คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 –
30 มิถุนายน 2560) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมิน การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการ เมื่อวันที่ 16 - 17
ตุลาคม 2560 โดยทําการศึกษาเอกสาร สังเกต และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รายงานตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ พร้อ มทั้ ง เสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการตรวจประเมิน ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ในการตรวจประเมินในรายงานฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และสามารถสะท้อนความจริง
เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้ นฐาน
แห่งคุณ ธรรม ร่วมชี้นําการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ภายใต้ค่านิยมหลักในการ “ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทําหน้าที่ อย่างมีความสุข”
(4 H's ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด
มีรองอธิการบดี 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝ่ายกิจการนักศึกษา มีผู้ช่วยอธิการบดี
2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มีหน่วยงานหลัก 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 คณะ 3 สํานัก
2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และ
บัณ ฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 847 คน มีจํานวนบุคลากร
สายวิชาการ 388 คน บุคลากรสายสนับสนุน 449 คน นักวิจัยประจํา 10 คน โดยมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 378 คน ลาศึกษาต่อ
9 คน และลาเพิ่ มพู น ศักยภาพ 1 คน ประกอบด้วย ปริญ ญาตรี 14.5 คน ปริญ ญาโท 278 คน และ ปริญ ญาเอก 95.5 คน
จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ 15 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 85.5 คน และตําแหน่งอาจารย์ 287.5 คน
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา จํานวน 6 หน่วยงาน
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปิดสอนทั้งหมด 68 หลักสูตร แยกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 53 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น
13,382 คน และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จํานวน 4,004 คน

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 โดยตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ กษาภายใน จากการวิเคราะห์ รายงานการประเมิ น ตนเอง เอกสารหลั กฐานอ้างอิงต่ าง ๆ การสัมภาษณ์ ผู้บ ริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรในชุมชน
สําหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 คะแนน อยู่ในการดําเนินงานระดับดี

-2สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ
ประเมินตนเอง
กรรมการ
ประเมินตนเอง กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

3.62

3.62

ดี

ดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.62

4.62

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

4.31

4.31

ดี

ดี

4.22

4.22

ดี

ดี

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน การดํ าเนิ น งานของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏสกลนครในภาพรวมอยู่ ในระดับ ดี (x̄ = 4.22) เมื่อ พิ จ ารณา
รายองค์ ป ระกอบแล้ ว พบว่ า องค์ ประกอบที่ อยู่ ในระดั บดี มาก 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ องค์ ประกอบที่ 2 การวิ จั ย (x̄ = 4.62)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (x̄ = 5.00) องค์ป ระกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม (x̄ = 5.00) องค์ประกอบที่
อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (x̄ = 3.62) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (x̄ = 4.31)

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1. เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดน้อยลง มีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ควรมีการปรับกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
โดยการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป เช่น การจัดหลักสูตร Non Degree Program หรือการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีจุดขายของตนเอง (T Shape Curriculum)
2. ควรสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้านเพื่อให้ประชาคมในพื้นที่เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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บทนํา
1. วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. รอบปีการประเมิน
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

3. วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะนําไปใช้ในองค์การอื่น ๆ

4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้ นฐาน
แห่งคุณธรรม ร่วมชี้นําการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ภายใต้ค่านิยมหลักในการ “ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทําหน้าที่ อย่างมีความสุข ”
(4 H's ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด
มีรองอธิการบดี 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝ่ายกิจการนักศึกษา มีผู้ช่วยอธิการบดี
2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มีหน่วยงานหลัก 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 คณะ 3
สํ า นั ก 2 สถาบั น และ 1 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
และบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 847 คน มีจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการ 388 คน บุคลากรสายสนับสนุน 449 คน นักวิจัยประจํา 10 คน โดยมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 378 คน ลาศึกษาต่อ 9
คน และลาเพิ่มพูนศักยภาพ 1 คน ประกอบด้วย ปริญญาตรี 14.5 คน ปริญญาโท 278 คน และปริญญาเอก 95.5 คน จําแนกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ 15 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 85.5 คน และตําแหน่งอาจารย์ 287.5 คน
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา จํานวน 6 หน่วยงาน
ได้ แ ก่ คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปิดสอนทั้งหมด 68 หลักสูตร แยกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 53
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีจํานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 13,382 คน และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จํานวน 4,004 คน
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5. วิธีการประเมิน
5.1 การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เอกสารรายงานการประเมิ น ตนเองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยมร่วมกัน เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขต ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑ์
การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วม
รับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจประเมิน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใช้วิธีการตรวจประเมินแบบพิชญพิจารณ์ โดยดําเนินการเป็นราย
ตัวบ่งชี้ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ ในรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภาพรวมจากการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงและสภาพจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. รายงานสรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาเพื่อนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ์
5.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน พิจารณาผลการดําเนิน งานจากรายงานการประเมินตนเอง และ
ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดเตรียมเอกสารตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในส่วน
ของข้ อ มู ล เชิ งปริม าณ เช่ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Common Data Set) และข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เช่ น กระบวนการและกิ จ กรรมการ
ดําเนินงานที่แสดงให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการดําเนินงาน หรือตรวจประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมด และยืนยันผล
การตรวจคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษา
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ ผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรในชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
5. การบริหารและการจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
2.87
3.08
2.16
5.00
5.00
3.62

