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คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 30 มิ ถุ น ายน 2561) เป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมิ น
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ได ดํ า เนิ นการตรวจประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยตรวจสอบขอมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอางอิง
ตาง ๆ การสั มภาษณผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกานักศึกษา และ
บุคลากรในชุมชน และไดรายงานตามสภาพจริงดวยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อใหมหาวิทยาลั ยมี การพัฒนาอยางตอเนื่ อง โดยมหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนครได ดําเนินการประเมินตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และ
ตัวบงชี้เฉพาะเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบงชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาผลการตรวจประเมิน ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาและขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดใหไวในการตรวจประเมินในรายงานฉบับนี้ คงเปนประโยชนและมีสวนชวยใน
การพัฒนาคุ ณภาพการจัด การศึกษาของคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น และ
สามารถสะทอนความจริง เพื่อการนําไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยวิรตั น พงษศิริ
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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บทสรุปผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสกลนคร เป นสถาบัน อุดมศึก ษาเพื่อการพั ฒ นาทองถิ่ น มุ งความเป นเลิศ ทางวิช าการ
บนพื้นฐาน แหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิท ยาลั ยดํ า เนิน การภายใตก ารกํา กั บดูแลของสภามหาวิทยาลั ย มีอ ธิก ารบดี เป น
ผูบริหารสูงสุด มีรองอธิการบดี 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝายกิจการ
นักศึกษา มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน และ ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ มีหนวยงานหลัก
12 หนวยงาน แบงเปน 6 คณะ 3 สํานัก 2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สัง คมศาสตร คณะวิท ยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึก ษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน จําแนกเปนบุคลากร
สายวิชาการ 401 คน บุคลากรสายสนับสนุน 484 คน และนักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 386.5 คน
และลาศึกษาตอ 14.5 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 17.5 คน ปริญญาโท 277.5 คน และปริญญาเอก 106 คน จําแนก
ตามตํ า แหน ง ทางวิช าการ มี รองศาสตราจารย 16 คน ผูชวยศาสตราจารย 96 คน และตํ า แหนงอาจารย 289 คน
โดยมีการเปดสอนทั้งหมด 68 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 53 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร
ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 12,143 คน และมี
ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) จํานวนทั้งสิ้น 2,745 คน

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 ในวั น ที่ 1 – 2 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยตรวจสอบข อ มู ล
ประกอบการตั ดสิน ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเ คราะหรายงานการประเมิน ตนเอง เอกสาร
หลักฐานอางอิงตา ง ๆ การสัม ภาษณผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกา
นักศึกษา และบุคลากรในชุมชน
สําหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) เกณฑ สกอ. (13 ตัวบงชี้) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
การประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.33
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี
การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.33
อยูในการดําเนินงาน ระดับดี
2) เกณฑ มรสน. (15 ตัวบงชี้) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้
การประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.30
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี
การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี

-21) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้
องคประกอบ

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต

3.72

3.72

ดี

ดี

2. การวิจัย

4.86

4.86

ดีมาก

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.37

4.37

ดี

ดี

4.33

4.33

ดี

ดี

รวม

ผลการตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายในของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สกลนคร ตามเกณฑ ก าร
ประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.33 คะแนน เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว
พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.86) องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูใน
ระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.72) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.37)
2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้
องคประกอบ

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต

3.83

3.83

ดี

ดี

2. การวิจัย

4.86

4.86

ดีมาก

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.37

4.37

ดี

ดี

4.30

4.30

ดี

ดี

รวม

ผลการตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายในของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สกลนคร ตามเกณฑ ก าร
ประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูใ นระดั บดี 4.30 คะแนน เมื่อพิจ ารณาราย
องคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.86)
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (xˉ = 5.00)
องคประกอบที่อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.83) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
(xˉ = 4.37)
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1) หลักสูตร
1.1 หลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน คือ หลักสูตรที่กําลังจะปดหลักสูตร ไมมีการรับสมัครนักศึกษาใหม และ
อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบ มหาวิทยาลัยควรเสนอขออนุมัติสภาปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข จากนั้นใหสง
ข อ มู ล ไปยั ง สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ขอยกเลิ ก
องคประกอบที่ 1 เนื่องจากไมมีการรับนักศึกษา และรายงานเฉพาะตัวบงชี้ที่ไดดําเนินการ
1.2 ควรมีการวิเคราะหหลักสูตร ในกรณีที่หลักสูตรไมอยูในความสนใจของผูเรียน ควรจะปด หรือยุบรวมเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหม พัฒนาเปนหลักสูตรใหมที่นาสนใจ ปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย กาวทันแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และเปนวิชาชีพที่คนอยากจะเรียน เพื่อจะผลิตทรัพยากรมนุษยของชาติ ใหตรงความตองการของตลาดแรงงาน
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และโลกปจจุบัน
2) คุณภาพอาจารย
อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยังต่ํากวาเกณฑ ควรวางแผนพัฒนา
คุณภาพอาจารยทั้งดานคุณวุฒิ และตําแหนงวิชาการ เพื่อลดความเสี่ยงดานคุณภาพหลักสูตร โดยแผนพัฒนาบุคลากร
ตองชัดเจนพรอมกับมีระบบสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตามใหเปนไปตามแผน และควรมีการวางแผนในการพัฒนา
ระบบสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยจะสงผลตอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
และสงผลตอการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
3) กิจการนักศึกษา
ควรออกแบบโครงการ/กิจกรรม ที่จะใหนักศึกษามีคุณภาพและทักษะชีวิตที่ดี (Life Skills) และมีทักษะความสามารถ
ดานอารมณและดานสังคม (Soft Skills) เชน การใชภาษา, การติดตอสื่อสาร, ความเปนมิตร, การมองโลกในแงดี, การแสดง
ออกทางสังคม, บุคลิกภาพ เปนตน โดยที่คณะตองเชื่อมโยงกับสวนกลาง คือ กองพัฒนานักศึกษา ในการออกแบบ โครงการ/
กิจกรรมที่โดดเดน และสอดคลองกับอัตลักษณ โดยเนนกิจกรรมหรืองานบริการที่เสริมใหนักศึกษามีทักษะชีวิตดานตาง ๆ ให
มากขึ้น ซึ่งจะไปสอดคลองกับการศึกษาดวยตนเอง และควรมีการเปดพื้นที่ในการเรียนรูกิจกรรมใหมากขึ้น (Working Space)
4) การบริหารจัดการงานวิจัย
4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังมีสวนที่เปนระบบ Static คือ เปนรูปแบบการ
นําเสนอขอมู ลในลั กษณะคงที่ตามมาตรฐานที่ ได กําหนดขึ้นมาเอง และยังไมสามารถนํ าไปใชประกอบการตั ดสินใจของ
ผูบริหารไดครบถวน ควรพัฒนาใหเปนระบบ Dynamic ที่เปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่มีความยืดหยุนหลากหลายมากกวา
สามารถตอบสนองระหวางผูใชงานกับระบบตามรูปแบบเงื่อนไขตาง ๆ ได โดยการนําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการของ
ผูบริ หารมาใช ในการออกแบบพัฒนาระบบ เพื่อใหระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจั ดการงานวิจั ยของมหาวิทยาลั ยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจไดอยางมีคุณภาพ
4.2 เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย แนวโนมเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคลดลง ควรนําเขาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในประเด็ นดานความมั่นคงทางการเงิน ดา นรายได และควรหาแหลงเงินทุนสนับสนุน เงิน ทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก โดยมหาวิทยาลัยควรสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ไมวาจะเปนสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสรางเครือขายแหลงเงินทุนวิจัย

