คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม
2561 - 30 มิถุนายน 2562) เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง และเพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ ง มาตรฐานการอุด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่อง
แนวทางการนํา มาตรฐานการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหสถาบั นอุด มศึกษารายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการ
วิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ
คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ได ดํ าเนิ นการตรวจประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 โดยตรวจสอบขอมูลประกอบ
การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอางอิง
ตาง ๆ การสั มภาษณผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกานักศึกษา และ
บุคลากรในชุมชน และไดรายงานตามสภาพจริงดวยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาเพื่อใหมหาวิทยาลั ยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนครไดดําเนิ นการประเมิ นตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และ
ตัวบงชี้เฉพาะเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตั วบงชี้ ทั้ง นี้ ไดแนบรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้ง 5 ดาน มาพรอมนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาผลการตรวจประเมิน ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดใหไวในการตรวจประเมินในรายงานฉบับนี้ คงเปนประโยชนและมีสวนชวยใน
การพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะและหนว ยงานภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความเขมแข็งมากขึ้น และ
สามารถสะทอนความจริง เพื่อการนําไปใชประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
รองศาสตราจารยวิรตั น พงษศิริ
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สารบัญ
สวนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

หนา

บทสรุปผูบริหาร

1

บทนํา

6

วิธีการประเมิน

7

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

8

สรุปภาพรวม จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

10

สวนที่ 2 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
1. รายงานการกํากับมาตรฐาน
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
2.1) ผลลัพธดานผูเรียน
2.2) ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม
2.3) ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม
2.4) ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
2.5) ผลลัพธดานการบริหารจัดการ
3. หากการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา
มีแผนดําเนินการปรับปรุงอยางไร
4. และหากดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแลว สถาบันอุดมศึกษา
มีแนวทางพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
ภาคผนวก
-

คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
ผูใหสัมภาษณ
บทสัมภาษณ
ภาพกิจกรรม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยอนหลัง 5 ป (ปการศึกษา 2557 – 2561)
- บันทึกขอความที่ 107/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
เรื่อง แจงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครัง้ ที่ 11/2562

13
13
15
17
19
20
21
25
25

27
29
30
32
37
43
45

สวนที่ 1

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปการศึกษา 2561
(1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถนุ ายน 2562)

บทสรุปผูบริหาร
1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏสกลนคร เปน สถาบัน อุด มศึก ษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น มุง ความเป น เลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูบริหาร
สูงสุด มีรองอธิการบดี 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝายกิจการนักศึกษา
มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ และผูชวยอธิการบดีกํากับดูแลใน
สวนของการจัดการเรียนรู 1 คน มีหนวยงานหลัก 12 หนวยงาน แบงเปน 6 คณะ 3 สํานั ก 2 สถาบั น และ 1 บัณฑิต
วิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร คณะวิทยาการจัด การ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และ
บัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 915 คน จําแนกเปนบุคลากรสาย
วิชาการ 414 คน บุคลากรสายสนับสนุน 492 คน และนักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 396 คน และ
ลาศึกษาตอ 18 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 18 คน ปริญญาโท 273 คน และปริญญาเอก 123 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ มีรองศาสตราจารย 18 คน ผูชวยศาสตราจารย 105 คน และตําแหนงอาจารย 291 คน โดยมีการเปดสอน
ทั้งหมด 60 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 10,216 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา
วงรอบปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 2,816 คน

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 โดยตรวจสอบขอมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอางอิง
ตาง ๆ การสัมภาษณผูบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน ศิษยเกานักศึกษา และบุคลากร
ในชุมชน
สํ าหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนครมีการดํา เนินการ
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) เกณฑ สกอ. (13 ตัวบงชี้) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
การประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.41
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี
การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41
อยูในการดําเนินงาน ระดับดี
2) เกณฑ มรสน. (15 ตัวบงชี้) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้
การประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.38
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี
การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.38
อยูใ นการดําเนินงาน ระดับดี

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

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต

3.92

3.92

ดี

ดี

2. การวิจัย

4.81

4.81

ดีมาก

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.45

4.45

ดี

ดี

4.41

4.41

ดี

ดี

รวม

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑการประเมิน
ของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.41 คะแนน เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา
องคป ระกอบที่ อ ยู ใ นระดั บดี ม าก 3 องคป ระกอบ ได แ ก องคป ระกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.81) องคป ระกอบที่ 3
การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูใน
ระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.92) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.45)
2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ตามเกณฑการประเมินของ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้
องคประกอบ

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

กรรมการ

ประเมินตนเอง

กรรมการ

1. การผลิตบัณฑิต

3.99

3.99

ดี

ดี

2. การวิจัย

4.81

4.81

ดีมาก

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.45

4.45

ดี

ดี

4.38

4.38

ดี

ดี

รวม

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑการประเมิน
ของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.38 คะแนน เมื่อพิจารณารายองคประกอบ
แลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.81) องคประกอบที่
3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยู
ในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.99) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.45)

-3ตารางที่ 2 การวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

สกอ.
13
ตัวบงชี้

มรสน.
15
ตัวบงชี้

สกอ.
13
ตัวบงชี้

มรสน.
15
ตัวบงชี้

สกอ.
13
ตัวบงชี้

มรสน.
15
ตัวบงชี้

สกอ.
13
ตัวบงชี้

มรสน.
15
ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1

3.10

3.10

5.00

5.00

3.40

3.99

3.92

องคประกอบที่ 2

4.76

4.76

5.00

5.00

4.67

4.67

องคประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

องคประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

องคประกอบที่ 5

-

-

4.50

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ

3.65

3.65

ผลการประเมิน

ดี

ดี

องคประกอบ
คุณภาพ

ผลลัพธ
(O)

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

รวม

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

สกอ. 13 ตัวบงชี้

มรสน. 15 ตัวบงชี้

3.99

ดี

ดี

4.81

4.81

ดีมาก

ดีมาก

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4.50

4.35

4.35

4.45

4.45

ดี

ดี

4.86

4.86

4.14

4.16

4.41

4.38

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ จําแนกตาม ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 3.65) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.14)
การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ จําแนกตาม
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 3.65) ปจจัยกระบวนการ
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.16)
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1) หลักสูตร
1.1 แนวทางการดําเนินการหลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน เชน 1) หลักสูตรที่กําลังจะปดหลักสูตร ไมมีการรับ
สมัครนักศึกษาใหม และอาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมครบ มหาวิทยาลัยควรเสนอขออนุมัติสภาปดหลักสูตรแบบมี
เงื่อนไข จากนั้น ใหสงขอมูลไปยังสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุด มศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อขอยกเลิกองคประกอบที่ 1 เนื่องจากไมมีการรับนักศึกษา และรายงานเฉพาะตัวบงชีท้ ี่ไดดําเนินการ หรือ 2) โอนยาย
นักศึกษาไปหลักสูตรอื่นที่ผานการประเมินเพื่อปองกันปญหาเรื่องภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
1.2 ควรมีการวิเคราะหหลักสูตร ในกรณีที่หลักสูตรไมอยูในความสนใจของผูเรียน ควรจะปด หรือยุบรวมเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหม พัฒนาเปนหลักสูตรใหมที่นาสนใจ ปรับเปลี่ยนใหมีความทันสมัย กาวทันแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของโลก และเปนวิชาชีพที่คนอยากจะเรียน เพื่อจะผลิตทรัพยากรมนุษยของชาติ ใหตรงความตองการของตลาดแรงงาน
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และโลกปจจุบัน
1.3 ควรวิเคราะหหลักสูตรที่มีชื่อ วัตถุประสงค และกลุมเปาหมายนักศึกษา ใกลเคียงกันวาอาจมีการควบรวม/
ปรับปรุงหลักสูตร
2) คุณภาพอาจารย
อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยังต่ํากวาเกณฑ ควรวางแผนพัฒนาและ
กําหนดเปาหมายที่ทาทายใหสามารถบรรลุเกณฑขั้นต่ํา คุณภาพอาจารยทั้งดานคุณวุฒิ และตําแหนงวิชาการ เพื่อลด
ความเสี่ยงดานคุณภาพหลักสูตร โดยแผนพัฒนาบุคลากรตองชัดเจนพรอมกับมีระบบสงเสริมสนับสนุนและกํากับติดตาม
ใหเปนไปตามแผน และควรมีการวางแผนในการพัฒนาระบบสงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก
ผลงานวิจัยจะสงผลตอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และสงผลตอการเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก
3) การพัฒนานักศึกษา
ควรกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษาใหชัดเจนแลวออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ใหนักศึกษามีคุณภาพและทักษะชีวิตที่ดี (Life Skills) และมีทักษะความสามารถดานอารมณและดานสังคม (Soft Skills) เชน
การใชภาษา, การติดตอสื่อสาร, ความเปนมิตร, การมองโลกในแงดี, การแสดงออกทางสังคม, บุคลิกภาพ เปนตน โดยที่คณะ
ตองเชื่อมโยงกับสวนกลาง คือ กองพัฒนานักศึกษา ในการออกแบบ โครงการ/กิจกรรมที่โดดเดน และสอดคลองกับอัตลักษณ
โดยเนนกิจกรรมหรืองานบริการที่เสริมใหนักศึกษามีทักษะชีวิตดานตาง ๆ ใหมากขึ้น ซึ่งจะไปสอดคลองกับการศึกษาดวย
ตนเอง และควรมีการเปดพื้นที่ในการเรียนรูกิจกรรมใหมากขึ้น (Working Space)
4) การบริหารจัดการงานวิจัย
4.1 เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย แนวโนมเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคลดลง ควรนําเขาแผนบริหาร
ความเสี่ยงในประเด็นดานความมั่นคงทางการเงิน ดา นรายได และควรหาแหลงเงิน ทุ นสนั บสนุน เงิน ทุ นวิจั ยหรืองาน
สรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก โดยมหาวิทยาลัยควรสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ไมวาจะเปนสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสรางเครือขายแหลงเงินทุนวิจัย

