มผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 2 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด
ซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยจากทุกหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เทากับ 3.49 คะแนน ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช

2. การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ใหระบุวาสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอยางไรทีท่ าํ ให
บรรลุผลลัพธตามที่คาดหวังโดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยได
ดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
และขอ 3 แหงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการกําหนดเปาหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษา ครอบคลุมพันธกิจหลัก
4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีการ
พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และมีการรวมกับเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ในการพัฒนาเกณฑและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ที่ ส อดคล อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และบริ บ ทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการศึกษา
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วิเคราะห และเลือกใชตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งจากองคประกอบ
และตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบงชี้ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ พรอมกับพัฒนาตัวบงชี้
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพิ่มเติม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทําเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีมติเห็นชอบ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และมีการประชุมเพื่อชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ใหกับหนวยงานทุกระดับรับทราบเพื่อวางแผนการดําเนินงานตอไป
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
หนวยงานเทียบเทาคณะ (สํานัก สถาบัน) และระดับสถาบัน ประกอบดวย
1.1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ การประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในระดับ หลั กสูต ร ครอบคลุ มเรื่ อ งการส งเสริมพัฒนา
นักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ
การเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและ
เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน
1.2.1) ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการใน
ระดับคณะ 5 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ใหครอบคลุมการดําเนินงานของ
คณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา
การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพิ่มตัวบงชี้ที่สะทอนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนในองคประกอบที่ 2 และองคประกอบที่ 3 ตัวบงชี้ที่
สะทอนสมรรถนะของผูเรียนในทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล การมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม และตัวบงชี้
เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพบัณฑิต ผูเรียนมีงานทํา
ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในองคประกอบที่ 1 และตัวบงชี้ที่สะทอนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางานในองคประกอบที่ 5
1.2.2) ระดับสํานัก สถาบัน กําหนดใหทุกหนวยงานมีการกําหนดตัวบงชี้เฉพาะและเกณฑในการ
ประเมินคุณภาพที่แตกตางกันโดยใหสะทอนผลลัพธตามภารกิจหลักของหนวยงานตนเอง ซึ่งแบงตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน ดังนี้ หนวยงานที่มีภารกิจวิจัย จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานที่มีภารกิจทางดาน
วิชาการ จํานวน 2 หนวยงาน ไดแกสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย หนวยงานที่มีภารกิจ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการจํานวน 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สถาบั น ภาษาศิ ล ปะและวั ฒนธรรมซึ่ง ตัว บ งชี้ ที่ กําหนดจะตอ งผา นการพิจ ารณาเห็ นชอบโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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1.3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร
และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับสถาบัน 5 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ
ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยเพิ่ ม ตั ว บ ง ชี้ ที่ ส ะท อ นการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ เ ป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ชุ ม ชนในองค ป ระกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ที่สะทอนสมรรถนะของผูเรียนในทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล
การมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม และตัวบงชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สะทอนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพบั ณฑิต ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึ ก ษา
แหงชาติในองคประกอบที่ 1 และตัวบงชี้ที่สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนา
ผูเ รียนแบบบูรณาการกับการทํางานในองคประกอบที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดกําหนดกระบวนการทํางานเปน 4 สวน ไดแก การวางแผน การดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะ
(สํานัก สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย และในวงรอบปการศึกษา 2562 ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะ (สํานัก สถาบัน) ในระหวาง
วันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563 และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 1 – 01 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2562 ผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
มรสน. 1 – 02 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 1 – 03 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
มรสน. 1 – 04 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2562 || 19

2) ใหระบุผลลัพธดานผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม
ผลลั พธ ดานศิ ลปวั ฒนธรรมและความเปนไทย ตามมาตรฐานการศึ กษาของสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่ งเป นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดในมาตรฐานแตละดานเหลานั้น
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 จํานวน 5 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ ที่สะทอนดานผลลัพธ
ดานผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
2.1) ผลลัพธดานผูเรียน สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน ในองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (4.14 คะแนน) รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษา จํานวน 6 คณะ ไดแก คณะครุ
ศาสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการเปดสอนทั้งหมด 62 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี
48 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มี
นักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 9,943 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา วงรอบปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น 2,618 คน
โดยมีหลักสูตรที่ ผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 61 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 48
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยจากทุกหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เทากับ 3.49 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับพอใช (ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 913 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 411 คน
บุคลากรสายสนับสนุน 492 คน และนักวิจัยประจํา 10 คน โดยมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 393 คน และลาศึกษา
ตอ 18 คน ประกอบดวย อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 14 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 264 คน และ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 132.50 คน พบวา มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 132.50 คน คิดเปน
ร อ ยละ 32.28 เท า กั บ 4.04 คะแนน ซึ่ ง มี ผ ลการดํ า เนิ นงานอยู ในระดับ ดี (ตั ว บ ง ชี้ 1.2 อาจารย ป ระจําสถาบัน
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก) และถ า จํ า แนกตามตํ า แหน งทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย มี อ าจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหนง
รองศาสตราจารย 19 คน ผูชวยศาสตราจารย 110 คน และที่ดํารงตําแหนงอาจารย 281.50 คน พบวา มหาวิทยาลัย
มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 129 คน คิดเปนรอยละ 31.43 เทากับ 2.62 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับพอใช (ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยูในระดับดีมาก
เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยมีกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบดําเนินงาน
ดานกิจการนักศึกษา มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
มีการจัดตั้งคลินิกแนะแนวและใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขามารับคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ทั้งดานวิชาการและ
ดานการใชชีวิตใหสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ โดยมีการใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย ชองทางการหารายไดเสริมระหวางเรียน แนวทางการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา ทั้งทางดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา เปนตน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
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ภาคปกติ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562 เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มให กั บ นั ก ศึ ก ษาใหม ให ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมในระดับมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปได อาทิ ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องระบบการจัดการเรียน
การสอนในระดับมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ การใชชีวิตในการเรียนระดับอุดมศึกษา และการปฏิบัติตนที่
ถูกตองขณะที่ศึกษาอยูใ นมหาวิทยาลัยจนกวาจะสําเร็จการศึกษา เปนตน และมีการจัดโครงการ การพัฒนานักศึกษาใหมี
ทักษะชีวิตที่ดี อยูไดอยางมีความสุข เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางในการใชชีวิตที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในระหวางที่ศึกษาอยูใน มหาวิทยาลัย และมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสู
อาชีพตอไปเมื่อสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการขอมูลขาวสารและกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา โดยไดรวบรวมขอมูลขาวสารโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อาทิ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรจากหนวยงานภายนอก โดยสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค มาใหความรูในดานการพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
เปนตน ขาวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ การจัดหางาน การรับ
สมัครงานตําแหนงงานวางทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนการสําเร็จการศึกษาเพื่อใหมีทักษะความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่จําเปนตอการ
ทํางาน ผานการจัดโครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษา และเตรียมตัวสูตลาดแรงงาน ปการศึกษา 2562 โดยการเผยแพร
เปนคลิปวีดีโอผานทางเพจเฟซบุก “งานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ภายในโครงการ
มี กิ จ กรรมการให ค วามรู ใ นการบรรยายพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การหางานทํ า ขั้ น ตอนการสมั ค รงาน การเขี ย นเรซู เ ม ใ ห มี
ประสิทธิภาพสําหรับใชในการสมัครงาน การสัมภาษณงาน เปนตน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ การติดตอชําระหนี้เงิน
กูยืมเพื่อการศึกษา การยายสิทธิบัตรทองกลับภูมิลําเนาเดิม ตลอดจนความรูในการปองกันตนเองภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนตน และมีการจัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับนักศึกษา
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใหนักศึกษามีทักษะความรูทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและ
มีความพรอมในการไปประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา อาทิ 1) หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การควบคุมและการทํางาน
แขนกลอุตสาหกรรม” จัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมกับ บริษัท จีเมติกส จํากัด และ บริษัท เอ็น.พี.โรไบติกสแอนด โซลูชั่น จํากัด 2) โครงการฝกอบรมระยะสั้น “การผลิต
อาหารสั ต ว อ ย า งง า ยเพื่ อ ใช เ องในฟาร ม รุ น ที่ 1” จั ด โดยหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 3) หลักสูตรอบรมระยะสั้น “เทคนิคตรวจซอมระบบควบคุมปมน้ํา” จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสม
เที ย มโคกระบื อ รุ น ที่ 1” จั ด โดยหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
5) โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การสร า ง Infographic Presentation Design” จั ด โดยงานประชาสั ม พั น ธ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ สํานักงานอธิการบดี เปนตน และยังไดจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทําขอสอบ กพ. ใหแกศิษยเกา
และนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหกับนักศึกษาและศิษยเกา เมื่อสิ้นสุดทุกโครงการ
มี ก ารประเมิ น ผลโครงการและนํ า ข อ เสนอแนะของโครงการในการจั ด กิ จ กรรมและการให บ ริ ก ารมาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการดําเนินงานโครงการใหดียิ่งขึ้นในปถัดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูในระดับดีมาก
เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการดําเนินการรวมกับ
ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา (กบ.ก.) ในการรวมกันออกแบบ
และกําหนดรูปแบบโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาไวในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อให
สอดคล อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตรงกั บ ความต อ งการของนั ก ศึ ก ษาในการพั ฒ นาทั ก ษะในด า นต า ง ๆ
โดยมี โ ครงการทั้ ง หมด 18 โครงการ ซึ่ ง มี กิ จ กรรมครบทั้ ง 5 ประเภท ภายใต ก รอบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
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ระดับอุดมศึกษา และภายใตกรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ โดยจําแนก
เปน 1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 7 โครงการ 2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 4 โครงการ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ 4) กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 1 โครงการ และ 5) กิจกรรมสงเสริ มศิ ลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ และ
กองพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาในโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมืออาชีพ ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา การเปนผูมีสวนไดเสียในการบริหาร การใหบริการของมหาวิทยาลัย การเขียนโครงการ
การดําเนินการโครงการที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ การประเมิน
วัตถุประสงค การสรุปผลการประเมิน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และการมีสวนรวมในกิจกรรม และการทํางาน
เปนทีมตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อนําผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
ไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการมากยิ่งขึ้น และทุกโครงการมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการนําขอเสนอแนะของโครงการ
มาปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษาถัดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับดี เทากับ 4 คะแนน (ตัวบงชี้ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ) โดยมหาวิทยาลัยได
กําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกู ร และใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาดา นนโยบายการยกระดับ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดการเรียน
การสอนและโครงการ/กิจกรรมที่มุงสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป และใหงาน
ศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเ ทศสัมพั นธ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการจัดการทดสอบวัด ระดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคนในทุกหลักสูตร โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผล
ตามกรอบอ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โ รป The Common European Framework of Reference for
Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได (Working Knowledge) และมหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบกลไกในการ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม ประกอบด ว ย
1) คณะกรรมการจัดทําแผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาในการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และระบบกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใชภาษา อังกฤษของนักศึกษาใหเปนไป
ตามกรอบอ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โ รป The Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) 3) งานศึ ก ษาฝกอบรมทางภาษาและวิเ ทศสั มพั นธ สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ได มี การ
ดําเนินการจัดทําแผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567)
โดยการจั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น ในการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
แนวทางการพัฒนาการจัดเรียนการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา เพื่อใหการพัฒนา
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก ศึ กษาเป น ไปอย างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและมีแ นวทางเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ทั้ ง ในระดับ
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มหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับที่ใชทํางานได (Working Knowledge) และมีทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่ผา นเกณฑมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 หรือเทียบเทาผลสอบ TOEIC 255 - 400 คะแนน 4) มีการจัดสรร
งบประมาณและสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการตามแผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 5) ดําเนินการ
ส ง เสริ ม สมรรถนะและทั กษะการใช ภ าษาอัง กฤษสํา หรั บ นักศึ กษา อาทิ เช น พั ฒ นาระบบและแบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอางอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร และสงเสริมใหมีการใชภาษาอังกฤษในรายวิชาของหลักสูตรอื่น ๆ มีการจัด
โครงการหรื อกิ จกรรมที่ ส งเสริม และสนับ สนุน การพั ฒนาศั กยภาพดานภาษาอั งกฤษสําหรั บ นักศึ กษา อาจารยและ
บุ ค ลากรเพื่ อ ให มี ร ะดั บ ความสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนด า นภาษาอั ง กฤษที่ สู ง ขึ้ น พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม
แหลงเรียนรู และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษ และพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้น เปนตน 6) จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา โดยใชขอสอบ
มาตรฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอั ง กฤษ CEFR และดํ า เนิ น การจั ด สอบโดยงานศึกษา
ฝกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 7) แจงผลการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปยังคณะ หลักสูตร และนักศึกษา 8) ประเมินผลความสําเร็จของแผนสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมีดียิ่งขึ้นในปถัดไป นอกจากนี้ งานศึกษาฝกอบรมทางภาษาและวิเทศ
สัมพันธ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบการดําเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทาย ภายใตโครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกิจกรรมยอยที่ 7 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC
หลังอบรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 - 4 สําหรับนักศึกษาทั้ง 6 คณะ โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง
ผลตามเกณฑการวัดผล CEFR หรือเทียบเทา TOEIC ซึ่งในวันทดสอบมีนักศึกษาเขารวมจํานวน 1,967 คน จากทั้งหมด
2,246 คน คิดเปนรอยละ 87.57 ของจํานวนนักศึกษาชั้นปสุด ทายทั้งหมด ผลการทดสอบ พบวา นักศึกษาที่สอบ
ผานเกณฑวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B1 หรือมีผลสอบ TOEIC มากกวา 255 คะแนน
มีจํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 17.28 ของนักศึกษาที่เขารับการทดสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลอยูในระดับดีมาก
เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ) โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด
นโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะและสอบวัดทักษะดานดิจิทัลนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย โดยใช
ขอสอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกําหนดเกณฑผานไวที่คะแนน รอยละ 60 อีกทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาในดานอื่น ๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน การปรับปรุงพัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง/หองเรียน/สื่อการเรียนรู เพื่อการเปน Smart University / Smart Classroom และยังไดกําหนดระบบกลไกการ
พัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ประกอบดวย 1) จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานทักษะดิจิทัล ระยะ 3 ป (ป พ.ศ. 2563 2565) โดยการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการพัฒนาทักษะดิจิทัลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีแนวทางเปนไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2) จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทักษะนักศึกษาดานดิจิทัล 3) จัดตั้งศูนยสอบที่มีมาตรฐานสากล เพื่อสงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะดานดิจิทัลใหกับนักศึกษา 4) พัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองรายวิชาดานทักษะดิจิทัล เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน 5) พัฒนาแบบทดสอบรายวิชาดานดิจิทัล เพื่อประเมินความรูและทักษะของนักศึกษา
ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนสอบวัดทักษะดานดิจิทัลในชั้นปสุดทาย 6) สอบวัดทักษะดิจิทัลของ
นักศึกษาชั้นปสุดทายดวยขอสอบที่ไดมาตรฐาน 7) นําผลการสอบวัดทักษะของนักศึกษาชั้นปสุดทายมาวางแผนพัฒนา
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ทักษะนักศึกษาใหดียิ่งขึ้นในปถัดไป นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการดําเนินการสอบ
วัดสมรรถนะดิจิทัล ดวยขอสอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกรอบสมรรถนะดิจิทัล แบงออกเปน 4 สวน
ไดแก 1) การเขาใจดิจิทัล 2) การใชดิจิทัล 3) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา 4) การปรับตัวและเรียนรู
โดยมีผลการสอบวัดทักษะดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายทุกคณะ จํานวน 1,829 คน มีนักศึกษาเขาสอบจํานวน 1,408 คน
คิดเปนรอยละ 76.98 สอบผานเกณฑ (ไดคะแนนรอยละ 60) จํานวน 1,009 คน คิดเปนรอยละ 71.66
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหลักสูตรที่นักศึกษาไดไปมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิ จั ย หรื อ บู ร ณาการศาสตร ตา ง ๆ ที่ เ ป น งานที่ ส ามารถแก ไขป ญ หาให ชุ มชนหรื อ ท อ งถิ่น จํ า นวน 35 หลั กสูตร
จากจํานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 62 หลักสูตร มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินหลักสูตรที่นักศึกษา
มี ส ว นร ว มในการสร า งสรรค น วั ต กรรมของทุ ก คณะในสถาบั น เท า กั บ 3.11 คะแนน ซึ่ ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานอยู ใ น
ระดับพอใช (ตัวบงชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวงรอบปการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น
2,034 คน พบวา มีจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 1,927 คน คิดเปนรอยละ
94.74 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีจํานวนบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1,762 คน
มีจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 1,874 คน ซึ่งไมนําบัณฑิตทีม่ ีงานทํากอนเขาศึกษา ที่มีกิจการของตนเองที่
มีรายไดประจําอยูแลว ที่ศึกษาตอ อุปสมบท และเกณฑทหาร มาพิจารณา จํานวน 53 คน ดังนั้น คารอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรทีไ่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 94.02
เทากับ 4.70 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (ตัวบงชี้ที่ 1.10 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป) จากนั้น มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ในวงรอบปการศึกษา 2561 จากผูใชบัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 2,379 คน พบวา มีจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 1,129 คน คิดเปนรอยละ 47.46 ของ
ผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 4.41 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (ตัวบงชี้ที่ 1.9
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ)
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 2.1 – 01
มรสน. 2.1 – 02
มรสน. 2.1 – 03
มรสน. 2.1 – 04