พอใช้
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00
4.63
4.22
4.62

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

3.92
4.00
4.31
4.22

ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า ผลประเมินในภาพรวม จํานวน
13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี (x̄ = 4.22) และเมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก 7 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.5,
2.1, 2.2, 3.1, 4.1 และ 5.1 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3, 5.2 และ 5.3 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับพอใช้ 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.2 และตัวบ่งชี้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
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ตารางที่ ป.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์
ประกอบที่

ตัวบ่งชี้

1

5

2.62

5.00

2.87

3.62

ดี

2

3

4.63

5.00

4.22

4.62

ดีมาก

3

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4

1

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5

3

-

4.50

3.92

4.31

ดี

รวม

13

3.29

4.86

3.67

4.22

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

ผลการประเมิน

(I)
(P)
(O)
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์

คะแนน
เฉลี่ย

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

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

การวิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.22) และ
เมื่อจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยนําเข้า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ (x̄ = 3.29) ปัจจัย
กระบวนการผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.86) ปัจจัยผลลัพธ์ ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (x̄ = 3.67)
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สรุปภาพรวม จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง/จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิท ยาลัยจัดระบบอาจารย์ที่ ป รึก ษา ทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีความพร้อม
และสวัสดิการ การให้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในภายนอกที่ส่งเสริม ด้ า นทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ การงานให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นเเปลง
เทคโนโลยีการพัฒนาทั้งในประเทศและในสากล
ให้นักศึกษามีความพร้อมต่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
2. องค์ ก ารนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ ชมรม ชุ ม นุ ม
จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม ตามเป้ า ประสงค์
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมต่ํากว่า 3.01 คะแนน
1. วิ เคราะห์ ตั วบ่ งชี้ ของหลั ก สู ต รที่ ได้ ค่ าคะแนนต่ํ าและวาง
ระบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนา
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
2. กํา หนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในระดับ ตั วบุ ค คลที่ ต้ อ งการ
และคุณวุฒิปริญญาเอกต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาตนเองด้านคุณ วุฒิปริญญาเอก และการกํากับติดตามให้
ดําเนินการศึกษาต่อให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด
3. สร้างระบบและกลไกติดตามการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการเป็น รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีมาตรการ
กระตุ้นอาจารย์ที่ยังไม่ดําเนินการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการให้
ตรงตามระยะเวลา
4. นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า มี ส่ ว นในการประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยจึงเป็นโอกาสที่ช่วยให้จํานวนนักศึกษาเข้าศึกษา
ในสถาบันได้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง/จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี ก ารบู ร ณ างานวิ จั ย กั บ การเรี ย นการสอนในระดั บ 1. ปรั บ ปรุ ง ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการโดยให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาใน
ปริญญาตรี โดยจัดสรรเงินรายได้ให้นักศึกษาในการทําวิจัย
ฐานะนักวิจัยเป็น หัวหน้าโครงการโดยมีนักศึก ษาเป็ นผู้ร่วมวิจัย
เพื่อให้สามารถนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาคิดเป็นผลงาน
วิจัยของอาจารย์และนักวิจัยได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
2. มี ร ะบบสารสนเทศด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ การตั ด สิ น ใจของ 2. ควรมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การการนํ า ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย ของ สร้ า งสรรค์ ไปใช้ ป ระโยชน์ พ ร้อ มทั้ ง หาช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยที่คนภายนอกเข้าถึงได้
เผยแพร่ฐานข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
3. มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 3. นําผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรไปทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ ควรปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการทํ า งานโดยทํ า เป็ น ประกาศของ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยและควรมีคณะกรรมการพัฒ นาผลงานที่สมควรได้
รับการสนับสนุนให้ขอรับการคุ้มครองสิทธิและควรมีการให้ขวัญ
กําลังใจของผลงานวิจัยที่สามารถจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรได้
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง/จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มี ก ารบู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ของ โครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมควรทําอย่างต่อเนื่องจน
บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละออกแบบ ทําให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและพัฒนาให้เป็นศูนย์การ
กระบวนการทํ า งานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยมี ก ารกํ า หนดพื้ น ที่ เรียนรู้ และขยายพื้นที่เป้าหมายต่อไป
เป้ า หมายชั ด เจนและทํ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก โครงการและ
กิจกรรมเกิดจากความต้องการของชุมชนและบุคลากรทั้ง 6 คณะ
1 สถาบัน และ 1 ศูนย์ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/จุดเด่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีการกําหนดแผนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีส่วนร่วม 1. ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมและทําให้มี
จากคณะทุกคณะและมีการกําหนดตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของ มูลค่าเพิ่มอย่างเช่น มวยโบราณ
แผนอย่างชัดเจน
2. กําหนดมาตรฐานของศิลปวัฒนธรรม เช่น ท่ารําต่าง ๆ
3. ควรมีพื้ น ที่แ สดง สถานที่ และบุ ค ลากรที่ มีป ระสบการณ์
ในการนําฝึกสมาธิภายในมหาวิทยาลัย
4. ควรมีการรวบรวมท่ารํามวยโบราณและทําเป็นรูปปั้นเพื่อ
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรบริหารทรัพยากรโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่ อ จั ด อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ใหม่ เพราะ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รทั้ ง หมด 68 หลั ก สู ต ร ถ้ า จั ด อาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รละ 5 คน จะใช้ อ าจารย์ ทั้ ง หมด 340 คน
เเต่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ าจารย์ ทั้ ง หมด 388 คน ยั งเหลื อ อาจารย์
อยู่ 48 คน
2. ถ้ า ดํ า เนิ น การตามข้ อ 1 ไม่ ได้ มหาวิท ยาลั ย ควรกํ าหนด
เรื่องมาตรฐานหลักสูตรเป็น ประเด็น ความเสี่ยงในเเผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 932 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ สกลนคร จะดําเนิน การประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจําปี การศึ ก ษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง
กับ แนวทางการประเมิ น คุณ ภาพการศึกษาภายใน ของสํานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา มหาวิท ยาลั ยจึงแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์
รองศาสตราจารย์สมชาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา

พงษ์ศิริ
ชื่นวัฒนาประณิธิ
วรรณพงศ์
มงคลวัย
วงษ์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
08.30 – 09.00 น.

คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ

09.00 – 09.30 น.

ผู้บริหารและบุคลากร ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.

- อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ในรอบปีการศึกษา 2559

10.00 – 10.30 น.

คณะกรรมการ ประชุมเตรียมสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

10.30 – 12.00 น.

- อธิการบดี รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ตัวแทนอาจารย์
- ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
- ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
09.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน

14.30 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะโดยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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ผู้ให้สัมภาษณ์
ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปัญญา

มหาชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ตัวแทนผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร

ธรรมวินทร
ชาญชิตปรีชา
ศรีมหา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตัวแทนคณบดี ผูอ้ ํานวยการสํานัก สถาบัน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง
5. อาจารย์ ดร.พจมาน
6. อาจารย์ ดร.มาลี
7. อาจารย์ประสิทธิ์
8. อาจารย์สมบัติ

กิตติเลิศไพศาล
บริบูรณ์
มิสดีย์
วงค์คํา
ชํานาญกิจ
ศรีพรหม
คะเลรัมย์
เทียบแสง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชาทิพฮด
แว่นเรืองรอง
สิทธิวงศ์
วรรณทอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์

ไขคํา
คําอร่าม
แถมสมดี
เพียมา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงาน

ตัวแทนอาจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
3. อาจารย์ ดร.นพรัตน์
4. อาจารย์นวพร

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นายคําล่า
2. นางสาวศิริพร
3. นางกิรอัชฌา
4. นายสมชาย
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ตัวแทนศิษย์เก่า
นายกิตติพิชญ์

โชวงศ์

ตัวแทนศิษย์เก่า

สอนสูญ
พ่อคํารัก
บุตรราช
มอญไทสง
โคตะรักษ์
ขันติ

ตัวแทนนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษา

ยะพลหา
ศรีทิน
แผงนาวิน
หลอมโสม

ตัวแทนบุคลากรอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ตัวแทนนักศึกษา
1. นายไกรจักร
2. นายสุเมธ
3. นางสาวลักษมี
4. นายกิตติพศ
5. นายธนธรณ์
6. นายเอกพัน

ตัวแทนบุคลากรในชุมชน
1. นางวัดชัย
2. นางประสิทธิ์
3. นางสาวสมพิต
4. นางลําดวน
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บทสัมภาษณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในประเด็นแนวคิดการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัย
1. การดําเนินงานของสภา เน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร และมีการสื่อสารภายในองค์กร
2. การสร้างจุดขายของหลักสูตร โดยการพัฒนาของหลักสูตร แบบ T Shape คือการพัฒนาความรู้พื้นฐานของ
หลักสูตรในแนวกว้างและแนวลึก ให้แต่ละหลักสูตร สร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมา
3. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับโครงสร้างประชากร ที่เปลี่ยนไป เช่น การจัดหลักสูตร
Non Degree Program เป็นต้น

อธิการบดี และรองอธิการบดี
ในประเด็นแนวทางการดําเนินงานของผู้บริหาร
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลงสู่การปฏิบัติ
2. มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในองค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่น้อง
เป็นการลดความขัดแย้งภายในองค์กร
3. มีแนวคิดในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย

คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน
1.
2.