-55) การบริการวิชาการ
การบริก ารวิช าการในประเด็น ของความเข ม 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 ทีเ่ กี่ยวกับอาหารใหเกิดมูลคาเพิ่ม การเขา
ไปดูแลดานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสบูใหเกิดการรับรูและสนใจที่จะจูงใจใหเกิดการเลือกซื้อ หรือการเขาไปดูแลดาน
การตลาดโดยอาจมีการติดตอทําการคากับเครือขายที่ตองการผลผลิต เปนตน
6) แผนการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
1. ควรมีแผนการสรางมาตรฐานทางวัฒนธรรม โดยการนําวัฒนธรรมของจังหวั ดสกลนครที่มีหลากหลายมา
ดําเนินการ และการจัดทําแผนดังกลาวอยางมีสวนรวมทั่วถึงทั้งองคกร
2. ควรมีแผนการนําองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไปสรางมูลคาเพิ่มในการสรางเศรษฐกิจหรือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
7) การบริหารจัดการ
7.1 ความเสี่ยง เรื่อง ความมั่นคงทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย ควรมีก ารพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหารายไดจากแหลงอื่น ๆ เชน รายไดจากการบริการวิชาการ โดยใชทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย รายไดจากการวิจัย จากการบริการทางดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดผลประโยชนอยางชัดเจน และควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการระเบียบการเงินวาดวยเงิน
รายได ที่ ชั ด เจน และควรเป ด โอกาสใหค ณะหารายได ด วยตนเอง ซึ่ง จะทํ า ใหค ณะมี ค วามเข ม แข็ ง และสามารถนํา
งบประมาณนั้นมาบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และควรใหมีแรงจูงใจสําหรับบุคลากรที่สามารถหารายไดเขาคณะ
โดยมีการบริหารจัดการในทุกภาคสวนใหเกิดความสมดุล
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
ไมสามารถทํา งานตามที่มอบหมายใหปฏิบัติได ควรจะบริหารอยางไร 4) ดานกฎระเบียบขอบั งคับของกฎหมาย เชน
การจัดการศึกษาแบบใหม กฎระเบียบเอื้อหรือไมอยางไร เปนตน
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บทนํา
1. วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. รอบปการประเมิน
1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

3. วัตถุประสงคในการประกันคุณภาพการศึกษา

1. เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะนําไปใชในองคกรอื่น ๆ

4. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏสกลนคร เปน สถาบัน อุด มศึก ษาเพื่อการพัฒ นาทองถิ่น มุง ความเป น เลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูบริหาร
สูงสุด มีรองอธิการบดี 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝายกิจการนักศึกษา
มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ และผูชวยอธิการบดีกํากับดูแลใน
สวนของการจัดการเรียนรู 1 คน มีหนวยงานหลัก 12 หนวยงาน แบงเปน 6 คณะ 3 สํานั ก 2 สถาบั น และ 1 บัณฑิต
วิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจั ดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และ
บัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 915 คน จําแนกเปนบุคลากรสาย
วิชาการ 414 คน บุคลากรสายสนับสนุน 492 คน และนักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 396 คน และ
ลาศึกษาตอ 18 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 18 คน ปริญญาโท 273 คน และปริญญาเอก 123 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ มีรองศาสตราจารย 18 คน ผูชวยศาสตราจารย 105 คน และตําแหนงอาจารย 291 คน โดยมีการเปดสอน
ทั้งหมด 60 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 46 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 10,216 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา
วงรอบปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 2,819 คน
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5. วิธีการประเมิน

5.1 การวางแผนและการประเมิน

การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศึกษาและวิเคราะหเอกสารรายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายในประชุ ม วางแผนการตรวจเยี่ย มรวมกั น เพื่อกํ า หนด
วัต ถุประสงค ขอบเขต ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
หลักฐาน และกําหนดเกณฑการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไดรวมรับฟงคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน และการตรวจประเมิน
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใชวิธีการตรวจประเมินแบบพิชญพิจารณ โดยดําเนินการ
เป น รายตั ว บ ง ชี้ ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งาน เอกสารหลั ก ฐานอ า งอิ ง ต า ง ๆ ในรายงานการประเมิ น ตนเองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดําเนินการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการประเมิ น 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 เนิ น งานทั้ งหมด และยืน ยั น ผลการตรวจคุณ ภาพการศึ กษาภายในผา นระบบฐานขอมู ล ด า นการประกันคุณภาพ
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

3.40

3.40

ดี

ดี

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

3.71

3.71

ดี

ดี

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.48

2.48

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

**1.6.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

-

4.40

-

ดี

**1.6.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

-

3.96

-

ดี

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

3.92

3.99

ดี

ดี

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

4.76

4.76

ดีมาก

ดีมาก

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

4.67

4.67

ดีมาก

ดีมาก

4.81

4.81

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

4.35

4.35

ดี

ดี

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4.00

4.00

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

4.45

4.45

ดี

ดี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

4.41

4.38

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

-9ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.41 คะแนน
เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย
(xˉ = 4.81) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํ ารุงศิลปวั ฒนธรรม (xˉ = 5.00)
องคประกอบที่อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.92) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
(xˉ = 4.45)
ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และมรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี
4.38 คะแนน เมื่ อพิจ ารณารายองคป ระกอบแล ว พบวา องคป ระกอบที่อ ยูใ นระดับ ดี ม าก 3 องค ประกอบ ได แก
องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.81) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิล ปวั ฒ นธรรม (xˉ = 5.00) องคป ระกอบที่ อยู ในระดับ ดี ไดแ ก องคป ระกอบที่ 1 การผลิต บัณ ฑิต (xˉ = 3.99) และ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.45)
ตารางที่ ป.2 วิเคราะหผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลลัพธ
คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ. 13 ตัวบงชี้

มรสน. 15 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1

3.10

3.10

5.00

5.00

3.40

3.92

3.92

3.99

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

4.76

4.76

5.00

5.00

4.67

4.67

4.81

4.81

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

4.35

4.35

4.45

4.45

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ

3.65

3.65

4.86

4.86

4.14

4.16

4.41

4.38

ดี

ดี

ผลการประเมิน

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

องคประกอบ
คุณภาพ

ผลลัพธ
(O)