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2.2) ผลลั พ ธ ด า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม สอดคล อ งกั บ มาตรฐานที่ 2 ด า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมใน
องคประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 4 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (4.59 คะแนน) รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดําเนินงานดานการวิจัยและนวัตกรรม
มี ผ ลการดํ า เนิ น งานระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค อ ยู ใ นระดั บ ดี ม าก เท า กั บ
5 คะแนน (ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค) มหาวิทยาลัยมีระบบ
และกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริหารการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณา
ให ทุ น สนั บ สนุ น การเผยแพร ง านวิ จั ย ในการวางนโยบายส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค
2) มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย พิจารณาเอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทาง
การคา 3) มีการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยการสนับสนุนงบประมาณ
เขารวมประชุมวิชาการตาง ๆ 4) มีวารสารของมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรองรับการตีพิมพผลงานวิจัย
5) มีระบบและกลไกการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการคา เปนตน มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคในการเปนระบบ
และกลไกในการติดตามงานวิจัยและตีพิมพเผยแพรงานวิจัยระบบการสืบคนขอมูลงานวิจัยและผลงานตีพิมพของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th) เปนเว็บไซตหลักที่ใช
ดําเนินการในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ขอมูลการรับสมัครทุนภายในและภายนอกรวมถึงสถิติขอมูลการวิจัย และ
ผลงานการตีพมิ พเผยแพรอีกทั้งยังมีขอมูลสารสนเทศสรุปการใหทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยในรูปแบบตาง ๆ และมี
ระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร อาทิ 1) ระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
(http://nriis.nrct.go.th/) 2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (Department Research Management System :
DRMS) (http://snru.drms.in.th) 3) ระบบวารสาร SNRUJST (http://snrujst.snru.ac.th/) 4) ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (ระบบ
RIS) (http://ris.snru.ac.th/) และ 5) ระบบบริหารจัดการงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (http://rms.snru.ac.th/)
เปนตน มีการสนับสนุนพั นธกิจดา นการวิจั ยหรื องานสรางสรรค โดยมีหองปฏิบัติ การวิจั ยหรือ งานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน
1) ศู น ย ค ราม 2) ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นพลั ง งานทางเลื อ ก โดยมี ห น ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย จํ า นวน 7 หน ว ยวิ จั ย ไดแก
หนวยปฏิบัติการวิจัยจําลอง หนวยปฏิบัติการวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก หนวยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่ หนวยปฏิบัติการวิจัย
ฟ ล ม บาง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย แสง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย พิ โ ซอิ เ ล็ ก ทริ ก และหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย พลั ง งานชี ว มวล
นอกจากนี้ ยังใหบริการทางวิชาการดานจําลองเทอรโมอิเล็กทริก แบตเตอรี่ฟลมบาง แสงพิโซอิเล็กทริก และพลังงาน
ชีวมวล ใหกับคณาจารย บุคลากร นักศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอืน่ ๆ
ทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน เพื่ อ สร า งสรรค และพั ฒนางานวิ จัย และมี ก ารทํ าวิ จัยในลั กษณะงานวิจัย แบบร ว มมื อ เป นตน
มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ เชน 1) สถาบันวิจัย
และพั ฒ นา จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การเขี ย นข อ เสนอโครงการการวิ จั ย แบบบู ร ณาการ ทุ น วช.
ปงบประมาณ 2563 และทุนแผนดินปงบประมาณ 2564 เพื่อมุงเนนการพัฒนาในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่ตอบ
โจทยและผลักดันใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและสงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในทุกมิติ
ตลอดจนการยื่นขอทุนและการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัยใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของประเทศ
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับศูนยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับ Social Science and Behavioral Science Research” โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อให
นักวิจัยทราบแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ไดมาตรฐานตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปขอ
ตํ าแหน งทางวิชาการ 3) สํ านั กงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ร วมกั บสถาบั นวิจัยและพั ฒนา ได จั ดอบรมเชิ งปฏิบัติการ
หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ” โดยวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ และเพิ่มพูน
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ความรูดานมาตรฐานทางจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ยังไดมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัย เพื่อแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณจากการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งการตีพิมพและนําเสนอผลงานในระดับชาติและ
นานาชาติ ผานทางชองทางออนไลน อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพจ Facebook งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ เปนตน อีกทั้งยังลง
ขาวแสดงความยินดีและยกยองในวารสารหนองหารหลวงของมหาวิทยาลัย จดหมายขาวของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนตน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งหมด 15,973,880 บาท โดยมีการจัดสรรเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ จําแนกเปนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันจํานวน 11,699,860 บาท และเงินสนับสนุนงานวิจัยหรื อ
งานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันจํานวน 4,274,020 บาท มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินของทุกคณะและ
หนวยงานวิจัยในสถาบัน เทากับ 3.76 คะแนน มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค) นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารย และ
นักวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 172 เรื่อง มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ของทุกคณะ และหนวยงานวิจัยในสถาบัน เทากับ 4.60 คะแนน มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (ตัวบงชี้ 2.3
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย) และมีงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอ
ชุมชนในการแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับชุมชน ทั้งหมด 38 เรื่อง และมีการนําไปใชประโยชนกับชุมชนทั้ง 38 เรื่อง คิดเปน
รอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (ตัวบงชี้ 2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน)
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 2.2 – 01
มรสน. 2.2 – 02
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2.3) ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการแกสังคม
ในองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 3 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (5 คะแนน)
รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคม อยูในระดับดีมาก เทากับ 5
คะแนน (ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม) โดยมหาวิทยาลัยไดนอมนําโครงการตามพระราโชบายสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ภายใตชื่อโครงการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง
มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานทางคณะกรรมการโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นจังหวัด