-45) การบริการวิชาการ
การบริก ารวิ ช าการในประเด็ น ของความเขม แข็ ง และตอ เนื่ อง มหาวิท ยาลั ยตอ งมี เ ปา หมายในการออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมของการพัฒนาพื้นที่ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน สรางชุมชนในเขตพื้นที่บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยใหเกิดผลกระทบที่ย่งั ยืนและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีกอนที่จะขยายไปสูชุมชนใหม และควรมีการตอยอดการ
บริการวิชาการ คือ มีการพัฒนาที่มากกวาการสงเสริมการผลิตและแปรรูป มีการบูรณาการการบริการวิชาการที่จริงจัง
คิดใหครบวงจร มีเรื่องราวและมีรูปแบบที่สวยงาม เชน ผลผลิตมะเขือเทศที่อําเภอเตางอย ควรนํามะเขือเทศมาแปรรูป
เปนน้ํามะเขือเทศและสรางเรื่องราวใหเปนที่รูจัก หรือนําไปตอยอดในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารใหเกิดมูลคาเพิ่ม การเขา
ไปดูแลดานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสบูใหเกิดการรับรูและสนใจที่จะจูงใจใหเกิดการเลือกซื้อ หรือการเขาไปดูแลดาน
การตลาดโดยอาจมีการติดตอทําการคากับเครือขายที่ตองการผลผลิต เปนตน
6) แผนการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ควรมี แ ผนการสรา งมาตรฐานทางวั ฒ นธรรม โดยการนํา วัฒ นธรรมของจั ง หวัด สกลนครที่มี หลากหลายมา
ดําเนินการ และการจัดทําแผนดังกลาวอยางมีสวนรวมทั่วถึงทั้งองคกร
7) การบริหารจัดการ
7.1 ความเสี่ยง เรื่อง ความมั่นคงทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหารายไดจากแหลงอื่น ๆ เชน รายไดจากการบริการวิชาการ โดยใชทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย รายไดจากการวิจัย จากการบริการทางดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดผลประโยชนอยางชัดเจน และควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระเบียบการเงินวาดวยเงิน
รายได ที่ ชั ด เจน และควรเป ด โอกาสใหค ณะหารายได ด วยตนเอง ซึ่ง จะทํา ใหค ณะมี ค วามเข ม แข็ ง และสามารถนํ า
งบประมาณนั้นมาบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และควรใหมีแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่สามารถหารายไดเขาคณะ
โดยมีการบริหารจัดการในทุกภาคสวนใหเกิดความสมดุลย
7.2 แผนบริหารความเสี่ยง ควรมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามหลักและทฤษฎีของ COSO
ใหครบทั้ง 4 ประเด็น เพื่อการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ เชน 1) ดานกลยุทธ เชน กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต
มีปจจัยเสี่ยงอะไรบาง โครงสรางประชากรเปลี่ยน นโยบายการศึกษาเปลี่ยน เหลานี้สงผลกระทบอยางไร 2) ดานการเงิน
เชน ความมั่นคงทางรายได 3) ดานการปฏิบัติงาน เชน คุณภาพของอาจารย คุณภาพของบุคลากร ยกตัวอยาง บุคลากร
ไมสามารถทํางานตามที่มอบหมายใหปฏิบัติไ ด ควรจะบริหารอยางไร 4) ดานกฎระเบียบขอบังคับของกฏหมาย เชน
การจัดการศึกษาแบบใหม กฎระเบียบเอื้อหรือไมอยางไร เปนตน

-5-

บทนํา
1. วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. รอบปการประเมิน
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

3. วัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา

1. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะนําไปใชในองคการอื่น ๆ

4. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสกลนคร เป นสถาบัน อุดมศึก ษาเพื่อการพั ฒ นาทองถิ่ น มุ งความเป นเลิศ ทางวิช าการ
บนพื้นฐาน แหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิท ยาลั ยดํ า เนิน การภายใตก ารกํา กั บดูแลของสภามหาวิทยาลั ย มีอ ธิก ารบดี เป น
ผูบริหารสูงสุด มีรองอธิการบดี 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝายกิจการ
นักศึกษา มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน และ ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ มีหนวยงานหลัก
12 หนวยงาน แบงเปน 6 คณะ 3 สํานัก 2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สัง คมศาสตร คณะวิท ยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึก ษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน จําแนกเปนบุคลากร
สายวิชาการ 401 คน บุคลากรสายสนับสนุน 484 คน และนักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 386.5 คน
และลาศึกษาตอ 14.5 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 17.5 คน ปริญญาโท 277.5 คน และปริญญาเอก 106 คน จําแนก
ตามตําแหนงทางวิชาการ มีรองศาสตราจารย 16 คน ผูชวยศาสตราจารย 96 คน และตําแหนงอาจารย 289 คน โดยมี
การเปดสอนทั้งหมด 68 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 53 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 12,143 คน และมีผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) จํานวนทั้งสิ้น 2,745 คน

-6-

5. วิธีการประเมิน

5.1 การวางแผนและการประเมิน

การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาและวิเคราะหเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายในประชุ ม วางแผนการตรวจเยี่ย มร วมกัน เพื่อ กํ า หนด
วัตถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไดรวมรับฟงคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน และการตรวจประเมิน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใชวิธีการตรวจประเมินแบบพิชญพิจารณ โดยดําเนินการ
เปนรายตัวบงชี้ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานอางอิงตางๆ ในรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และดําเนินการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประชุ ม สรุป 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 เนิน งานที่ แ สดงใหค ณะกรรมการตรวจประเมิน เห็น ภาพการดํ า เนิน งาน หรือ ตรวจประเมิน ผลการ
ดํา เนิน งานทั้งหมด และยืน ยัน ผลการตรวจคุณ ภาพการศึ กษาภายในผา นระบบฐานขอ มู ล ดา นการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบและตัวบงชี้ ตลอดจนสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียและผูใชบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ไดแก ผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกา นักศึกษา และบุคลากรใน
ชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องคประกอบ / ตัวบงชี้

คะแนนเฉลีย่

ผลการประเมิน

สกอ.
13 ตัวบงชี้

มรสน.
15 ตัวบงชี้

สกอ.
13 ตัวบงชี้

มรสน.
15 ตัวบงชี้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

2.93

2.93

พอใช

พอใช

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

3.34

3.34

พอใช

พอใช

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.33

2.33

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

**1.6.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

-

4.15

-

ดี

**1.6.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

-

4.03

-

ดี

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

3.72

3.83

ดี

ดี

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

4.65

4.65

ดีมาก

ดีมาก

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

4.92

4.92

ดีมาก

ดีมาก

4.86

4.86

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุม สถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

4.11

4.11

ดี

ดี

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4.00

4.00

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

4.37

4.37

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

4.33

4.30

ดี

ดี

1. การผลิตบัณฑิต

ตองปรับปรุง ตองปรับปรุง

2. การวิจัย

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
3. การบริการวิชาการแกสังคม
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
5. การบริหารและการจัดการ

-8ผลการตรวจประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑ การประเมิน ของ สกอ.
จํานวน 13 ตัวบงชี้ ผลประเมินในภาพรวม พบวา อยูในระดับดี 4.33 คะแนน และเมื่อพิจารณารายตัวบงชี้ มีตัวบงชี้
อยูในระดับดีมาก 8 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 และ 5.1 ตัวบงชี้อยูในระดับดี 2 ตัวบงชี้ คือ ตัว
บงชี้ที่ 5.2 และ 5.3 ตัวบงชี้อยูในระดับพอใช 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 และ 1.2 และตัวบงชี้อยูในระดับตองปรับปรุง 1 ตัว
บงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.3
ผลการตรวจประเมินรายตัวบงชี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑการประเมินของ มรสน. จํานวน
15 ตัวบงชี้ ผลประเมินในภาพรวม พบวา อยูในระดับดี 4.30 คะแนน และเมื่อพิจารณารายตัวบงชี้ มีตัวบงชี้อยูใน
ระดับดีมาก 8 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 และ 5.1 ตัวบงชี้อยูในระดับดี 4 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่
1.6.1, 1.6.2, 5.2 และ 5.3 ตัวบงชี้อยูในระดับพอใช 2 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 และ 1.2 และตัวบงชี้อยูในระดับตองปรับปรุง
1 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.3
ตารางที่ ป.2 วิเคราะหผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
คุณภาพ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ
(I)

(P)

ผลลัพธ
(O)

ผลการประเมิน
รวม

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

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ. 13 ตัวบงชี้

มรสน. 15 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1

2.84

2.84

5.00

5.00

2.93

3.70

3.72

3.83

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

4.65

4.65

5.00

5.00

4.92

4.92

4.86

4.86

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

-

-

4.50

4.50

4.11

4.11

4.37

4.37

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

3.44

3.44

4.86

4.86

3.99

4.03

4.33

4.30

ดี

ดี

พอใช พอใช ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

ผลการประเมิน

การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ จําแนกตาม ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.44) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 3.99)
การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ จําแนกตาม
ปจ จัยนํา เขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนํา เขา ผลการดํา เนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.44) ปจจัย
กระบวนการ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.03)
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สรุปจุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา จําแนกตามองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริม

1. ทุ กคณะมี กิ จกรรม/โครงการดู แลนั กศึ กษาใหมี ความ
1. ควรขยายผลการดําเนินงานใหมากขึ้นไปยังนักศึกษา
พร อมทางวิ ชาชี พ และมี รายได อย างดี ยิ่ ง เช น โครงการ กลุมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น และสรางความเขมแข็งของกิจกรรมใน
บานทานตะวัน /การหารายไดระหวางเรียนทาง Page / Facebook
มิ ติอื่ น ๆ เพิ่ ม เติม เช น กา รสร า งนั ก ศึกษาให เ ป น
ผูประกอบการรุนเยาว เปนตน
2. มหาวิทยาลัยมีการใหโอกาสทางการศึกษาแก ผูบกพรอง
2. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลใหถึงกลุมผูเรียนกลุม
ทางสายตา และการไดยินโดยจัดเปนหองเด็กพิเศษ (สาขา IT)
พิเศษเพิ่มขึ้น
3. ในแต ล ะคณะมี ก ารบู ร ณาการการเรียนการสอน
3. ควรพัฒนากระบวนการทํางานบริการวิชาการใน
กับการบริการวิชาการสูชุมชนในทองถิ่นไดเปนอยางดี เชน ลักษณะพหุวิทยาการ
โครงการหมูบานทองเที่ยวหมูบานเชิงดอย การจัดรายการ
วิทยุรายการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 การทําวีดิทัศน
โครงการนวั ต วิ ถี การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า คราม อาสา
ปศุสัตว ตลอดจนการเรียนการสอนรายวิชาแองสกลนคร
ที่ลวนทําใหนักศึกษาเขาใจบริบทของตนเอง และเกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาไดอยางแทจริง
4. ภาพรวมของงานบริก ารนั ก ศึก ษามี โ ครงการและ
4. ควรออกแบบโครงการ/กิจกรรม ที่จะใหนักศึกษามี
กิจกรรมจํานวนมาก
คุณภาพและทักษะชีวิตที่ดี (Life Skills) และมีทักษะความ
สามารถดานอารมณ และดานสังคม (Soft Skills) เชน การ
ใชภาษา, การติดตอสื่อสาร, ความเปนมิตร, การมองโลกใน
แงดี, การแสดงออกทางสังคม, บุคลิกภาพ เปนตน โดยที่
คณะตองเชื่อมโยงกับสวนกลาง คือ กองพัฒนานั กศึกษา
ในการออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่โดดเดน และสอดคลอง
กับ อัตลักษณ โดยเนนกิจกรรมหรืองานบริการที่เสริมให
นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะชี วิ ต ด า นต า ง ๆ ให ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะไป
สอดคลองกับการศึกษาดวยตนเอง และควรมีการเปดพื้นที่
ในการเรียนรูกิจกรรมใหมากขึ้น (Working Space)
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตอ)
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรบางหลักสูตรไมผา นองคประกอบที่ 1

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.1 หลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน คือ หลักสูตรที่
กํ า ลั ง จะป ด หลั ก สู ต ร ไม มี ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม
อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบ มหาวิทยาลัยควร
เสนอขออนุมัติสภาปดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข จากนั้นใหสง
ข อ มู ล ไปยั ง สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา
สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา เพื่อ ขอยกเลิ ก
องค ป ระกอบที่ 1 เนื่ อ งจากไม มี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษา และ
รายงานเฉพาะตัวบงชี้ที่ไดดําเนินการ
1.2 ควรมีการวิเคราะหหลัก สู ต ร ในกรณีที่หลั กสูต ร
ไมอยูในความสนใจของผูเรียน ควรจะปด หรือยุบรวมเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหม พัฒนาเปนหลักสูตรใหมที่นาสนใจ
ปรั บ เปลี่ ย นให มี ค วามทั น สมั ย ก า วทั น แนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงของโลก เปนวิชาชีพที่คนอยากจะเรียน เพื่อจะ
ผลิตทรัพยากรมนุษยข องชาติ ใหต รงความต องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล องกั บ ทิศทางการพั ฒ นาประเทศ
และโลกปจจุบัน

2. อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารยที่ดํารง
2. ควรวางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยทั้งดานคุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ ยังต่ํากวาเกณฑ
และตํ า แหน ง วิ ช าการ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด า นคุ ณ ภาพ
หลั กสูตร โดยแผนพัฒนาบุ คลากรต องชั ดเจนพรอมกับมี
ระบบสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตามใหเปนไปตามแผน
และควรมี ก ารวางแผนในการพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม และ
สนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยจะ
สงผลตอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และสงผลตอการ
เตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
3. การใหบ ริก ารงานธุ ร การแก นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถ
3. ควรนํ า ระบบสารสนเทศมาใช ใ นงานบริ ก าร
ใหบริการไดตลอดเวลาที่นักศึกษามาขอใชบริการเนื่องจาก การศึกษาใหมากขึ้น หรือจัดใหมี Call Center ไวบริการ
เจาหนาที่ติดภารกิจอื่นๆ เชน ไปประชุม/ไปราชการ
นักศึกษา
4. หลักสูตรครุศาสตร 5 ป (นักศึกษารหัส 57 – 61)
4. ควรหาแนวทางการเทียบโอนหลักสู ตร 5 ป เขาสู
กับหลักสูตรปรับปรุง 2562 ที่ปรับเปน 4 ป
หลักสูตร 4 ป
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตอ)
จุดที่ควรพัฒนา
5. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของ
นักศึกษาทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรม เชน หองสมุด
ยานพาหนะในการนํานักศึกษาไปออกคายกิจกรรม
สัญญาณ Wi-Fi ที่ยงั ไมทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
หองเรียน รถรับสงจากประตู 1 ไปยังอาคารเรียนตาง ๆ
การจัดการขยะ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
5. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให
บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมากขึ้น เชน เพิ่มเวลา
การใหบริการหองสมุดใหมากขึ้น รถบริการรับ – สง
การงดใชพลาสติก โฟม ในมหาวิทยาลัย เปนตน