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

รวม

การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑก ารประเมินของ สกอ.จํา นวน 13 ตัวบงชี้ จํ าแนกตาม ปจจั ยนําเขา
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 3.65) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.14)
การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํ านวน 15 ตัวบงชี้ จํา แนกตาม
ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลลั พ ธ พบว า ป จ จั ย นํ า เข า ผลการดํ า เนิ น งานอยูใ นระดั บ ดี (xˉ = 3.65) ป จ จั ย
กระบวนการ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.16)
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สรุปจุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา จําแนกตามองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรที่ไมผานการประเมินและคาดวาจะปดหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

2. หลักสูตรที่มีชื่อและวัตถุประสงคใกลเคียงกันรวมทั้ง
กลุมเปาหมายนักศึกษาในหลักสูตรที่ใกลเคียงกัน
3. หลักสูตรที่มีผลการประเมินหลักสูตรต่ํากวา 3

4. การพัฒนาอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนง
ทางวิชาการ
5. การประเมินกิจกรรมการบริการนักศึกษา

6. แผนการพัฒนานักศึกษา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ไมผานการประเมินและมีนักศึกษาจํานวนนอย
วาจะปดหรือปรับปรุงหลักสูตร เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เชน โอนยายนักศึกษาไป
หลักสูตรอื่น ๆ
2. ควรมีการทบทวนหลักสูตรที่มีชื่อและวัตถุประสงค
ใกลเคียงกันรวมทั้งกลุมเปาหมายนักศึกษาในหลักสูตรที่
ใกลเคียงกัน
3. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตรที่ได
คาคะแนนต่ํากวา 3 เพื่อวางเปาหมายการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหไดผลประเมิน
เพิ่มขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรมีแผนระยะยาวในการพัฒนาอาจารยที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลการประเมิน
5. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงวิธีการประเมินกิจกรรมการ
บริการนักศึกษาเพื่อใหสามารถนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจกรรมไดอยางครบถวน
6. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัด
ของการแผนการพัฒนานักศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน/จุดแข็ง
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีงบประมาณผานเกณฑ
ทั้งสายวิทยและสายสังคมศาสตรในเกณฑที่ดีมาก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาชองทางการเขาถึงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยใหกับผูบริหารทุกระดับเพื่อใหผูบริหารใช
ในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการวิจัย
2. ควรมีนโยบายสงเสริมใหมีสัดสวนงบประมาณตอคน
เปนไปตามเกณฑของ สกอ. ใหครบทุกคณะ/หลักสูตร
3. ควรมีกรอบการวิจัยบูรณาการของพื้นที่ ที่สอดคลองกับ
นโยบายการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยที่เปลี่ยนแปลง

- 11 จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

1. ควรมีการสื่อสารสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมใน
การกําหนดเกณฑการตอบแทนผลประโยชนของนักวิจัย
เชน การจัดทําระบบประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ควรกําหนดนโยบายของการทํางานวิจัยของสายสนับสนุน 2. ใหอาจารยเปนพี่เลี้ยงในการวิจัยสําหรับสายสนับสนุน
3. ยกระดับการตีพิมพเผยแพร
3. พัฒนาคุณภาพของการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบ
ตาง ๆ

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

การดําเนินการบนความตองการของชุมชนอยางแทจริง
มีความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานบริการ
วิชาการรวมกับภาคเครือขายในทองถิ่น

1. การพัฒนาสูรูปแบบ (Model) การบริการวิชาการที่
เขมแข็งและยั่งยืนในพื้นทีม่ ีการกําหนดขอบเขตงานวิจัย
ที่เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการและมีการตอยอดขยาย
พื้นที่การบริการวิชาการตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นสนองพระบรมราโชบาย
2. สรางระบบและกลไกการทํางานแบบมีสวนรวมจนชุมชน
มีความเขมแข็งและยืนหยัดไดดว ยตนเอง

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. การเชื่อมโยงระหวางชุมชนเพื่อสรางเครือขายการทํางาน 1. การถอดองคความรูในพื้นที่บริการวิชาการเพื่อหา
เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางครบวงจร
แนวทางการทํางานรวมกัน เชน การเพิ่มมูลคาสินคา
2. เพิ่มชองทางการขายสินคาชุมชนแบบออนไลน
การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชน เปนตน
3. การพัฒนาตราสินคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2. การบูรณาการระหวางหนวยงาน และ/หรือพันธกิจภายใน
(Brand Guarantee)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน/จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มหาวิทยาลัยสรางและกําหนดมาตรฐานทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยควรผลักดันวัฒนธรรมอื่นที่เปนมรดกและ
เรื่อง อัตลักษณฟอนผูไทสกลนครจนไดขึ้นทะเบียนมรดกทาง ภูมิปญญาของทองถิ่นใหนําไปสูการยอมรับในระดับชาติ
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. ทักษะดานภาษา
2. การบูรณาการรวมพันธกิจอื่น

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนการพัฒนาทักษะดานภาษาใหกับ
นักศึกษา เชน ภาษาอังกฤษใหชดั เจนและมีความตอเนื่อง
2. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการบูรณาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับการวิจัยและการบริการวิชาการทั้งใน
ระดับคณะและหลักสูตร
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน/จุดแข็ง
1. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดมเปาประสงค
ของแผน

2. แผนกลยุทธทางการเงิน

3. การวิเคราะหความคุมคาของการใชงบประมาณในตนทุน
ตอหนวย

4. การบริหารความเสี่ยง

5. ดานธรรมาภิบาล
6. แผนพัฒนาบุคลากร

7. การจัดการความรู

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามวิสัยทัศนไวเพื่อใช
ในการประเมินความสําเร็จในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของผลลัพธตาม
เปาประสงคของแผนใหชัดเจน และทาทายในการ
ยกระดับคุณภาพ โดยนําตัวชี้วัด ปจจัยนําเขา และ
กระบวนการไปวัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
3. แผนกลยุทธทางการเงินควรครอบคลุม
(1) วิเคราะหตนทุน
(2) การหารายได
(3) แผนบริหารจัดการ
(4) การสรางความมั่นคงทางตรง
โดยควรเพิ่มแนวทางการบริหารงบประมาณใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรวิเคราะหความเหมาะสมของ
สัดสวนการจัดสรรงบประมาณในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรและพันธกิจ
4. ใหนําการวิเคราะหตนทุนหนวยงานมาวิเคราะหความ
คุมคา เชน ตนทุนในการพัฒนาอาจารย เปนตนทุนที่ใช
มากที่สุด ควรวัด Productivity ของอาจารย รวมทั้ง
ตนทุนในการผลิตบัณฑิตเพื่อเปรียบเทียบกับภาวะ
การมีงานทํา
5. ควรกําหนดประเด็นความเสี่ยงใหครอบคลุม 4 ประเด็น
คือ (1) ดานยุทธศาสตร (2) ดานการเงิน (3) ดาน
พฤติกรรม (4) ดานกฎหมายขอบังคับ
6. ควรมีการประชาสัมพันธผลการปฏิบัติ ITA ของ
มหาวิทยาลัยที่อยูในระดับตน ๆ ของประเทศ
7. กํากับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางตอเนื่อง กําหนด
เปาหมายความสําเร็จระยะยาว ที่เปนเปาหมายเชิง
ผลลัพธของการพัฒนาบุคลากร เชน การใชประโยชน
จากการพัฒนาบุคลากรนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย
8. ควรมี KM blog ของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมองค
ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู

สวนที่ 2

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุด มศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการการอุด มศึกษา ลงวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการนํา
มาตรฐานการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหส ถาบันอุดมศึกษารายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานผูเรียนดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเป นไทย และดานการบริหารจัด การ โดยใหรายงานในระบบฐานขอมู ลดา นการประกันคุณภาพการศึกษา
(CHE QA Online) ทั้งนี้โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามหัวขอ
ในระบบ CHE QA Online ดังนี้

1. รายงานการกํากับมาตรฐาน

ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานดานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1)
จํานวนทั้งสิ้น 60 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 59 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 98 ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมด และมีหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 2 ของจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทากับ 3.40 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับพอใช

2. การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ใหระบุวา สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอยางไรทีท่ ําให
บรรลุผลลัพธตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผา นความเห็นชอบจากสภาสถาบันดวย
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดมี
การพัฒนาตัวบงชี้เพิ่มเติมระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในองคประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับคณะ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 1.7.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยมีตัวบงชี้ ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.6 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.6.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 1.6.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
และเริ่มใชตัวบงชี้เพิ่มเติมระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป เพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยของทุกปการศึกษา พรอมกับนํา
ขอมูลที่ไดจากตัวบงชี้ดังกลาวไปใชเปนเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดกําหนดกระบวนการทํางานเปน 4 สวน ไดแก การวางแผน การดําเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทา
คณะ (สํานัก สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย และในวงรอบปการศึกษา 2561 ไดมีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ในชวงเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562
ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ไดเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดให
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมิน ตนเองใหแกหนว ยงานตนสั งกั ด หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป
จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรว มกัน พัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้น โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา
2562 เปนตนไป
เอกสารหลักฐาน : มรสน.1 – 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.1 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน.1 – 03 คูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2561
มรสน.1 – 04 องคประกอบ และตัวบงชี้ ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561
มรสน.1 – 05 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2557
มรสน.1 – 06 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2562 พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562
มรสน.1 – 07 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2562

- 15 2) ใหระบุผลลัพธดานผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม
ผลลั พธ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่ งเป นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบงชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดในมาตรฐานแตละดานเหลานั้น
ในป ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน กลุ ม ข สถาบั น ที่ เ น น
ระดับปริญญาตรี มีผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ และมีตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่มเติม จํานวน
2 ตัวบงชี้ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้
โดยมีการดําเนินการดานผลลัพธดานผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม
ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
2.1) ผลลัพธดานผูเรียน มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (3.99 คะแนน)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง สิ้ น 6 คณะ
ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการเปดสอนทั้งหมด 60 หลักสู ตร จํา แนกเป นระดับ
ปริญ ญาตรี 46 หลั ก สู ต ร ระดั บ ประกาศนียบัต ร 1 หลั ก สูต ร ระดับ ปริญ ญาโท 8 หลั ก สู ต ร และระดั บ ปริญญาเอก
5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 10,216 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา วงรอบปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น
2,819 คน โดยมีหลักสูตรที่ผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน 59 หลักสูตร จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน
46 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน ระดับปริญญาโท จํานวน
1 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทากับ 3.40 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับพอใช (ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 915 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ
414 คน บุ คลากรสายสนับสนุน 492 คน และนักวิจัยประจํา 9 คน มีอาจารยประจํา ที่ปฏิบัติงานจริง 396 คน และ
ลาศึกษาตอ 18 คน ประกอบดวย อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 18 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท 273 คน
และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 123 คน พบวา มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 123 คน คิดเปน
รอ ยละ 29.71 เทา กั บ 3.71 คะแนน ซึ่ง มีผ ลการดํา เนิน งานอยูในระดับ ดี (ตั ว บ งชี้ 1.2 อาจารยป ระจํา สถาบัน
ที่มีคุณ วุ ฒิป ริญ ญาเอก) และถ า จํา แนกตามตํ าแหนง ทางวิช าการ มหาวิท ยาลั ย มีอ าจารยป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหนง
รองศาสตราจารย 18 คน ผูชวยศาสตราจารย 105 คน และที่ดํา รงตําแหนง อาจารย 291 คน พบวา มหาวิทยาลั ย
มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 123 คน คิดเปนรอยละ 27.71 เทากับ 2.48 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับที่ตองปรับปรุง (ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยูในระดับ
ดีมาก เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี) โดยมีกองพัฒนานักศึกษารับผิดชอบ
ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา มีการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน
สถาบัน มีการจัดตั้งคลินิกแนะแนวและใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขามารับคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ทั้งดาน
วิชาการ และดานการใชชีวิตใหสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ โดยมีการใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมตาง ๆ ที่
จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย แนวทางการประกอบอาชีพในการหารายไดเสริมระหวางเรียน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา ทั้งทางดานรางกาย ดานอารมณดานสังคมและ ดานสติปญญา นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยไดรวบรวม
ขอมูลขาวสารโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เชน กิจกรรมนอกหลักสูตรระดับ

- 16 คณะ ระดับสาขา หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรจากหนวยงานภายนอก ขาวสารทุนการศึกษา ขาวสารและรายละเอียด
ขั้นตอนในการขอรับบริการ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ การจัดหางาน การรับสมัครงาน
ตํา แหนงงานวางทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป นตน มีการจั ดโครงการป จฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิต ใหมีทักษะความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่จําเปนตอการทํางาน อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลมาใชเพื่อเปน
แนวทางประกอบการตัดสินใจในการเขาสูสาขาอาชีพที่ตนเองตองการ และมีความพรอมกับการทํางานและการแขงขันในสังคม
ปจจุบันพรอมกาวเขาสูวิชาชีพอยางมั่นคงเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยภายในโครงการมีกิจกรรมการใหความรูในการบรรยายพิเศษ
หัวขอ “การเตรียมความพรอมกอนจบพรอมเทคนิคการเขียนเรซูเมอยางไรใหไดงาน” โดยคุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษ
จากบริษัท JOB TOPGUN และมีกิจกรรมการรับสมัครงาน (JOB FAIR) จากบริษัท หางรานตาง ๆ เครือขายตลาดนัดแรงงาน
หลากหลายรูปแบบเขามารับสมัครงาน อาทิ เชน โรงแรมบางกอกพาเลซ บริษัทอีเทอนอล ซากาตะอิงซ จํากัด บริษัท KFC RD
(เรสเตอรองดิวะรอปเมน) บริษัทคิงเพาเวอร มหานคร เปนตน ซึ่งถือเปนการเปดโอกาสใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามี
ประสบการณจริงในการสมัครงานและการสัมภาษณงานกับผูประกอบการโดยตรง และมีการจัดโครงการหลักสูตรอบรม
ระยะสั้นสําหรับนักศึกษาของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใหนักศึกษามีทักษะความรูทางวิชาการ
ทักษะทางวิชาชีพและมีความพรอมในการไปประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา จํานวน 6 โครงการ อาทิ 1) หลักสูตรอบรม
ระยะสั้นสําหรับนักศึกษา การทําเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ ประจําปงบประมาณ 2562 จัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2) โครงการถายภาพใหสวยดวย
กลองมือถือ จัดโดยศูนยวิชาศึกษาทั่วไป สํานักงานสงเสริมและงานทะเบียน 3) โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับ
นัก ศึกษา จั ดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4) โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับนักศึกษา โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและการสื่อสารในที่ทํางาน จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา 5) โครงการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการ
จัดการการเงิน Gen Z เสนทางสูผูประกอบการยุคดิจิทัล และ 6) โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นสําหรับนักศึกษา เรื่อง
สมุนไพรเพื่อความงาม ประจําปงบประมาณ 2562 จัดโดยสํานักงานสงเสริมและงานทะเบียน เปนตน และกองพัฒนา
นักศึกษายังไดจัดโครงการอบรมพัฒ นาทัก ษะการทําข อสอบ กพ. ใหแกศิษยเกา และนักศึก ษาที่จ ะสํ า เร็จ การศึ ก ษา
ประจําป 2561 เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหกับนักศึกษาและศิษยเกา เมื่อสิ้นสุดทุกโครงการมีการประเมินผล
โครงการและนําขอเสนอแนะของโครงการในการจัดกิจกรรมและการใหบริการมาปรับปรุงและพัฒนาการดํา เนินงาน
โครงการใหดียิ่งขึ้นในปถัดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยูใน
ระดั บดีมาก เทา กับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี) โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการ
ดําเนินการรวมกั บตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา (กบ.ก.) ในการ
รวมกันออกแบบและกําหนดรูปแบบโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาไวในแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา
2561 เพื่อใหตรงกับความตองการของนักศึกษาในการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ โดยมีโครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งมี
กิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท ภายใตกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และภายใตกรอบอัตลักษณ
มหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ โดยจําแนกเปน 1) กิจกรรมสงเสริมคุณลัก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 8 โครงการ 2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 5 โครงการ 3) กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 4 โครงการ 4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 โครงการ
และ 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ และกองพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมืออาชีพ
ประจําปการศึกษา 2561 และโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมี
ความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการ การดําเนินโครงการที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงค
ของโครงการ การประเมินวัตถุประสงค การสรุปผลการประเมิน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และการมีสวนรวมใน