สกลนคร โดยมีความรวมมือระหวางหนวยงานคณะและหนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัย ในการกําหนดยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (ป 2560 - 2579) และกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ป (ป 2561 - 2565) มีการจัดทําแผนบริการวิชาการโดยการ
มีสวนรวมกับชุมชนและองคการเปาหมาย เพื่อกําหนดพื้นที่การดําเนินงานและกําหนดชุมชนเปาหมายของการใหบริการ
วิชาการแกสังคม จํานวน 5 โครงการ 3 จังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 51 พื้นที่ดําเนินการ ประกอบดวย
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1) โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP จังหวัดสกลนคร 4 พื้นที่, จังหวัดนครพนม 1 พื้นที่
2) โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท จังหวัดสกลนคร 16 พื้นที่,
จังหวัดนครพนม 3 พื้นที่, จังหวัดมุกดาหาร 1 พื้นที่
3) โครงการสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
โดยโครงการที่ 2 และ 3 ใชพื้นที่เดียวกัน
4) โครงการอานออกเขียนได เพื่อสงเสริมสุขภาวะสําหรับนักเรียน จังหวัดสกลนคร 25 พื้นที่
5) โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนคร 1 พื้นที่
เพื่อใชเปนแนวทางรวมกันสูการปฏิบัติอันจะเปนการพัฒนาโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเสริมสรางพลังของ
ชุมชนสูการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม
จากการขั บ เคลื่ อ นโครงการน อ มนํ า ศาสตร พ ระราชาสู ก ารพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี ค วามร ว มมื อ จากภาคี
เครือขาย ผูนําชุมชน และกลุมชุมชน พบวา มีการดําเนินการในการพัฒนา สงเสริม และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนได
ตรงตามความตองการของประชาชนในพื้นที่เปาหมาย จึงทําใหชุมชนมีความเขมแข็งเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและกอใหเกิดโครงการที่ไดรับการพัฒนาอันนําไปสูค วามเขมแข็งใหกับชุมชน เชน โครงการจัดการสุขภาพสัตวผสม
เทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค - กระบือ โครงการการพัฒนากระบวนการยอมสีครามใน
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เปนตน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนและองคการเปาหมาย ในรูปแบบการสรางเครือขายการทํางานระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนรวมกับชุมชนเกิดการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น ดวยกระบวนการมีสวนรวมทั้ง
ระบบ เริ่มจากกระบวนการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผน และปฏิบัติงานรวมกันของ
ชุมชนทองถิ่น เพื่อการแกไขปญหา สรางทักษะพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนาองคความรูในชุมชนตลอดจนการถอด
บทเรียนการเรียนรูและการสรุปผลการดําเนินงานรวมกันความรวมมือที่เกิดขึ้น ประกอบไปดวย 2 รูปแบบ คือ
1) ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสวนราชการในจังหวัดสกลนคร 29 สวนราชการ
ในการดําเนินงานโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามพระราโชบาย
รัชกาลที่ 10
2) ความรวมมือที่ไมเปนทางการ คือ กระบวนการดําเนินงานผานการลงมือปฏิบัติของชุมชน ทองถิ่น ภายใตการ
สนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ สวนทองถิ่น และภาคประชาชน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางการเรียนรู เพื่อสราง
องคความรูที่อยูคูกับชุมชน เชน (1) มีการดําเนินงานโครงการการจัดการสุขภาพสัตวผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โค - กระบือ รวมกับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่บานนางอยและบานโพนปลาโหล ตําบล
เตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา และหนวยงานในพื้นที่ ประกอบด วย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเตางอย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร ศูนยวิเคราะหและพัฒนาอาหารสัตวจังหวัดสกลนคร
ศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตวจังหวัดสกลนคร (2) มีการดําเนินงานโครงการการพัฒนากระบวนการยอมสีครามในอําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร รวมกับกลุมผูผลิตผายอมคราม อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา กศน.อําเภอเตา
งอย พัฒนาชุมชนอําเภอเตางอย และสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) (3) มีการดําเนินงานโครงการการสงเสริมการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลคามะเขือเทศบานนางอยรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษและการแปรรูปบานนางอย
องคการบริหารสวนตําบลเตางอย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเตางอย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เปนตน
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ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ผานการดําเนินงานขับเคลื่อน
ในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จํานวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเปนรอยละ 21.19 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (อาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2562 จํานวน 410.50 คน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธ กับ
ชุมชนอยูในระดับดีมาก เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน) โดยมีระบบและกลไกการดําเนินงานผานคณะกรรมการโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น
จังหวัดสกลนคร ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
และไดรับความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จากการดําเนินงานอยางตอเนื่องทําใหชุมชน
เกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนาองคความรู จนสามารถถายถอดองคความรูที่เปนประโยชนใหกับผูที่สนใจ ทําใหเกิดการ
เรียนรู และเกิดการขยายกลุมชุมชนในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น และกอใหเกิดการสรางอาชีพ สรางรายได ทําใหชุมชน
และองคกรเขมแข็ง มีโครงการที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชน ประกอบดวย 1) โครงการการจัดการสุขภาพสัตวผสม
เทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค - กระบือ 2) โครงการการพัฒนากระบวนการยอมสีคราม
ในอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 3) โครงการการสงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคามะเขือเทศบานนางอย ตําบลเตางอย
4) โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสูผลิตภัณฑคราม 5) โครงการการยกระดับผลิตภัณฑผาทอยอมครามสู
แฟชั่นสากล 6) โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําสงครามตําบลทากอน อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร เปนตน กลุมชุมชนไดนําผาขาวมามายอมสีคราม โดยถอดองคความรูและสรางกลไกใน
การพัฒนาตนเอง แตยังคงอัตลักษณและเอกลักษณของคนในชุมชนทองถิ่นไวได จากโครงการการพัฒนากระบวนการ
ยอมสีครามในอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร จึงเกิดเปนผลิตภัณฑผาขาวมายอมครามธรรมชาติ ซึ่งถือเปนการเพิ่ม
มูลคาใหกับผาขาวมา และนอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ลวดลายการทอสีใหมที่เนนสีจากธรรมชาติไมใชสีเคมี
และมีเฉดสีที่ตอบโจทยผูซื้อมากยิ่งขึ้น และมีเครือขายแหลงผลิตที่มีคุณภาพรองรับการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑของ
กลุมเปนที่รูจักในตลาดผูผลิตผาครามมากขึ้น ทั้งนี้ จากการดําเนินงานทําใหเกิดชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเองอยาง
ยั่งยืน จํานวน 1 ชุมชน คือ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยคณะเทคโนโลยี การเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหนวยงานภาครัฐรวมกันสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน 3 โครงการ คือ
1) โครงการการพัฒนากระบวนการยอมสีครามในอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 2) โครงการการจัดการสุขภาพสัตว
ผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค - กระบือ 3) โครงการการสงเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลคามะเขือเทศบานนางอย ตําบลเตางอย เปนตน
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน
เปาหมายทั้งหมด จํานวน 23 ชุมชน และมีชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จํานวน 11 ชุมชน คิดเปน
รอยละ 47.83 เทากับ 5 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (ตัวบงชี้ 3.3 จํานวนชุมชนเปาหมายที่
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน)
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 2.3 – 01
มรสน. 2.3 – 02

