คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 –
31 กรกฎาคม 2559) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมิน
การดํ าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ให้ เป็ น ไปตามนโยบายเป้ าหมายและระดั บ คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการ
เมื่อวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 โดยทําการศึกษาเอกสาร สังเกต และสัมภาษณ์ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและ
ได้รายงานตามสภาพจริงด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการตรวจประเมิน ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ในการตรวจประเมินในรายงานฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์
และมีส่วนช่วยในการพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น และสามารถสะท้อนความจริง เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นําการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ภายใต้ค่านิยมหลักในการ “ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทํา
หน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H's ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเป็น
ผู้บริหารสูงสุด มีรองอธิการบดี 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา มีผู้ช่วยอธิการบดี 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและกีฬา มีหน่วยงานหลัก 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 คณะ 3 สํานัก 2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิต
วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 828.5 คน มีจํานวนบุคลากร
สายวิชาการ 378.5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 441 คน นักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 357.5 คน
ลาศึกษาต่อ 21 คน ไม่มีผู้ลาเพิ่มพูนศักยภาพ และไม่มีผู้ไปช่วยราชการ ประกอบด้วย ปริญญาตรี 16 คน ปริญญาโท
277.5 คน และ ปริ ญ ญาเอก 85 คน จํ า แนกตามตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ โดยมี ร องศาสตราจารย์ 13 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 85 คน และตําแหน่งอาจารย์ 280.5 คน
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา จํานวน
6 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ คณะครุ ศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม โดยเปิดสอนทั้งหมด 65 หลักสูตร แยกเป็น
3 ระดับ ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 13,683 คน และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 2,821 คน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 โดยตรวจสอบข้อมูล
ประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรในชุมชน
สํ า หรั บ ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครมี ก าร
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92
อยู่ในการดําเนินงานระดับดี
สรุปผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนเฉลี่ย
รายองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

3.44

2.84

พอใช้

พอใช้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.68

4.68

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

4.23

4.23

ดี

ดี

4.15

3.92

ดี

ดี

ค่าคะแนนเฉลีย่ ทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
รายองค์ประกอบแล้วพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
(x̄ = 4.68) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (x̄ = 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(x̄ = 5.00) องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (x̄ = 4.23) และองค์ประกอบ
ที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (x̄ = 2.84)
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สรุปจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข
1. จํ า นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ มี ตํ า แหน่ ง ทาง 1. ควรกําหนดเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนา
วิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก
บุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ ชั ด เจน ในประเด็ น ของ
คุณวุฒิและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยใช้
ข้ อ มู ล จากงานบริ ห ารบุ ค คลและนิ ติ ก าร และมี
ระบบการกํากับติดตามให้เป็นไปตามแผนในการ
ดําเนินงาน
2. จํานวนหรือคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2. ควรมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งในประเด็ น จํ า นวน
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและคุ ณ สมบั ติ ข อง
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สกอ.
3. การให้บริการศิษย์เก่า
3. ควรพัฒนาช่องทางการให้บริการศิษย์เก่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการพัฒนา
ตนเองของศิษย์เก่า
4. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่สะท้อนการพัฒนา 4. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
คุณลักษณะของนักศึกษาที่แท้จริง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อจะได้
ออกแบบโครงการกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการพั ฒ นาและสามารถ
ประเมิ น แผน และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีผลงานวิจัยที่นําไปจดอนุสิทธิบัตร
2. มีนกั วิจัยต้นแบบที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานสร้างสรรค์
2. จํานวนนักวิจัยให้มีจํานวนมากขึ้นและครอบคลุม
ทุกคณะ
3. แหล่งตีพิมพ์

แนวทางแก้ไข
1. ผลงานสร้างสรรค์ควรนําไปเผยแพร่ในระดับที่
สูงขึ้น (ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ)
2. พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้กระจายไปทุกหน่วยงาน
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงหรือทําวิจัยเป็นทีมหรือสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยกับสถาบันอื่น
3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
ที่มีค่าระดับนานาชาติสูงขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการบริการวิชาการ

2. การบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการ

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการบริ ก ารวิ ช าการให้ ชั ด เจน เพื่ อ จะได้
ออกแบบโครงการกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการพั ฒ นาและสามารถ
ประเมิ น แผน และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ควรนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ใ นการบริ ก ารวิ ช าการ
เพื่อให้เกิดการประโยชน์อย่างแท้จริง และเกิดการ
พัฒนางานวิจัยโดยแท้จริงอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. การสร้างมูลค่าจากศิลปวัฒนธรรม

3. การบูรณาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน
เพื่อจะได้ออกแบบโครงการกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาและสามารถ
ประเมิ น แผน และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบูรณาการ เช่น การทําแผน
ที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทําลายเสื้อผ้า
เป็นต้น
3. ควรมีการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัย
การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ประเด็นความเสี่ยง

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แนวทางแก้ไข
1. ควรกํ า หนดประเด็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย
ภายนอก หรื อ ประเด็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
ตลอดจนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ของสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรครอบคลุมแผนการ
หาเงิน แผนการใช้เงิน แผนการเก็บเงินเพื่อประกัน
ความเสี่ยง
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บทนํา
1. วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. รอบปีการประเมิน
1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559
3. วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. เพื่อค้นหาข้อค้นพบ แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่จะนําไปใช้ในองค์การอื่นๆ
4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นําการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ภายใต้ค่านิยมหลักในการ “ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทํา
หน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H's ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริ หารงานของมหาวิ ทยาลั ยดํ าเนิ นการภายใต้ การกํ ากั บดู แลของสภามหาวิ ทยาลั ย มี อธิ การบดี เป็ น
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด มี ร องอธิ ก ารบดี 4 ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ฝ่ า ยบริ ห าร ฝ่ า ยวิ ช าการ ฝ่ า ยวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพ และ
ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา มี ผู้ ช่ วยอธิ การบดี 3 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายวางแผนและพั ฒนา ฝ่ ายทรั พย์ สิ นและรายได้ และ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา มีหน่วยงานหลัก 12 หน่วยงาน แบ่งเป็น 6 คณะ 3 สํานัก 2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา สถาบั นภาษาศิ ลปะและวั ฒนธรรม และ
บัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 828.5 คน มีจํานวน
บุคลากรสายวิชาการ 378.5 คน บุคลากรสายสนับสนุน 441 คน นักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
357.5 คน ลาศึกษาต่อ 21 คน ไม่มีผู้ลาเพิ่มพูนศักยภาพ และไม่มีผู้ไปช่วยราชการ ประกอบด้วย ปริญญาตรี 16 คน
ปริญญาโท 277.5 คน และ ปริญญาเอก 85 คน จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ 13 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 85 คน และตําแหน่งอาจารย์ 280.5 คน
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏสกลนครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการจั ดการศึ กษา จํ า นวน
6 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ คณะครุ ศาสตร์ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปิดสอนทั้งหมด 65 หลักสูตร แยกเป็น
3 ระดับ ดังนี้ ระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 13,683 คน และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 2,821 คน
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5. วิธีการประเมิน
5.1 การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาและวิเคราะห์เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยมร่วมกัน เพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลักฐาน และกําหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจ
ประเมิน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใช้วิธีการตรวจประเมินแบบพิชญพิจ ารณ์ โ ดย
ดําเนินการเป็นรายตัวบ่งชี้ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ ในรายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดําเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ดังภาคผนวก หน้า 15)
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินภาพรวมจาก
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงและสภาพจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. รายงานสรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาเพื่อนําเสนอผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับสมบูรณ์
5.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง
และตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดเตรียมเอกสารตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น
กระบวนการและกิจกรรมการดําเนินงานที่แสดงให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการดําเนินงาน หรือ
ตรวจประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมด และยืนยันผลการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรในชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย
3 = บรรลุ
° = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