- 17 กิจกรรม และการทํางานเปนทีมตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการมากยิ่งขึ้น และทุ กโครงการมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการนําขอเสนอแนะของโครงการมา
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาในปการศึกษาถัดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผูสําเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรี ในวงรอบปการศึกษา 2560
ทั้งสิ้น 2,189 คน พบวา มีจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 2,034 คน คิดเปนรอยละ
92.92 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยมีจํานวนบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1,553 คน
จากจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ ซึ่งไมนําบัณฑิต ที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ที่ศึกษาตอ อุ ปสมบท และ
เกณฑทหาร มาพิจารณา จํานวน 100 คน มีคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 79.27 เทากับ 3.96 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี (ตัวบงชี้ที่ 1.6.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป) จากนั้น
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในวงรอบปการศึกษา 2560 จากผูใชบัณฑิตที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,526 คน พบวา มีจํานวนบัณฑิตที่
ไดรับการประเมินทั้งหมด 1,020 คน คิดเปน รอยละ 40.38 ของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา มีคาเฉลี่ยของผลการ
ประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 4.40
คะแนน ซึ่ ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานอยู ใ นระดั บ ดี (ตั ว บ ง ชี้ ที่ 1.6.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ)
เอกสารหลักฐาน : มรสน. 2.1 – 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 2.1 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
มรสน. 2.1 – 03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2) ผลลัพธดา นการวิจัยและนวัตกรรม มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (4.81 คะแนน)
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธกิจหลักในดานสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค
ความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น จึงมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของมหาวิทยาลัย คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาใน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน
จํ า เป น ตอ งมี ส วนประกอบที่ สํ าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบัน ต องมี แผนการวิ จัย มี ระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัย โดยบูรณาการงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง เปนตน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นารั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น งานด า นการวิ จั ย
และนวัตกรรม ซึ่งมีผลการดําเนินงานระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยูในระดับดีมาก
เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค) โดยมหาวิทยาลัย

- 18 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริหารการวิจัยและคณะกรรมการ
พิจารณาใหทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยในการวางนโยบายสงเสริมสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2) มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย พิจารณาเอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการคา
3) มีการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยการสนับสนุน งบประมาณเขารวม
ประชุม วิชาการตา ง ๆ 4) มีวารสารของมหาวิ ทยาลัย ดา นวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีรองรับการตี พิม พผ ลงานวิ จัย
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการคา โดย
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมที่เว็ปไซต และสงเอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมาย
ทางการคามาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใหคณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณาและสงเอกสารไปที่ กรมทรัพยสิน
ทางปญญา เพื่อดํ า เนินการในขั้นตอนถัดไป เปน ตน มีการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคในการเปนระบบและกลไกในการติดตามงานวิจัยและตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัยระบบการสืบคนขอมูลงานวิจัยและผลงานตีพิมพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th) เปนเว็บไซตหลักที่ใชดําเนินการในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ขอมูล การรับสมัครทุนภายในและภายนอกรวมถึงสถิติขอมูลการวิจัยและผลงานการตีพิมพเผยแพรอีกทั้งยังมีขอมูล
สารสนเทศสรุปการใหทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยในรูปแบบตาง ๆ และมีระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหาร อาทิ 1) ระบบบริห ารจัด การงานวิจัย ของประเทศ (National Research Management System : NRMS
2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน(Department Research Management System:DRMS (http://snru.drms.in.th)
3) ระบบวารสาร SNRUJST (http://snrujst.snru.ac.th/) 4) ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (ระบบ RIS) (http://ris.snru.ac.th/) และ
5) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (http://rms.snru.ac.th/) เปนตน มีการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีหองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือ
ศูน ยเ ครื่อ งมื อหรือศูน ยใ หคํ า ปรึ ก ษาและสนับ สนุน การวิจัยของมหาวิท ยาลั ย อาทิ ศู น ยค วามเป น เลิ ศดา นพลั งงาน
ทางเลือก ศูนยคราม เปนตน มีกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยนํา ผลงานวิจัยเขา รวมจัด
นิทรรศการในงานตาง ๆ เชน 1) จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม เรื่อง คราม : คุณคาภูมิปญญา มูลคา
เศรษฐกิ จ ไทย ได รั บ รางวั ล Bronze Award ในงาน “การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย แห ง ชาติ 2561” (Thailand Research
Expo 2018) 2) จัดนิทรรศการ “1 ทศวรรษ กับการพัฒนาหนองหาร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (RUNIRAC V) “สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตร
พระราชา” และ 3) จัดนิทรรศการงานวิจัย “ขางหลังขาว : นวัต กรรมภูมิปญญา มรดกชาวนาไทย” ในงานมหกรรม
งานวิจัยแหงชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) เปนตน มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโจทยวิจัยและการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยภายใตแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคิดเชิง
ออกแบบเพื่อการแกปญหาชุมชน Design Thinking” เปนตน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไดมีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยในการประชุมเปดภาคเรียน ลงขาวแสดงความยินดีและยกยองใน
วารสารหนองหารหลวงของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงความยินดีและยกยองจดหมายขาว เว็บไซต
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนตน เพื่อแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคทั้งการตีพิมพและนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคใหกับหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุนสนับสนุนใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการผลิต
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันเปนจํานวนเงิน 16,708,240 บาท และยังไดรับงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันเปน จํานวนเงิน 3,276,416 บาท รวมเปนเงิน จํา นวนทั้งสิ้น 19,984,656 บาท พบวา มีคา เฉลี่ยของ

- 19 คะแนนผลการประเมินของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน เทากับ 4.76 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ
ดีมาก (ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลงานวิจัยหรืองานสรา งสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารย
และนักวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 236 เรื่อง พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน เทากับ 4.67 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
(ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย)
เอกสารหลักฐาน : มรสน. 2.2 - 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 2.2 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.3) ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร มีการดํา เนินงานบริการวิ ชาการแกสั งคมทองถิ่นในป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม โดยมีความรวมมือระหวางหนวยงาน
คณะหรือหนวยงานเทียบเทารวมกันทั้งมหาวิทยาลัย ในการกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระยะ 20 ป (ป 2560 - 2579) กํา หนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาทองถิ่นมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
สกลนคร ระยะ 5 ป (ป 2561 - 2565) เพื่อกําหนดพื้นที่การดําเนินงานในการกําหนดชุมชนเปาหมายของการใหบริการ
วิชาการแกสังคม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการจัดทําแผนบริการวิชาการโดยการมีสวนรวมจากชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย จํานวน 5 พื้นที่ คือ 1) ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 2) ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว
จังหวัดสกลนคร 3) ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 4) ตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ
5) ตําบลนาหัวบอ อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม เพื่อเปนแนวทางรวมกันในการบูรณาการการมีสวนรวมกับชุมชน
ทองถิ่นอยางแทจริง การแกปญหาใหกับชุมชนได คนในชุมชนตระหนักและเห็นประโยชนอันเปนผลทําใหชุมชนพัฒนาขึ้น
อยางตอเนื่อง มีการนําองคความรู ทักษะ กระบวนการ วิธีการ เทคนิค และรูปแบบการดําเนินงานที่ไดรับจากการบริการ
วิชาการในการขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการพัฒนา จากการดําเนินกิจกรรม/ดําเนินงานโครงการ/อบรมพัฒนาศักยภาพไปใช
ในการขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองบนฐานการบูรณาการองคความรู ทรัพยากร และ
ภูมิปญญาทองถิ่นตามแผนการบริการวิชาการ กอใหเกิดโครงการตาง ๆ เชน โครงการการลดตนทุนการปลูกมะเขือเทศ
โดยใชเชื้อไตรโครเดอมาและเชื้อบีทที ดแทนการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โครงการคลินิกรักษา
สัตวเคลื่อนที่ โครงการการพัฒนารูปแบบการแปรูป และผลิตภัณฑจากผักตบชวาหนองหาร จังหวัดสกลนครโครงการ
ฝกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขาวกลองงอกบานนางอยตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เปนตน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย ในรูปแบบการสรางเครือขายการทํางานระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนรวมกับชุมชนเกิดการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น ดวยกระบวนการมีสวนรวมทั้งระบบ
เริ่มจากกระบวนการวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผน และปฏิบัติงานรวมกันของชุมชน
ทองถิ่น เพื่อการแกไขปญหา สรางทักษะพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนาองคความรูในชุมชนตลอดจนการถอดบทเรียนการ
เรียนรูและการสรุปผลการดําเนินงานรวมกันความรวมมือที่เกิดขึ้น ประกอบไปดวย 2 รูปแบบ คือ 1) ไดรวมลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสวนราชการในจังหวัดสกลนคร 29 สวนราชการ ในการดําเนินงานโครงการนอมนํา
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาพื้นที่ตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 2) ความรวมมือ
ที่ไมเปนทางการ คือ กระบวนการดําเนินงานผานการลงมือปฏิบัติของชุมชน ทองถิ่น ภายใตการสนับสนุนของหนวยงาน