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2.4) ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย สอดคลองกับมาตรฐานที่ 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม
ในองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
(5 คะแนน) รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเปนผูรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแล
และดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก เทากับ
5 คะแนน (ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) มีผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทําหนาที่บริหาร และกํากับติดตามการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว มีการกําหนดพันธกิจหลักของหนวยงานใหสอดคลองกับ
นโยบายและพั นธกิ จหลั กของมหาวิ ทยาลั ย และเผยแพร ไว ที่ เว็ บไซต สถาบั นภาษา ศิ ลปะ และวั ฒนธรรม และมี การ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานผานทางคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มาทบทวนการดําเนินงาน และนําขอมูลมาใชในเปนแนวทางดําเนินการจัดทําแผนดาน
การทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรม โดยกํ าหนดให มี ตั วบ งชี้ วั ดความสํ าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค ของแผนรวมทั้ งจั ดสรร
งบประมาณ เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การเป น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ภายใต
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) มีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนโดยการประชุมติดตามการดําเนินงานของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเปนประจํา
ทุกเดือนอยางตอเนื่อง และมีการกํากับติดตามการดําเนิ นงานตามแผนจากมหาวิทยาลั ย โดยใหหนวยงานจัดทําและ
สงรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยรับทราบ และมีการประเมินผลสําเร็จตามตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อสิ้นสุดผลการดําเนินงาน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย
ตามแผน 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีการดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทองถิ่นระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดมาจัดทํา
แผนในปถัดไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการเผยแพรกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ด วยช องทางที่ หลากหลาย อาทิ เว็ บไซต มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร เว็ บไซต สถาบั นภาษา ศิ ลปะและวั ฒนธรรม
เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรายการ SNRU NEWS สารประชาสัมพันธหนองหารหลวงของมหาวิทยาลัย
และเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพที่จัดทําโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ เชน หนังสือพระนอน : วัดเชิงดอย หนังสือ
ลําเวสันตรนกเคา หนังสือสิม : วัดดานมวงคํา หนังสือรากเหงาทางวัฒนธรรมนําการพัฒนาทองถิ่น 2562 เปนตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยูในระดับดีมาก
เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย) โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดมี
การตีพิมพวารสาร สื่อสิ่งพิมพ เพื่อเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรมไทยใหกับสาธารณชนไดรับทราบ และนําคําสอน ทัศนคติ
องคความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จํานวน
6 เรื่อง ประกอบดวย 1) รอยเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร “จังหวัดสกลนคร” 2) เตา : สัญญะแหงความอุดมสมบูรณ
ในวัฒนธรรมขาวชาวอีสาน 3) พระธาตุเชิงชุม : ความเปนมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 4) รํามวยโบราณสกลนคร
5) ลําเวสันตรนกเคา และ 6) พระนอน : วัดเชิงดอย เปนตน
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 2.4 – 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 2.4 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2562 || 29