3

2.21

3

2.81

°

2.16

5 ข้อ

°

4.00

4 ข้อ

°

3.00

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

2.00 คะแนน

143.42

2.21

65
85 x 100

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

2.70 คะแนน

22.46

378.50
22.46 x 5

2.81

40
98 x 100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

2.20 คะแนน

25.89

378.50
25.89 x 5

2.16

60
6 ข้อ
(5.00 คะแนน)
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
(5.00 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
(5.00 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

4.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

2.84
6 ข้อ
34.20
7
28.96
7

3

5.00

4.89

3

4.89

4.14

3

4.14
4.68

8

ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ต่อ)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
6 ข้อ
(5.00 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
7 ข้อ
(4.00 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
7 ข้อ
(5.00 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

3.00 คะแนน

22.14

5 ข้อ
(4.00 คะแนน)
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ

5 ข้อ

คะแนนประเมิน

3

5.00
5.00

3

5.00
5.00

3.69

6

บรรลุเป้าหมาย
3 = บรรลุ
° = ไม่บรรลุ

3

5.00

3

3.69

°

4.00
4.23
3.92

ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในภาพรวมอยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณา
รายองค์ประกอบแล้วพบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
(x̄ = 4.68) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (x̄ = 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(x̄ = 5.00) องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (x̄ = 4.23) และองค์ประกอบ
ที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (x̄ = 2.84)
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ตารางที่ ป.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
องค์
ตัวบ่งชี้
ประกอบที่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(I)
(P)
(O)
ปัจจัย กระบวน ผลลัพธ์
นําเข้า
การ

ผลการประเมิน
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

1

5

2.49

3.50

2.21

2.84

พอใช้

2

3

4.89

5

4.14

4.68

ดีมาก

3

1

-

5

-

5.00

ดีมาก

4

1

-

5

-

5.00

ดีมาก

5

3

-

4.50

3.69

4.23

ดี

รวม

13

3.29

4.43

3.35

3.92

ดี

ผลการประเมิน

พอใช้

ดี

พอใช้

การวิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จําแนกตาม ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยนําเข้า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ (x̄ = 3.29) ปัจจัยกระบวนการ
ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.43) ปัจจัยผลลัพธ์ ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ (x̄ = 3.35)
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สรุปจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข
1. จํ า นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ มี ตํ า แหน่ ง ทาง 1. ควรกําหนดเป้าหมายและวางแผนในการพัฒนา
วิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอก
บุ ค ลากรสายวิ ช าการให้ ชั ด เจน ในประเด็ น ของ
คุณวุฒิและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยใช้
ข้ อ มู ล จากงานบริ ห ารบุ ค คลและนิ ติ ก าร และมี
ระบบการกํากับติดตามให้เป็นไปตามแผนในการ
ดําเนินงาน
2. จํานวนหรือคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2. ควรมี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งในประเด็ น จํ า นวน
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและคุ ณ สมบั ติ ข อง
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สกอ.
3. การให้บริการศิษย์เก่า
3. ควรพัฒนาช่องทางการให้บริการศิษย์เก่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการพัฒนา
ตนเองของศิษย์เก่า
4. แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่สะท้อนการพัฒนา 4. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
คุณลักษณะของนักศึกษาที่แท้จริง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อจะได้
ออกแบบโครงการกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการพั ฒ นาและสามารถ
ประเมิ น แผน และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. มีผลงานวิจัยที่นําไปจดอนุสิทธิบัตร
2. มีนกั วิจัยต้นแบบที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานสร้างสรรค์
2. จํานวนนักวิจัยให้มีจํานวนมากขึ้นและครอบคลุม
ทุกคณะ
3. แหล่งตีพิมพ์