- 20 ภาครัฐ สวนทองถิ่น และภาคประชาชน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางการเรียนรู เพื่อสรางองคความรูที่อยูคู
กับชุมชน เชน 1) มีการดําเนินงานโครงการไสเดือนดินจากฐานความรูสูการเกษตรแบบยั่งยืนรวมกับเกษตรกร ประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ตําบลบานแปน เครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา และหนวยงานในพื้นที่ ประกอบดวยองคก าร
บริหารสวนตําบลบานแปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นรวมกัน 2) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุดวยภูมิปญญา
ทองถิ่นตนแบบรวมกับผูสูงอายุบานน้ําพุ และบานแปน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เพื่อเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นรวมกัน 3) มีการดําเนินงานโครงการจัดการความรูเรื่องกระบวนการยอมสีคราม
ในจังหวัดสกลนครรวมกับกลุมผูผลิต ผายอมคราม อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา กศน.
อําเภอเตางอย พัฒนาชุมชนอําเภอเตา งอย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อเปนเครือขา ยในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่นรวมกัน เปนตน ทุกคณะและหนวยงานเทียบเทามีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ผานการดําเนินงานขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
จากหนวยงานคณะและหนวยงานเทียบเทา จํานวนทั้งสิ้น 75 คน คิดเปนรอยละ 18.12 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย (อาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 จํานวน 414 คน) ในพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหเกิดการบูรณา
การทํางานรวมกัน และเกิดเครือขายที่เขมแข็งในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เอกสารหลักฐาน : มรสน. 2.3 - 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 2.3 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.4) ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีผลการดําเนินงานอยูใ นระดับดีมาก (5 คะแนน)
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียด ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี พั น ธกิ จ ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และไดมอบหมายใหสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
เปนผูรบั ผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไดแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม และรองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทําหนาที่บริหาร และกํากับติดตามการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
และเปาหมายที่กําหนดไว สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม จึงไดกําหนดพันธกิจหลักของหนวยงานใหสอดคลองกับ
นโยบายและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเผยแพรพันธกิจหลักของหนวยงานไวที่เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการ
ดํา เนินงาน ซึ่ง ประกอบดวย รองคณบดีฝา ยกิจการนัก ศึก ษาทุกคณะตัว แทนนั กศึก ษาแตล ะคณะ มีหนา ที่พิจารณา
งบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูณาการรวมกัน วางแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกํากับ
ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อยูในระดับดีมาก เทากับ 5 คะแนน (ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานในปการศึกษา 2561 ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2559 - 2562) จึงไดมีการทบทวนการดําเนินงานซึ่งไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 มาใชเปน แนวทางการพั ฒนางานดานทํา นุบํารุงศิล ปะและวั ฒนธรรม โดยกํ าหนดใหมีตัวบง ชี้ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการกํากับ

- 21 ติดตามการดําเนินงานตามแผนโดยการประชุมติดตามการดําเนินงานของสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเปนประจําทุก
เดื อ นอย า งต อ เนื่ อง และยั ง มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนจากมหาวิ ท ยาลั ย โดยให ห น ว ยงานจัด ทํา
และสงรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใหกับ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบ และมีการประเมินผลสําเร็จตามตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อสิ้นสุดผลการดําเนินงาน มีตัวชี้วัดที่บรรลุ
ตามเปาหมายตามแผน 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 มีการดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ดานการทํา นุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทองถิ่นระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อนํา
ขอเสนอแนะที่ไดมาจัดทําแผนในปถัดไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนดวยชองทางที่หลากหลาย โดยเผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สารประชาสัมพันธหนองหารหลวงของมหาวิทยาลัย และเผยแพรผานสื่อ
สิ่งพิมพที่จัดทําโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ เชน หนังสือประวัติศาสตรทองถิ่นสกลนคร หนังสือคําขาว
หนังสือพงศาวดารเมืองสกลนคร หนังสือรากเหงาทางวัฒนธรรมนําการพัฒนาทองถิ่น 2560 – 2561 หนังสือ 181 ป
เหลี ย วหน า แลหลั ง ประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น เมื อ งสกลนคร เป น ต น นอกจากนี้ สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ยังมีการดําเนินการกําหนดและสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยใชโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดง
พื้นบาน : อัตลักษณฟอนผูไทสกลนคร นํามาผานกระบวนการถอดองคความรูเพื่อใหไดตนแบบที่มีมาตรฐานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันนํ าไปสูการขอขึ้นทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจั งหวัด สกลนครใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงฟอนผูไทสกลนครใหเปนอัตลักษณของชาวจังหวัดสกลนครตอไป
เอกสารหลักฐาน : มรสน. 2.4 - 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 2.4 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.5) ผลลัพธดา นการบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (4.43 คะแนน)
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีก ารดํา เนิน งานดานการบริหารของสถาบั นเพื่อการกํ ากั บติดตาม
ผลลั พ ธ ต ามพั น ธกิ จกลุ ม สถาบัน และเอกลัก ษณ ข องสถาบั น อยูใ นระดั บ ดี มาก เท า กั บ 5 คะแนน (ตั ว บ งชี้ ที่ 5.1
การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน) โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล
การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 จัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ป พ.ศ.
2560 - 2579 เพื่ อใหก ารบริห ารงานมี ค วามสอดคล องและตอเนื่ องจึง มี ก ารจัด ทํ า แผนฯ ในระยะตา ง ๆ ตามความ
เหมาะสม สอดคลองกับบริบท และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหความสอดคลองแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
กับยุทธศาสตรชาติและแผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของศึกษาสภาพการณปจจุบันและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก (SWOT) ของมหาวิทยาลัย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยไดรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อมาใชประกอบการยกราง
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราว เพื่อใชเปนกรอบ