6. วิธีก ารประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ข องโครงการ/กิจ กรรมที่
6. ควรพัฒนาเครื่องมือ/วิธีการ/ตัวชี้วัด การประเมิน
สะทอนคุณลักษณะของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
ไวในอัตลักษณบัณฑิต

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีการจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดสํา หรับการวิจัย
ควรกํ า หนดกรอบการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น ว า จะ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและการวิจัยในชั้นเรียนอยางชัดเจน
สนับสนุนพื้นที่การวิจัยใดหรือหัวขอการวิจัยใดใหชัดเจนเพื่อ
การใชงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชน
ตอทองถิ่นและชุมชนอยางแทจริง
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัด การงานวิ จัย ของ
มหาวิทยาลัยยังมีสวนที่เปนระบบ Static คือ เปนรูปแบบการ
นํ า เสนอข อ มู ล ในลัก ษณะคงที่ต ามมาตรฐานที่ ไ ด กํ า หนด
ขึ้นมาเอง และยังไมสามารถนํา ไปใชประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหารไดครบถวน

1. ควรพัฒนาใหเปนระบบ Dynamic ที่เปนรูปแบบการนํา
เสนอขอมูล ที่มีความยืด หยุนหลากหลายมากกว า สามารถ
ตอบสนองระหวางผูใชงานกับระบบตามรูปแบบเงื่อนไขตาง ๆ
ได โดยการนํ า ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความต อ งการของ
ผู บ ริ ห ารมาใช ใ นการออกแบบพั ฒ นาระบบ เพื่ อ ให ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจไดอยางมีคุณภาพ

2. แนวโนม เงิน ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 2. ควรนําเขาแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นดานความ
ลดลง
มั่ น คงทางการเงิ น ด า นรายได และควรหาแหล ง เงิ น ทุ น
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น วิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค จ ากแหล ง ทุ น
ภายนอก โดยมหาวิทยาลัยควรสรางเครือขายความรวมมือ
ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน ไม ว า จะเป น
สถานศึก ษา ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
การสรางเครือขายแหลงเงินทุนวิจัย
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. การบริการวิชาการในประเด็นของความเขมเข็งและ
1. การบริการวิชาการในประเด็นของความเขมแข็งและ
ตอเนื่อง
ต อ เนื่ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งมี เ ป า หมายในการออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมของการพัฒนาพื้นที่ใหบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน สรางชุมชนในเขตพื้นที่บริการวิชาการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให เ กิ ด ผลกระทบที่ ยั่ ง ยื น และเกิ ด แนว
ปฏิบัติที่ดีก อนที่จ ะขยายไปสู ชุมชนใหม และควรมีการตอ
ยอดการบริก ารวิช าการ คือ มีก ารพั ฒ นาที่ม ากกวา การ
สง เสริมการผลิตและแปรรูป มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการที่จริงจัง คิดใหครบวงจร มีเรื่องราวและมีรูปแบบที่
สวยงาม เช น ผลผลิ ตมะเขือเทศที่อํา เภอเตา งอย ควรนํา
มะเขือเทศมาแปรรูปเปนน้ํามะเขือเทศและสรางเรื่องราวให
เปนที่รูจัก หรือนําไปตอยอดในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร
ใหเ กิ ด มู ล คา เพิ่ ม การเข า ไปดู แ ลด า นการพัฒ นารูป แบบ
ผลิตภัณฑสบูใหเกิดการรับรูและสนใจที่จะจูงใจใหเกิดการ
เลือกซื้อ หรือการเขาไปดูแลดา นการตลาดโดยอาจมีก าร
ติดตอทําการคากับเครือขายที่ตองการผลผลิต เปนตน
2. การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการยังมีนอย

2. ควรเพิ่มการบู รณาการงานวิจั ยกั บการบริการวิ ชาการ
ใหมากขึ้นและบูรณาการทั้ง 2 พันธกิจในรูปแบบสหวิทยาการ
เพื่อการใชจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนการพัฒนางาน เพื่อสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
ควรมีแผนการสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรม โดยการนํา
วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
วัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครที่มีหลากหลายมาดําเนินการ
และการจัดทําแผนดังกลาวอยางมีสวนรวมทั่วถึงทั้งองคกร
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการดําเนินงานดานการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุก
พันธกิจและมีประสิทธิภาพ เชน จัดทําคูมือวิเคราะหตนทุน
ตอหนวย คูมือหลักเกณฑการจัดทําตนทุนหลักสูตร และการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี และผูบริหารมีธรรมาภิบาล

-

2. มหาวิทยาลัยมีระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ความเสี่ยง เรื่อง ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย

1. ควรมี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหารายไดจากแหลง
อื่น ๆ เชน รายไดจากการบริการวิชาการ โดยใชทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย รายไดจากการวิจัย จากการบริการ
ทางดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดผลประโยชนอยางชัดเจน และควรมีการ
พัฒนาระบบการบริหารจั ดการระเบียบการเงินวาดวยเงิน
รายไดที่ชัดเจน และควรเปด โอกาสใหคณะหารายไดดว ย
ตนเอง ซึ่ง จะทํ า ใหค ณะมี ค วามเขม แข็ ง และสามารถนํ า
งบประมาณนั้นมาบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และควร
ใหมีแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่สามารถหารายไดเขาคณะ
โดยมีการบริหารจัดการในทุกภาคสวนใหเกิดความสมดุลย
2. ควรมีการกําหนดประเด็ นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ตามหลักและทฤษฎีของ COSO ใหครบทั้ง 4 ประเด็น เพื่อการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ เชน 1) ดานกลยุทธ เชน
กลยุทธดานการผลิตบัณฑิต มีปจจัยเสี่ยงอะไรบาง โครงสราง
ประชากรเปลี่ ยน นโยบายการศึ กษาเปลี่ ยน เหล านี้ ส งผล
กระทบอยางไร 2) ดานการเงิน เชน ความมั่นคงทางรายได 3)
ดานการปฏิ บัติ งาน เช น คุณภาพของอาจารย คุ ณภาพของ
บุ ค ลากร ยกตั ว อย า ง บุ ค ลากรไม ส ามารถทํ า งานตามที่
มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ไ ด ควรจะบริ ห ารอย า งไร 4) ด า น
กฎระเบียบขอบังคับของกฏหมาย เชน การจั ดการศึกษาแบบ
ใหม กฎระเบียบเอื้อหรือไมอยางไร เปนตน

2. แผนบริหารความเสี่ยง

3. ระบบสารสนเทศดานขอมูลยังไมสะดวกในการใชงาน

3. ควรพั ฒ นาระบบสารสนเทศดา นข อ มู ล ต า ง ๆ ให
สะดวกตอการใชงาน
4. ไมไ ด นํา ผลการประเมิน หรือตั วชี้ วัดของหน ว ยงาน
4. ควรมี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สนับสนุนวิชาการมาเปนตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมใหครอบคลุมโครงสรางที่เปนหนวยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก

+
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 871 / 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อใหการดํา เนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารยวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวทิ ย
ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ
ผูชวยศาสตราจารยพัชรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา
อาจารย ดร.วิบูล

พงษศิริ
นามมหาจักร
วรรณพงศ
มงคลวัย
วงษสวัสดิ์
เปนสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

(ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2560
ระหวางวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
08.30 – 09.00 น.

คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ

09.00 – 09.30 น.

ผูบริหารและบุคลากร ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.

- อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ
- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค
และแนวทางการประเมินฯ
- รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2560

10.00 – 10.30 น.

คณะกรรมการ ประชุมเตรียมสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ

10.30 – 12.00 น.

- อธิการบดี รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ตัวแทนอาจารย
- ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
- ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นป ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน

14.30 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะหจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะโดยวาจาตอผูบริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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ผูใหสัมภาษณ
ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายปญญา

ตัวแทนผูบริหาร

1. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
2. ผูชวยศาสตราจารยชาคริต
3. ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา
4. ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร

มหาชัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ธรรมวินทร
ชาญชิตปรีชา
ผิวงาม
ศรีมหา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

ตัวแทนคณบดี ผูอาํ นวยการสํานัก สถาบัน
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพสิฐ
3. รองศาสตราจารย ดร.จิตติ
4. ผูชวยศาสตราจารยเพิ่มศักดิ์
5. ผูชวยศาสตราจารยภวัต
6. อาจารย ดร.พจมาน
7. อาจารยสมบัติ
8. นายเกษม

ภาวะบุตร
บริบูรณ
กิตติเลิศไพศาล
ยีมิน
มิสดีย
ชํานาญกิจ
เทียบแสง
บุตรดี

9. อาจารย ดร.มาลี
10. อาจารยสุรสิทธิ์

ศรีพรหม
อุยปดฌาวงศ

คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอาํ นวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

อุผา
ศรีขาว
ยีมิน
จิระวัฒนาสมกุล
แวนเรืองรอง
อิ่มโพ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คําปาน
ตรีศกประพฤทธิ์
ทิพวัง
ทองลอง
ราชติกา
คําอราม

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวแทนอาจารย
1. อาจารยเบญจพร
2. อาจารยพรรณวดี
3. ผูชวยศาสตราจารยเมธาวี
4. อาจารย ดร.ณัฐพร
5. ผูชวยศาสตราจารยฐิติรตั น
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไวรุจน

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางสาวทัศนีย
2. นางวิชยา
3. นางผการัตน
4. นางสาวเนตรนภา
5. นางสาวรัชดาภรณ
6. นางสาวศิรพิ ร
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ตัวแทนศิษยเกา
วาที่รอยตรีวงศธวัช

อุดมกัน

ตัวแทนศิษยเกา

บุญเทียม
พิสุทธิอมรพันธ
บุตราช
บุญทรง
ผุยคําสิงห
ปพิมพ

ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร
ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปทมดิลก
ยะพลหา
วิดีสา
ศิรฟิ อง
วิดีสา

คณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนบุคลากรอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

ตัวแทนนักศึกษา
1. นายพิทยาธร
2. นายปุณยวัจน
3. นางสาวลักษมี
4. นายนันทวัฒน
5. นายพุทธรัตน
6. นายเอกฉัตร

ตัวแทนบุคลากรในชุมชน
1. อาจารย ดร.ปยะจินต
2. นางวัดชัย
3. นางสมสมัย
4. นางวอน
5. นางชมชื่น
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บทสัมภาษณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี

ประเด็น : สถานการณในปจจุบันจํานวนประชากรลดลง โครงสรางของประชากรเปลี่ยนไป คนในวัยเรียนมี
จํานวนลดลงซึ่งสงผลโดยตรงตอจํานวนนักศึกษา ซึ่งเปนภาวการณที่เกิดขึ้นรวดเร็วมาก มหาวิทยาลัยมีนโยบาย/แนวคิด/
กลยุทธ รองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อยางไร
คําตอบ : เหตุการณนี้เปนสิ่งที่ทําใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองตระหนักและยอมรับความเปนจริง และหัน
กลับมามองตัวเองเพื่อวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองเปลี่ยนแนวความคิดหรือเปลี่ยนคําถามที่วา ทําอยางไรจะ
เพิ่มจํานวนนักศึกษาได มาเป นการตั้งคํา ถามที่วา ในสภาพที่ม หาวิทยาลัยมีจํานวนนัก ศึกษาลดลงหรือไมเพิ่ม ขึ้นมาก
กวาเดิม จะทําอยางไรใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณคาและคุณภาพแบบ “Small is beautiful”
ขอเท็จจริง ขณะนี้ก็คือ นักศึกษาที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสวนใหญอยูในพื้นที่ใหบริการ 3 จังหวัด
คือ สกลนคร นครพนม และมุ กดาหาร มีนั กเรียนชั้น ม.6 ประมาณปละ 14,000 คน ในจํ านวนนี้ประมาณ รอยละ 25
ไมเรียนตอระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนั้น เราจึงควร
มาตั้งคําถามวา เราจะทํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหมีคุณคา มี คุณภาพ มี infrastructure ที่ดี สามารถแขงขั นกั บ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไดอยางไร ถาเราทําได มหาวิทยาลัยก็จะมีพลังที่จะดึงดูดใหนักเรียนเลือกมาเรียนกับเรา (Powerful)
ประเด็น : ความมั่นคงทางดานการเงิน
คําตอบ : ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีบุคลากรประมาณ 700 คน เปนขาราชการเพียงประมาณ 100 คน
มหาวิทยาลัยบริหารเรื่องการจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการใหกับบุคลากรอีก 1 เทา จากเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเบิกเงินคาเชาบานได มีกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับ
การจัดสรรจากงบประมาณแผนดินทั้งหมด จึงชวยลดภาระการใชจายเงินงบประมาณเงินรายไดของ สวนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยจากสวนอื่น เชน การเก็บขยะ สระวายน้ํา การบริการวิชาการ มหาวิทยาลั ยก็ บริหารรายไดอยางเหมาะสม
มหาวิทยาลัย ปจจุบันมีเงินคงคลังประมาณ 100 ลานบาท ดังนั้น จึงมีความมั่นคงทางดานการเงิน
ประเด็น : มีรายงานเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ไมผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 8 หลักสูตร มีความคิดเห็นอยางไร
คําตอบ : หลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐานคือหลักสูตรที่กําลังจะปดหลักสูตร ไมมีการรับสมัครนักศึกษาใหม
อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบ ในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยกําลังพิจารณาและใหนโยบายกับหลักสูตรที่ไมอยูในความ
สนใจของผูเรียน อาจารยประจําหลักสูตรตองเปลี่ยน Mind set เรื่องการเปดหลักสูตรเหลานั้น ไมยึดติดกับการสอนในรายวิชา
หรือสาขาที่ตนเองถนัดเทานั้น แตควรมีการบูรณาการ รวมคิดรวมพัฒนาหลักสูตรที่นาสนใจ เชน หลักสูตรดานคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจจับมือกันพัฒนาหลักสูตรใหมเปน Data Science เปนตน
ทั้งนี้ อาจารยประจํ าหลักสูตรจะเปนผูรูดีที่สุดวาในขณะนี้ โลกกําลังใหความสนใจในเรื่องใด หลักสูตรตองสามารถสราง
บัณฑิตที่ตอบโจทยตาม Trend ของโลกใหได
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะตองมีกลยุทธใหมๆ ที่ใหโอกาสกลุมเปาหมายหรือผูเรียนที่ไมใชนักเรียน ม. 6 มาหา
ความรูในมหาวิทยาลัย เชน การทําหลักสูตรระยะสั้น (Short course) การเปดสอน Non-degree program เพื่อทํา
มหาวิทยาลัยใหเปน Credit bank และพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปน University for all ใหความสําคัญกับการสรางความ
รวมมือกับผูประกอบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูคูกับการทํางาน (Work Integrated Learning – WIL) ปรับหลักสูตรให
ยืด หยุนเรื่องเวลาเรียนที่ไมจําเปนตองเปนวันจันทรถึงวันศุก ร อาจจะเรียนวันจั นทร-วันพฤหัสบดี และวัน ศุกร-เสาร
ไปฝกงานที่สถานประกอบการ เปนตน และใหเริ่มโปรแกรมไดตั้งแตเรียนป 2 เพราะถาเริ่มตอนป 4 นักศึกษาฝกงานเสร็จ
ก็จะไมมีเวลานําเอาความรูและประสบการณมาปรับปรุงตนเอง

- 20 -

คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน

1. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเมื่อแนวโนมจํานวนนักศึกษาและงบประมาณมีจํานวนจํากัด
1.1 จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใตงบประมาณที่จํากัด ใหพอเพียง พอเหมาะ และมีประสิทธิภาพ
1.2 หาทุนวิจัย และงบประมาณเพื่อบริการวิชาการจากแหลงงบประมาณภายในจังหวัด เชน อบจ. เทศบาล
งบจังหวัด กลุมจังหวัด และแหลงงบประมาณภายนอกจังหวัด เชน วช. สกว. งบภาค และจากกระทรวงอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
1.3 หักรายได ณ ที่จายตามอัตราที่เหมาะสมหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ถูกเชิญ
เปนวิทยากรและที่ปรึกษาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
1.4 หักคาใชจา ยจากบุคลากรที่ไดรบั งบจังหวัด กลุมจังหวัด งบบูรณาการ หรือจากแหลงงบประมาณอื่น ๆ
นอกเหนือจากทุนวิจัย
1.5 สรางเครือขาย และบูรณาการ คน เงิน งาน ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.6 การพัฒนาจัดทําหลักสูตรระยะสั้นใหตรงตามความตองการของผูรบั บริการ
1.7 จัดเปนศูนยสอบดานทักษะตาง ๆ ที่จําเปน เชน TOEIC ศูนยทดสอบภาษาจีน เปนตน
1.8 ใชศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับครู (คูปองครู)
2. ความโดดเดน/ศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่คาดหวัง
2.1 เทคโนโลยีเกษตร เชน ผาคราม และการแปรรูปเกษตรอาหาร
2.2 การทองเที่ยว
2.3 พลังงานทางเลือก (ขึ้นบัญชีของ วช.)
2.4 ผาคราม (ขึ้นบัญชีของ วช.)
2.5 ชุมชนและปาเศรษฐกิจ (ขึ้นบัญชีของ วช.)
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3.1 ทบทวนการกระจายอํานาจในการบริหารระดับสวนราชการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
3.2 อยากใหผูบริหารระดับคณะ สํานัก สถาบัน ผูมีองคความรู หรือผูมีสวนเกี่ยวของสนับสนุนการเขาสูตําแหนง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