แนวทางแก้ไข
1. ผลงานสร้างสรรค์ควรนําไปเผยแพร่ในระดับที่
สูงขึ้น (ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ)
2. พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้กระจายไปทุกหน่วยงาน
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงหรือทําวิจัยเป็นทีมหรือสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยกับสถาบันอื่น
3. ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
ที่มีค่าระดับนานาชาติสูงขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการบริการวิชาการ

2. การบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการ

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการบริ ก ารวิ ช าการให้ ชั ด เจน เพื่ อ จะได้
ออกแบบโครงการกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการพั ฒ นาและสามารถ
ประเมิ น แผน และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ควรนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ใ นการบริ ก ารวิ ช าการ
เพื่อให้เกิดการประโยชน์อย่างแท้จริง และเกิดการ
พัฒนางานวิจัยโดยแท้จริงอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. การสร้างมูลค่าจากศิลปวัฒนธรรม

3. การบูรณาการกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
1. ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน
เพื่อจะได้ออกแบบโครงการกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาและสามารถ
ประเมิ น แผน และนํ า ผลมาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นา
แผนการจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อนําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบูรณาการ เช่น การทําแผน
ที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทําลายเสื้อผ้า
เป็นต้น
3. ควรมีการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัย
การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ประเด็นความเสี่ยง

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แนวทางแก้ไข
1. ควรกํ าหนดประเด็นความเสี่ย งที่เกิ ดจากปั จ จั ย
ภายนอก หรื อ ประเด็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
ตลอดจนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ของสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรครอบคลุมแผนการ
หาเงิน แผนการใช้เงิน แผนการเก็บเงินเพื่อประกัน
ความเสี่ยง
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ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 926 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ
รองศาสตราจารย์สมชาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา

พงษ์ศิริ
เอี่ยมวิจารณ์
ชื่นวัฒนาประณิธิ
นามมหาจักร
มงคลวัย
วงษ์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ
ผู้บริหารและบุคลากร ลงทะเบียน
- อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
- ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และ
แนวทางการประเมินฯ
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการ ประชุมเตรียมสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
- อธิการบดีและรองอธิการบดี
- ตัวแทนอาจารย์
- ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
- ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน

วันที่ 26 ตุลาคม 2559
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะโดยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
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ผู้ให้สัมภาษณ์
สัมภาษณ์ตวั แทนผู้บริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
ธรรมวินทร
3. นายประสิทธิ์
คะเลรัมย์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สัมภาษณ์ตวั แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนฤทธิ์

คําธิศรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

แว่นเรืองรอง
บุพศิริ
คุปตะบุตร
วรรณทอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์

สัมภาษณ์ตวั แทนอาจารย์
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย
ดร.สุธาสินี
อาจารย์นวพร

สัมภาษณ์ตวั แทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางนงเยาว์
2. นางสาวอ่อนศรี

จารณะ
ฝ่ายเทศ

3. นางสาวสุภาวดี
4. นางสาววิภาวรรณ

สุวรรณเทน
ใหญ่สมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รองผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาและ
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิจัย

ศรีระดา

รองผู้อํานวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

สอนสูญ
พุทธศาวงศ์
จันทร์สว่าง
กระบอกโท
เหล่าชรา

นายกองค์การบริหารนักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมภาษณ์ตวั แทนศิษย์เก่า
นางบุษกร

สัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายไกรจักร
นายวีระศักดิ์
นางสาวดุจสุดา
นางสาวศรัญญานันท์
นางสาวสุวิจิตรา

สัมภาษณ์ตวั แทนบุคลากรในชุมชน
1. นายคําวี

พิชัยคํา

2. นางบองมา

พิชัยคํา

บ้านนาเลา ตําบลบึงทวาย อําเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
กลุ่มผลิตผ้าห่มลายดอกแก้ว จังหวัดสกลนคร
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ภาพกิจกรรม
อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมิน

17

ภาพกิจกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2558

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
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ภาพกิจกรรม
สัมภาษณ์นักศึกษา

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบ่งชี้
พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2558