- 22 แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการเผยแพรแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฯ บนเว็บไซตกองนโยบายและแผน และเว็บไซตมหาวิทยาลัย และมีการจัดประชุมถายทอดนโยบายชี้แจงให
ทุกสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยรับทราบรวมกัน พรอมทั้งกําหนดเจาภาพหลักแตละประเด็ นยุทธศาสตรรับผิดชอบ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลั ยฯและใหหนว ยงานระดั บคณะ สํ า นัก สถาบัน และบัณฑิต
วิทยาลัย จัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดมีการ
แปลงแผนยุทธศาสตรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปนแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
(ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่แสดงรายละเอียด
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานหรือผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดโครงการที่
สอดคลองกับเปา ประสงคและกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร และจัดทําคํา รับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
มหาวิทยาลั ยกับหนวยงานระดับคณะสํา นัก สถาบัน และบัณฑิต วิทยาลัย และจั ดทํา คํา รับรองการปฏิบัติราชการราย
โครงการระหวางผูรบั ผิดชอบโครงการกับหัวหนาหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยแตงตั้งคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เพื่อทําหนาที่ในการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบผลการคํา นวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวา งปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ดัง กลา วตามเกณฑก ารประเมินผลดา นบัญชีบริหาร ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2561 และจั ดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตเสนอใหอธิการบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงรายงานฯ ใหกรมบัญชีกลาง
ทราบ และรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตใหกับสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ ระดับคณะมีการ
จัดทํารายงานผลการคํานวณตนทุนหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งวิเคราะหผลการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ
มีการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการพัฒนาอาจารยและบุคลากร คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา และคาใชจา ยในการ
จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประเด็นยุทธศาสตรข อง
มหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร นอกจากนี้ มีการเปรียบเทียบตนทุนหลักสูตรระดับคณะ และเปรียบเทียบตนทุน
ระดับ มหาวิ ท ยาลัย (Benchmark) ระหวา งปง บประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560 พรอมทั้ งวิ เ คราะหความคุมคาของ
หลักสูตร โดยการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต นอกจากกนี้ คณะทํางานตนทุนตอหนวยผลผลิต มีการนําผลการ
คํานวณตนทุนผลผลิต ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาวิเคราะหและจัดทําแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีผูบริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ โดยมีกระบวนการดําเนินงานการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามหลักและทฤษฎีของ COSO เพื่อการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินงานการบริหารงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่กํากับ
ดูแลใหมหาวิทยาลัยดําเนินงานตามระบบราชการที่ถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหบรรลุตามพันธกิจทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมทั้งประเมินการ
บริหารงานของผูบริหารทุกระดับเพื่อใหการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ

- 23 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก คณะและหน วยงาน
ดําเนินการจัดการความรูโดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรูตามระบบขั้นตอน โดยแตงตั้งผูบริหาร
ดานการจัดการความรูและคณะทํางานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทําหนาที่ในการทบทวน
วิเคราะหผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ผานมา กําหนดนโยบายการจัดการความรูเพื่อนํามาจัดทําแผนการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ใชเปนแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินงาน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อทบทวนและพิจารณา วิเคราะหผลการ
ดํ า เนิ น งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ผ า นมา และกํ า หนดประเด็ น องค ค วามรู (ร า ง) แผนการจั ด การความรูข อง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวยงาน
ภายในตามแผนการจัดการความรู โดยใหแตละหนวยงานสรุปผลการดําเนินการจัดการความรู มาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเปนการเผยแพรถายทอดองคความรู ประสบการณและทักษะรวมกันเพื่อสรางบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และยังมีการกํากับติดตามหนวยงานระดับคณะสํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ใหจัดทําและสงรายงานผลการดําเนินงานจัดการความรูฯ ตอมหาวิทยาลัย และมีการจัดนิทรรศการแสดง ผลงานการ
จัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SNRU KM share & learn 2018) โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและเผยแพรผลงานในการดําเนินงานจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหนวยงานภายใน
สงผลงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู จํานวน 12 หนวยงานและรวบรวมผลการจัดการความรูข อง
มหาวิทยาลั ยเผยแพรสูสาธารณชนโดยการเผยแพรผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยนอกจากมีกการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนครยังสนับสนุน ใหบุ คลากรไดมีโอกาสเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัยโดยบุคลากรเขารวมสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18,19 และ 20 จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหบุคลากรที่เขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูสามารถนํา ไปประยุกตใชกับการทํา งานในหนวยงานของตัวเอง และสามารถนําความรูที่ไดมาขยายผลตอโดย
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรในหนวยงานรับทราบทั่วกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแตการ
วิ เ คราะห อั ต รากํ า ลั ง การสรรหาให ไ ด บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถ
มีส มรรถนะเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุวิสัยทัศนข องมหาวิทยาลั ย มีคุ ณธรรมจริยธรรม และการรักษา
บุคลากรใหอยูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข และมีความกาวหนาและมั่นคงในวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนการจัดทํา
แผน และผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรในป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อการกํากับและติดตามผลการประเมินการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สกลนคร ได ใหความสําคัญกั บการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา โดยไดกํ าหนด
เปาหมายและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกั บพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนน
คุณภาพและมาตรฐาน พรอมทั้งมีการกําหนดแนวปฏิบัติจากเปาหมายและนโยบายเพื่อเปนการกําหนดระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและมีการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินงานดานการ

- 24 ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบและกลไกที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดไว ประกอบด ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งมีการประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษาเป นหน วยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบเปนศูนยกลาง
ประสานงานและดําเนินงาน ตลอดจน ดูแล สงเสริม และสนับสนุนดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต
การกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการจัดการศึกษา จํานวน 6 คณะ พบวา
คาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะในปการศึกษา 2561 เทากับ 4.35 คะแนน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
การบริหารงานของทุกคณะอยูในระดับดี (ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการดําเนินงานระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
อยูในระดับดี เทากับ 4 คะแนน (ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ) โดยมีระบบและ
กลไกในการกํากับควบคุม ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกคณะของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสํานักงานการอุดมศึกษา โดยมีกระบวนการเปด - ปดหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจน และทุกหลักสูตรจะตองมีการปรับปรุงตามวงรอบของทุกหลักสูตร คือ ทุก ๆ 5 ป เพื่อให
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย กาวหนาทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนในการเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลักสูตร พ.ศ. 2556
และมหาวิทยาลัยยังมีหนวยงานหรือองคคณะที่รับผิดชอบ ทําหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
และองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ (ก.วช.) คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมีอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่
กํากับติดตามใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเปนผูกํากับติดตามในประเด็นของการพัฒนาหลักสูตร การเปด
หลักสูตรใหม การปรับปรุงหลั กสู ตร หรือการปดหลักสู ตร มีขั้นตอนการดําเนิ นงานที่ชั ดเจน และมีงานประกั นคุณภาพ
การศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบเปนศูนยกลางประสานงานดําเนินงาน ตลอดจน ดูแลสงเสริม และสนับสนุนงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ค ณะกรรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามระบบ
หลักเกณฑและขั้นตอนในการเปดหลักสูตรใหม/หลักสูต รปรับปรุงรวมไปถึงติดตามการจัด ทํา มคอ.3 – มคอ.7 โดยมี
1) คณะกรรมการกลั่น กรองรูป แบบของหลักสู ต รตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ.2552
2) คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3) คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สกลนคร 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 5) คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2561 และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ไดจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเปนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม หรือปรับปรุงหลักสูตรที่
ครบรอบการปรับปรุง เปนโครงการที่จัดตอเนื่องทุกปการศึกษา คือ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ป. และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยไดผลงานทางดานวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิชาการพัฒนา
สายสนับสนุนในการปฏิบัติงานที่จะเอื้อตอการผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามเอกลักษณ และอัตลั กษณของมหาวิทยาลัย
มากมายหลายโครงการ อาทิ 1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2) โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักศึกษา
3) โครงการสัมมนากระบวนการเรียนรูแบบองครวมวิชาศึกษาทั่วไป 4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางหองเรียนใหมี
ชีวิตดวยการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค เปนตน

- 25 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ ผ า นการพิ จ ารณาของ
กรรมการ เข า เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เพื่อ พิ จารณาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2562 วั น ที่
27 กันยายน พ.ศ. 2562 และนําผลการประเมินคุณภาพระดับคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ เขาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ สกลนคร เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วัน ที่ 25 ตุล าคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เอกสารหลักฐาน : มรสน. 2.2 - 01 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มรสน. 2.2 – 02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. หากการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษามีแผน
ดําเนินการปรับปรุงอยางไร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ร ะบบและกลไกในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใหเ ป น
ไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะ (สํานัก สถาบัน) และระดับ
มหาวิทยาลัย
เอกสารหลักฐาน : มรสน.3 – 01 คูมือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2561
มรสน.3 – 02 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2562

4. และหากดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแลว สถาบันอุดมศึกษา
มีแนวทางพัฒนาใหดีขึ้นอยางไร
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใหมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน ทั้งในระดับหลัก สูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ในทุ กปการศึกษา
จากนั้น มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ในทุกระดับ เสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ และมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัด ทํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) เพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ยให เ ป น ไปตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
ตลอดจนเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และดําเนินการตามแผนใหไดผลลัพธที่ดีและชัดเจนมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม
โดยในปการศึกษา 2561 อยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ของมหาวิทยาลัยเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ

ภาคผนวก
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ ๘๕๕ / ๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยและสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
๑. รองศาสตราจารยวิรัตน
พงษศิริ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย นามมหาจักร
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ
วรรณพงศ
กรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยพัชรี
มงคลวัย
กรรมการ
๕. อาจารย ดร.จิตรา
พึ่งพานิช
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่
๑. เขารวมประชุมเพื่อตกลงทําความเขาใจระบบและรูปแบบในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
๒. ทําการตรวจประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการนําการตรวจประเมินตามวัน เวลา
ที่ไดรับมอบหมายใน ๒ ประเด็น คือ
๒.๑ ตรวจสอบรูปแบบของการรายงานการประเมินตนเอง
๒.๒ วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบงชี้และองคประกอบ
๓. รายงานผลการตรวจประเมิน ชี้แจง อภิปราย และใหขอเสนอแนะ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางแกไขของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้นตามที่เห็นสมควร
๔. กรรมการและผูชวยเลขานุการ รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในพรอมอํานวยความ
สะดวกแกกรรมการและเลขานุการ

๕. ปฏิบัติหนาที่...
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-๒๕. ปฏิบัติหนาที่ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย รหัสงบประมาณ ๖๒P๕๕๒๑๐กนผ๐๕W๐๑
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2561
ระหวางวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
08.30 – 09.00 น.

คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ

09.00 – 09.30 น.

ผูบริหารและบุคลากร ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.

- อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ
- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค และแนวทางการ
ประเมินฯ
- รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ รายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ในรอบปการศึกษา 2561

10.00 – 10.30 น.

คณะกรรมการ ประชุมเตรียมสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ

10.30 – 12.00 น.

สัมภาษณ
- ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผูแทนรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี
- คณบดี และผูอํานวยการสํานัก สถาบัน
- ผูแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
- ผูแทนศิษยเกา และผูแ ทนนักศึกษา
- ผูแทนในชุมชุน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562
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
ผูแ ทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายสรรคสนธิ

บุณโยทยาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูแทนผูบริหาร
1. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
ธรรมวินทร
2. ผูชวยศาสตราจารยชาคริต
ชาญชิตปรีชา
3. ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา
ผิวงาม
4. ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร ศรีมหา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ ศรีพระจันทร
6. นางนิรมล
เนื่องสิทธะ
7. ดร.นําพร
อินสิน

คณบดี

1. ผศ.ดร.ไชยา
2. ผศ.ดร.ไพสิฐ
3. รศ.ดร.จิตติ
4. ผศ.เพิ่มศักดิ์
5. ผศ.ภวัต
6. ผศ.ชุมพล

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

ผูแทนอาจารย

1. อาจารยเบญจพร
2. อาจารยพรรณวดี
3. อาจารยสุวัฒชัย
4. ผศ.เมธาวี
5. อาจารย ดร.นพรัตน
6. ผศ.ฐิติรตั น
7. ผศ.ดร.ไวรุจน

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน
ผูชวยอธิการบดี

ภาวะบุตร
บริบูรณ
กิตติเลิศไพศาล
ยีมิน
มิสดีย
ทรงวิชา

คณบดีคณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพียรธัญญกรณ
เทียบแสง
บุตรดี
อุยปดฌาวงศ
คุปตะบุตร
ชํานาญกิจ

ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอาํ นวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อุผา
ศรีขาว
พอเกตุ
ยีมิน
สิทธิวงศ
แวนเรืองรอง
อิ่มโพ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน
1. นายกฤษณะ
2. นายคําลา
3. นายธิติพงษ
4. นางสาวนภาพร
5. นางรัชดาภรณ
6. นางสาวศิรพิ ร

กีวิไลย
ไขคํา
สมจันทร
บุญเรือง
ราชติกา
คําอราม

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ยืนยง
เพียมา

ผูบริหารธุรกิจดาน IT
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จูมจันดา
ศิริบุญ
ใจเที่ยง
เหมือนเดช
โถบํารุง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

พลเลิศ

คณะวิทยาการจัดการ

สมคําพี่
ปทมดิลก
แสงพรมชารี
ศรีษะเนตร
กงแกนทา
งอยภูธร
ยะพลหา
ศิริฟอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
บานแปน ต.บานแปน อ.โพนนาแกว
บานแปน ต.บานแปน อ.โพนนาแกว
บานโพนปลาไหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานโพนปลาไหล ต.เตางอย อ.เตางอย
บานนางอย ต.เตางอย อ.เตางอย
บานนางอย ต.เตางอย อ.เตางอย

ผูแทนศิษยเกา
1. นายเอกพร
2. นายสมชาย

ผูแทนนักศึกษา

1. นายยุทธนา
2. นายอัครเดช
3. นางสาวสุดารัตน
4. นางสาวกิ่งกาญจน
5. นายพิทยา
6. นายเมธา

ผูแ ทนในชุมชน

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุพิน
2. อาจารย ดร.ปยะจินต
3. นางวิจิตรา
4. นางประเพียร
5. นางฉวีวรรณ
6. นางไหว
7. นางวัคชัย
8. นางวอน
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ภาพกิจกรรม

อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ประธานกรรมการ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการประเมิน
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ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2561
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สัมภาษณตัวแทนผูบ ริหาร

สัมภาษณตัวแทนคณบดี ผูอาํ นวยการสํานัก สถาบัน
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ภาพกิจกรรม

สัมภาษณผูแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

สัมภาษณผูแทนศิษยเกา และผูแทนนักศึกษา

สัมภาษณผูแทนในชุมชุน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมินตามรายตัวบงชี้
พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยอนหลัง 5 ป
(ปการศึกษา 2557 – 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2557 ถึง 2561 ตามเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ยอนหลัง 5 ป ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2557

ปการศึกษา
2558
2559
2560

2561

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

0.91

2.21

2.87

2.93

3.40

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

2.58

2.81

3.08

3.34

3.71

1.3 จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

2.13

2.16

2.16

2.33

2.48

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

3.00

5.00

5.00

5.00

3.12

2.84

3.62

3.72

3.92

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

4.12

4.89

4.63

4.65

4.76

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

3.19

4.14

4.22

4.92

4.67

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2

4.10

4.68

4.62

4.86

4.81

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

2.99

3.69

3.92

4.11

4.35

5.3 ระบบการกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

4.00

4.23

4.31

4.37

4.45

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

3.84

3.92

4.22

4.33

4.41

ระดับผลการประเมิน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

องคประกอบคุณภาพ / ตัวบงชี้

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การวิจัย

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ : ขอมูลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รายตัวบงชี้ ยอนหลัง 5 ป
(ปการศึกษา 2557 – 2561) จากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

- 44 และจากการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ยอนหลัง 5 ป รายตัวบงชี้
เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ในภาพรวม พบวา
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สงผลใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการทํางานอยางเต็มความสามารถของทุกภาคสวน โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่มุง
พัฒนาบัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ จะเห็นไดจากโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นจากทุกภาคสวนเพื่อ
มุงพัฒนานักศึกษา มีระบบและกลไกในการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในดานสรางสรรคงานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น มีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมที่
เขมแข็ง โดยมีความรวมมือระหวางหนวยงานคณะหรือหนวยงานเทียบเทารวมกันทั้งมหาวิทยาลัย มีการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย ในรูปแบบการสรางเครือขายการทํางาน
ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมกับชุมชนจนเกิดการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น ตลอดจนมีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางเขมแข็งและตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
กํากับติดตามกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
สูเกณฑมาตรฐานในระดับที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
และทําผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยเพิ่มขึ้น
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