อาจารย และสายสนับสนุน

1. อยากทราบความคาดหวังวาอยากใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนอยางไร
1.1 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่จะใหนักศึกษามีคุณภาพและทักษะชีวิตที่ดี (Soft Skill) และ (Life Skill)
มากกวาความรู เพราะความรูสามารถเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอนได เพื่อที่จะใหนักศึกษามีงาน เนื่องจาก
จํานวนนักศึกษาของสายสังคมศาสตรมีคอนขางเยอะ อัตราการไดทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับสายวิทยาศาสตรไดนอยกวา
และไดงานทําไมตรงสาย
1.2 มีเครือขายทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) โดยเฉพาะกับสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาไดฝก ทักษะวิชาชีพ
ในดานตางๆมากขึ้น
1.3 เปดพื้นที่ในการเรียนรูกิจกรรมใหมากขึ้น (Working Space) โดยเฉพาะเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาหาความรูมากกวา
อาจารยมอบให เพื่อใหนักศึกษามีโลกทัศนที่กวางขึ้น

- 21 2. ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและจังหวัดสกลนคร มีวัฒนธรรมและสภาพภูมิศาสตรที่สมบูรณ ทําใหไดรับการ
ยอมรับจากสังคมตลอดมา โดยเฉพาะงานพิธีที่สําคัญ
2. การบริหารงานที่เนนหลักธรรมาภิบาล เชน การจัดสรรสวัสดิการ การสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน เชน
2.1 มหาวิทยาลัยมีการดูแลอาจารยและบุคลากรทั้งทางองคกรครอบครัวและองคกรการทํางาน โดยมีสวัสดิการ
เบิกคาเชาที่พัก เดือนละ 1,500 บาท (กรณีพักหอพักขางนอกมหาวิทยาลัย) และมหาวิทยาลัยมีการทําขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับธนาคารเพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถกูซื้อบาน/สินเชื่อ รวมทั้งการสรา งหอพั กสํา หรับ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ที่เปนการดูแลทุกคนในองคกรทุกระดับใหมีความสุข
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินคา ตําแหนงทางวิชาการ ไดเทียบเทากับขาราชการ เนื่องจากมหาวิทยาลั ย
สมทบใหอีกสวนหนึ่ง

ศิษยเกา
วาที่รอยตรีวงศธวัช อุดมกัน จากโรงเรียนคํานกกก จบการศึกษา 3-4 ปแลว คณะครุศาสตร หลักสูตรนวัตกรรม
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ดานการเรียน จะมีหลักสูตร 4 ป และ 5 ป จะมีความแตกตางกันทางอัตราเงินเดือน มีการลงทุนสูง
- ดานการสอน ผูเรียนจะไดความรูกับผูสอนจากเนื้อหาที่จะสอน ตองเตรียมขอมูล การใชประสบการณที่เรียน
มาเพื่อถายทอดประสบการณ
- สิ่งที่ไดตอนเรียนหรือทักษะ ไดใชความรูไปสอนจะนอยมาก เพราะจํานวนรายวิชาจะตางกัน เพราะมีความ
หลากหลาย

นักศึกษา

ประเด็นที่นักศึกษาตองการใหปรับปรุง
- ยานพาหนะสนับสนุนเรื่องยานพาหนะอยางเต็มที่ สวนมากนักศึกษาจะเชาบริการยานพาหนะขางนอก
ซึ่งมีคาใชจายสูงมาก จายเงินเอง ซึ่งนักศึกษาจะเปนกิจกรรมจิตอาสา ใหโรงเรียน บริจาคเปนน้ํา เครื่องกรองน้ํา
ตามโรงเรียนที่ขาดแคลน
- อยากใหมีรถรางเพิ่มจากเดิม เพื่อรับบริการนักศึกษาจากหนามหาวิทยาลัย (ประตู 1)
- บุคลากรนอย (สายสนับสนุน) ทําใหการติดตอประสานงาน ของนักศึกษาลาชา เนื่องจากบุคลากร
มีติดประชุมบอย การใหบริการในสวนนี้ยังติดขัด ควรมีระบบสารสนเทศหนาจอคอมพิวเตอร
- อยากใหหอ งสมุดมหาวิทยาลัย มีการใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งปจจุบันเปดใหบริการ เฉพาะชวงกอนสอบ
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ภาพกิจกรรม

อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการประเมิน
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ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2560
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สัมภาษณตัวแทนผูบ ริหาร
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณตัวแทนคณบดี ผูอาํ นวยการสํานัก สถาบัน

สัมภาษณตัวแทนอาจารย สายสนับสนุน
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณนักศึกษา ศิษยเกา

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
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