3.
4.
5.

ในประเด็นปัญหาในการบริหารการศึกษา/บุคลากรและงบประมาณในมุมมองของคณบดี ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน
หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกิดจากกรณีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบ หรือหลักสูตรไม่มีการ
ปรับปรุงตามวงรอบเพราะมีแผนการที่จะปิดหลักสูตร เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงขององค์กร
- จํานวนนักศึกษาลดลง
- ผลงานวิจัยมีการกระจุกตัวในกลุ่มนักวิจัยเพียงกลุ่มเดียว
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
การดึงศักยภาพของบุคลากรให้ทํางานทุกพันธกิจให้ครบถ้วน
การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย ยังไม่สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างแท้จริง

จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
บรรยากาศในการทํางานที่เป็นมิตร พี่น้อง ครอบครัว มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ หลากหลาย
ช่องทางมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มผู้บริหารและอาจารย์ตลอดเวลา สามารถพูดคุยปรึกษางานได้ ในกลุ่มอาจารย์ต่าง
สาขาวิชาชี พ มีก ารพู ด คุ ยในหลากหลายโอกาส เช่ น CO-Working space ทํ าให้ บุ ค ลากรในองค์ ก าร มี ค วามสามั ค คี แ ละ
รักองค์กร
สิ่งที่อยากให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง
ระบบการประเมิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถจํ า แนกผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายผู้ ส อน
สายสนับสนุนได้อย่างชัดเจน
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อาจารย์
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เมื่อคณะได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย คณะมีการดําเนินการอย่างไร
1. มีการนําแผนยุทธศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดลงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารของ
คณะ ทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานหลักสูตร และ ประธานสาขา ทุกสาขา เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปในทิศทางใด นําไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
2. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จากนั้นได้มอบหมายให้หลักสูตรนํา
แผนยุทธศาสตร์ของคณะไป กําหนดแผนกลยุทธ์และทําเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3. มี การประชุ ม เพื่ อ ทบทวนแผนยุท ธศาสตร์เดิ ม เพื่ อ กํา หนดเป้ าหมายร่ว มกั น และวางกลยุ ท ธ์ในการจัด ทํ าแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่
1.
2.
3.

4.
5.

การรับนักศึกษา ถ้าหลักสูตรไม่มีนักศึกษาเรียนจะทําอย่างไร
มีการแนะแนวการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
การนําครูแนะแนวของโรงเรียนมารับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อให้ครูแนะแนวเข้าใจบริบทโลก
ของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากถ้าหากครูแนะแนวไม่เข้าใจ การถ่ายทอดไปสู่นัก เรียนก็อาจจะเกิดการ
คลาดเคลื่อน มีผลกระทบทําให้การรับนักศึกษาลดน้อยลง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ศิษย์เก่า รุ่นพี่มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปสู่รุ่นน้ องในชุมชนเป็นการประชาสัมพัน ธ์
มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง

สายสนับสนุน
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะนึกถึงอะไร
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่น โดยมีการเก็บค่าบํารุงการศึกษาที่ไม่แพง
มีการให้ทุนด้านการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการช่วย
ลดภาระ และค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์การแห่งวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการบริการวิชาการ และบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
สิ่งที่อยากให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
อยากได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น สําหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร เช่น การรักษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนระบบการประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานที่ชัดเจนมากขึ้น
การสนับสนุนส่งเสริมให้ นักศึกษาสร้างจิตสาธารณด้วยตนเอง มีการจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ
พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ”
แนวนโนบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น วิธีการรับนักศึกษา โครงการทุนต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น

- 16 -

ศิษย์เก่า
สิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในมหาวิทยาลัย ด้วยคุณสมบัติที่เป็น เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย คือ ความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ช่วยหล่อหลอมให้สามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้เป็นที่ยอมรับในองค์กรขนาดใหญ่ได้

นักศึกษา
สิ่งที่ต้องการจากมหาวิทยาลัย
1. ด้านวิชาการมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษาครบทุกมิติ
2. มหาวิทยาลัยได้ให้สิ่งที่มีอยู่เป็นที่พึงพอใจแล้ว ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
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ภาพกิจกรรม

อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2559
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์ตัวแทนคณบดี

สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์

สัมภาษณ์ตัวแทนผู้บริหาร

สัมภาษณ์ตัวแทนผู้อาํ นวยการสํานัก สถาบัน

สัมภาษณ์นกั ศึกษา ศิษย์เก่า
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบ่งชี้
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2559