2.5) ผลลัพธดานการบริหารจัดการ สอดคลองกับมาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ ในองคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ จํานวน 4 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (4.34 คะแนน) รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงานดานการบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบันอยูในระดับดีมาก เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน) โดยมีคณะกรรมการ
จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหการบริหารงานมีความสอดคลองและตอเนื่องจึงมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 ภายใตกรอบแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ระยะกับยุทธศาสตรชาติและแผนงานตาง ๆ ตามความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพการณปจจุบัน และวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) ของมหาวิทยาลัย
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการทบทวน
ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) จากนั้น นําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อพิจารณา
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562) และนํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร (ก.บ.) และผ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินการเผยแพรแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตกองนโยบายและแผน และเว็บไซต
มหาวิทยาลัย และมีการจัดประชุมเพื่อถายทอดนโยบายชี้แจงใหทุกสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยรับทราบรวมกัน
พร อ มทั้ ง กํ า หนดเจ า ภาพหลั กแต ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร รั บ ผิด ชอบดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนยุ ท ธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยฯ และใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย จัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดมีการแปลงแผนยุทธศาสตรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 2564) เปนแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธใน
ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตรับผิดชอบการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย โดยนําขอมูลผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ว า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงอย า งไร พร อ มทั้ ง วิ เ คราะห ส าเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วตามเกณฑการ
ประเมินผลดานบัญชีบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตเสนอใหอธิการบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงรายงานใหกรมบัญชีกลางทราบ และรายงานผลการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตใหกับสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และมีการจัดทํารายงานผลการคํานวณ
ตนทุนหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งวิเคราะหผลการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ มีการวิเคราะหขอมูลคาใชจายใน
การพัฒนาอาจารยและบุคลากร คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา และคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการนําผลการ
คํ า นวณต น ทุ น ผลผลิ ต ระดั บ คณะ และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (Benchmark) ระหว า งป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเปรียบเทียบกันเพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ผานทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ โดยมีกระบวนการดําเนินงานการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามหลักและทฤษฎีของ COSO และ มีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานทุกระยะ จึงสงผลใหหนวยงานมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงานการบริหารงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่กํากับดูแล
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามระบบราชการที่ถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได โดยมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เทากับ 89.93 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ A และเพื่อใหมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ จึงได
มีการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับดี (4.61 คะแนน)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน ว ยงานในสถาบั น มี ก าร
ดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานทางคณะทํางานดานการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อการวางแผน วิเคราะหผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ผานมา การกําหนดประเด็นองคความรู และ
พิจารณาแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานภายใน และมีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการกํากับติดตามทุกหนวยงานใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
จัดการความรูและสงใหกับมหาวิทยาลัยรับทราบ และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรูมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (SNRU KM share & learn 2019) โดยมี ห น ว ยงานภายใน จํ า นวน
12 หนวยงาน รวมสงผลงานเขาประกวดและจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การถายทอดองคความรูจากประสบการณรวมกัน และมีการเผยแพรผลการจัดการความรูข องมหาวิทยาลัย
สู
สาธารณชนผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสงบุคลากรเขารวมสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 19 และ 20 เพื่อรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และนํา
ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาปรับและประยุกตใชกับการทํางานในหนวยงานของตนเอง และนําความรูที่ไดมา
ถายทอดใหกับบุคลากรในหนวยงานรับทราบทั่วกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานทางคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ และมีกํากับติดตามใหทุกหนวยงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ตาง ๆ และรวบรวมผลการดําเนินงานพรอมกับสรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนออธิการบดีเพื่อรับทราบผล
การดําเนินงาน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดเปาหมายและ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ
และมาตรฐาน พรอมทั้งมีการกําหนดแนวปฏิบัติจากเปาหมายและนโยบายเพื่อเปนการกําหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและมีการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่ มหาวิท ยาลั ยไดกํ าหนดไว ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งมีการประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก เปนศูนยกลางประสานงาน
และดําเนินงานตลอดจน ดูแล สงเสริม และสนับสนุนดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับ
ดูแลของรองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษา จํานวน 6 คณะ มีคาเฉลี่ย
คะแนนผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะในปการศึก ษา 2562 เทากับ 4.35 คะแนน มีผลการดําเนินงานการ
บริหารงานของทุกคณะอยูในระดับดี (ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะอยูใน
ระดับดี เทากับ 4 คะแนน (ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ) มีระบบและกลไกในการ
กํากับติดตามระบบหลักเกณฑและขั้นตอนในการเปดหลักสูตรใหม การปดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การจัดทํา
มคอ.3 – มคอ.7 ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
ระดับหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยมีคณะ กรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไว ประกอบดวย 1) สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) สภาวิชาการคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ก.บ.ม.) 3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) งานประกันคุณภาพการศึกษา 5) งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ คณะ ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของหลั ก สู ต รและคณะให เ กิ ด ผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยจัดสรรเงินงบประมาณในการดําเนินงานโครงการใหกับหลักสูตร
เพื่อสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเปนโครงการที่ตองจัดตอเนื่องเปนประจํา
ในทุกปการศึกษา อาทิ 1) โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาฟสิกส (ป.โท/ป.เอก) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร 3) โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยหลักสูตรละการสอน จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เปนตน และยังมีโครงการที่
จัดโดยสํานักงานสงเสริมและงานทะเบียน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานที่จะเอื้อตอการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามเอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย อาทิ 1) โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู 2) โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักศึกษา 3) โครงการจริยวัฒนธรรมแบบ
ไหน : โลกจะสันติสุขไดตลอดกาล ประจําภาคเรียนที่ 1/2562 3) โครงการอบรมทักษะโคชเพื่อครู ภายใตโครงการกอการครู
ป 2 : พัฒนาศักยภาพครูผูนําการเปลี่ยนแปลง และชุมชนการเรียนรู 4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูคือมนุษย :
สํารวจภูมิทัศนภายในของความเปนครู” (หลักสูตรภายใตโครงการกอการครู) 6) โครงการนําเสนอผลงานการศึกษาชุมชน
ของนักศึกษาวิชาวัฒนธรรมแองสกลนคร 7) โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นําผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะที่ผานการพิจารณา
ของกรรมการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุง
หลักสูตรและการดําเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะใหมีคุณภาพ และมหาวิทยาลัยยังไดมีการกํากับติดตามให
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หลักสูตรและคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ โดยนําขอเสนอแนะที่ไดจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและคณะ และขอเสนอแนะที่ไดจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานอยูใน
ระดับดี เทากับ 4 คะแนน (ตัวบงชี้ 5.4 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน) มีผูชวยอธิการบดีรับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานและมีคณะกรรมการการจัดการเรียนรูในระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีตัวแทนจากทุกคณะเพื่อกําหนดแนวทางพิจารณาความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะ พรอมทั้งติดตาม
ประเมินผลในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน โดยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผน
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประกอบดวย 1) ทบทวนนโยบาย สถานการณ และระบบและกลไกในปที่ผาน
มาเพื่อจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานในรอบปการศึกษา 2) จัดตั้งคณะทํางานจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินการตามแผนและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะและหลักสูตรในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน 3) ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน 4) กําหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนในรอบปการศึกษาถัดไป
เปนตน ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดมีการทบทวนนโยบายที่มุงเนนใหมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางานทั้งในระดับประเทศ และนโยบายระดับมหาวิทยาลัยที่ไดระบุจุดเนนและใหความสําคัญตอการเรียนรูแบบบูรณาการ
กับการทํางาน ทั้งนี้ โดยมีนโยบายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอ 3 “รวมมือกับองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning) เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง” และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564 ขอ 1.1.2 “สงเสริมการบูรณาการ
เรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)” จากนั้น มหาวิทยาลัยไดถา ยทอดนโยบายสู ระดั บคณะและ
หลักสูตร เพื่อใหคณะและหลักสูตรไดรับทราบนโยบายทั่วกันและจัดทําแผนที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย มีการประชุมเพื่อ
ชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 เพื่อ
สงเสริมใหคณะและหลักสูตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน และมีการ
กํากับและติดตามใหคณะและหลักสูตรดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน โดยปรับ
สาระสําคัญของหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2562 เปนตนไป ตองนําเสนอสาระสําคัญของ
หลักสูตรที่มีการใชกระบวนการบูรณาการเรียนรูกับการทํางาน (WIL) ตอ กว.ช. สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย และ
ระบุไวใน มคอ.2 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีความรูในการออกแบบหลักสูตรแบบ
บูรณาการกับการทํางาน จึงไดจัดอบรมออนไลน เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะดวยการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการกับการทํางานในบริบทมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหหลักสูตรและนักศึกษา
สหกิจศึกษาเขารวมประกวดผลงานดานสหกิจศึกษาระดับเครือขายภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบนดวย โดยมีหลักสูตร
ที่สงเขาประกวด 1 หลักสูตร จํานวน 4 โครงการ แตดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหเจาภาพจัดการ
ประกวด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลื่อนการตัดสินออกไปไมมีกําหนด จากนั้น มีการกํากับและติดตามใหทุกคณะ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน โดยการเก็บขอมูลสํารวจ
หลักสูตร อาจารย และนักศึกษาที่เขารวมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน เพื่อเปนกลไกใหทุกคณะ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด จากผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
กับการทํางานในปการศึกษา 2562 ของทุกคณะ พบวา ตัวชี้วัดที่กําหนดไวตามแผนยังไมบรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร ได นํ า ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การเรี ย นรู แ บบบู ร ณาการกั บ การทํ า งานของทุ ก คณะมา
ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2563
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได ส ง คณะทํ า งานเข า ศึ ก ษาดู ง าน
แนวปฏิบัติที่ดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่จะไดนําแนวทางจากการที่ไป
ศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 2.5 – 01
มรสน. 2.5 – 02

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. หากการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา
มีแผนดําเนินการปรับปรุงอยางไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารหลักฐาน :
มรสน. 3 – 01

มรสน. 3 – 02
มรสน. 3 – 03

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2562 ผานการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันศุกรที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

4. และหากดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแลว สถาบันอุดมศึกษา
มีแนวทางพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ในทุกปการศึกษา จากนั้น
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ เสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะและนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิท ยาลัยให เ ปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนเกณฑมาตรฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ และดําเนินการตามแผนใหไดผลลัพธที่ดีและชัด เจนมากขึ้นอยางเปน รู ปธรรม โดยในปการศึกษา 2562
อยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Improvement Plan) ของมหาวิ ท ยาลั ย เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาใหความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 849/๒๕๖3
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
และสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1. รองศาสตราจารยวิรัตน
พงษศิริ
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.วิชยั
แหวนเพชร
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย
นามมหาจักร
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ
วรรณพงศ
กรรมการ
5. อาจารย ดร.มธุรส
ชลามาตย
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา
วงษสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่

1. เขารวมประชุมเพื่อตกลงทําความเขาใจระบบและรูปแบบในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ทําการตรวจประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการนําการตรวจประเมินตามวัน เวลา
ที่ไดรับมอบหมายใน ๒ ประเด็น คือ
๒.๑ ตรวจสอบรูปแบบของการรายงานการประเมินตนเอง
๒.๒ วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบงชี้และองคประกอบ
3. รายงานผลการตรวจประเมิน ชี้แจง อภิปราย และใหขอเสนอแนะ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแกไขของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้นตามที่เห็นสมควร
๔. กรรมการและผูชวยเลขานุการ รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในพรอมอํานวยความสะดวก
แกกรรมการและเลขานุการ
๕. ปฏิบัติหนาที่ ในระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย รหัสงบประมาณ ๖๓P๕๕๒๑๐กนผ๐๕W๐๑
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน เพือ่ วางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ
และเตรียมสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ผูบริหารและบุคลากร ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ
- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทาง
การประเมินฯ
- รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- คณบดีทุกคณะ ผูอาํ นวยการสํานัก สถาบัน
- ตัวแทนอาจารย
- ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
- ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นป ศิษยเกา และผูใ ชบัณฑิต
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะหจดุ แข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และขอเสนอแนะโดยวาจาตอผูบ ริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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ผูใหสัมภาษณ
ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสรรคสนธิ บุณโยทยาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูแทนผูบริหาร
1. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
2. ผูชวยศาสตราจารยชาคริต
3. ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา
4. ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร
5. อาจารย ดร.มาลี
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ
7. นางนิรมล
8. อาจารย ดร.นําพร

ธรรมวินทร
ชาญชิตปรีชา
ผิวงาม
ศรีมหา
ศรีพรหม
ศรีพระจันทร
เนื่องสิทธะ
อินสิน

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน
ผูชวยอธิการบดี

ภาวะบุตร
บริบูรณ
กิตติเลิศไพศาล
ยีมิน
มิสดีย
ทรงวิชา

คณบดีคณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เทียบแสง
บุตรดี
อุยปดฌาวงศ
คุปตะบุตร
ชํานาญกิจ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อุผา
ชาทิพฮด
ยีมิน
สิทธิวงศ
แวนเรืองรอง
ตั้งวิบูลยพาณิชย

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

คณบดี
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพสิฐ
3. รองศาสตราจารย ดร.จิตติ
4. ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์
5. ผูชวยศาสตราจารยภวัต
6. ผูชวยศาสตราจารยชุมพล

ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน
1. อาจารยสมบัติ
2. นายเกษม
3. อาจารยสุรสิทธิ์
4. อาจารย ดร.สุธาสินี
5. อาจารย ดร.พจมาน

ผูแทนอาจารย
1. อาจารยเบญจพร
2. ผูชวยศาสตราจารยปกกสิณ
3. ผูชวยศาสตราจารยเมธาวี
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพรัตน
5. ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน
6. อาจารยศิริพร
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ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางสาวรจนา
2. นายคําลา
3. นางสาวศศิภา
4. นางสาวนภาพร
5. นางรัชดาภรณ
6. นางสาวศิริพร

ประดา
ไขคํา
ชวพันธุ
บุญเรือง
ราชติกา
คําอราม

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

วรรณทอง

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวรรณทอง

ทนคําดี

อาจารยโรงเรียนนิคมน้ําอูนเจริญวิทยา

จุรีมาศ
ลีพรม
เกษมสินธุ
คําผอง
อุปพงษ
วงคประชา
ชาสุรีย
โคตะรักษ

ประธานสภานักศึกษา
เลขานายกองคการบริหารนักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ซอหนองบัว
กงแกนทา
งอยภูธร
งอยแพง
งอยจันทรศรี
งอยจันทรศรี
ไขลําเมา
งอยภูธร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาโหล ต.เตางอย อ.เตางอย

ผูใชบัณฑิต
นายฉลาด

ผูแทนศิษยเกา
นายอภิสิทธิ์

ผูแทนนักศึกษา
1. นายบดินทร
2. นายพัฒนพงษ
3. นายกรกฎ
4. นายจักรกฤษณ
5. นายวิชยุตม
6. นายสรทัศน
7. นายคุณากร
8. น.ส.สุภารัตน

ผูแทนในชุมชน
1. อาจารยภาคภูมิ
2. นางฉวีวรรณ
3. นางไหว
4. นางนิวาศ
5. นางบุญรวม
6. นางสมรักษ
7. นางสาวมุกดามณี
8. นายทรงฤทธิ์
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ภาพกิจกรรม

อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ
ชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการประเมิน

รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2562
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สัมภาษณตัวแทนผูบ ริหาร

สัมภาษณตัวแทนคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณผูแทนบุคลากรสายวิชาการ

สัมภาษณผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน

สัมภาษณผูใชบัณฑิต ผูแทนศิษยเกา

สัมภาษณผูแทนนักศึกษา
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยอนหลัง 6 ป
(ปการศึกษา 2557 – 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2557 ถึง 2562 ตามเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยอนหลัง 5 ป ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2557

2558

ปการศึกษา
2559 2560

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1
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คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

4.00

4.23

4.31

4.37
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คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
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4.41
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ระดับผลการประเมิน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

องคประกอบคุณภาพ / ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบการกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

2561

2562

หมายเหตุ : ขอมูลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รายตัวบงชี้ ยอนหลัง 6 ป (ปการศึกษา 2557 – 2562)
จากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
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และจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ยอนหลัง 6 ป รายตัวบงชี้
เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ในภาพรวม พบวา
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สงผลใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการทํางานอยางเต็มความสามารถของทุกภาคสวน โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่
มุงพัฒนาบัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ จะเห็นไดจากโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นจากทุกภาคสวนเพื่อ
มุงพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานสรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น มีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมที่
เขมแข็ง โดยมีความรวมมือระหวางหนวยงานคณะหรือหนวยงานเทียบเทารวมกันทั้งมหาวิทยาลัย มีการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย ในรูปแบบการสรางเครือขายการทํางาน
ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมกับชุมชนจนเกิดการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ตลอดจนมีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. กํากับติดตามกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร และสงเสริมพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรสูเกณฑมาตรฐานในระดับที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
2. สงเสริม สนับสนุน และวิเคราะหเพื่อหาวิธีการสรางแรงจูงใจ ใหอาจารยและบุคลากรไดศึกษาตอในระดั บ
ปริญญาเอก และทําผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้น
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรเปนรายบุคคล และกํากับติดตามใหเปนไปตามแผน
3. สรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดรับแหลงทุนจาก
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มปริมาณผลงานทางวิชาการและฐานขอมูลการเผยแพรที่มีคาน้ําหนักสูงขึ้น
4. ควรกําหนดและสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยใชมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
สกลนครใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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