คํานํา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 2545 วาดวยมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึ กษากํ าหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุกระดับซึ่ง
ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนิน
ตามกรอบแนวทางการประเมินดังกลาว ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560
ถึง วั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561) ได ป ระเมิ น ตามองคประกอบและตัว บง ชี้ สํ า หรับ การประกั น คุณภาพการศึก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และกองทุ กหนวยงาน คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน ตลอดจนงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและ
แผน สํานักงานอธิการบดี ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จนทําใหไดรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ ซึ่งแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
และจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร
ตอนที่ 1

1

รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติและวิวัฒนาการ

6

ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยมหลัก พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ

7

ประเด็นยุทธศาสตร การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8

โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10

กลุมงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11

หลักสูตรที่เปดสอน

12

นักศึกษา

13

ผูสําเร็จการศึกษา

14

บุคลากร

15

งบประมาณ

17

อาคารเรียน อาคารประกอบการ ยานพาหนะ

19

ตอนที่ 2

การนําผลการประเมินครั้งที่ผา นมาใชในการปรับปรุงพัฒนา

ตอนที่ 3

ผลการดําเนินงาน

ตอนที่ 4

ภาคผนวก

23

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

30

องคประกอบที่ 2 การวิจัย

65

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

85

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

99

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

108

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560

161

สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา
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บทสรุปผูบริหาร
1.ขอมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัย ราชภั ฏสกลนคร เป นสถาบัน อุดมศึก ษาเพื่อการพั ฒ นาทองถิ่ น มุ งความเป นเลิศ ทางวิช าการ
บนพื้นฐาน แหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม ภายใตคานิยมหลักในการ “รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่
อยางมีความสุข” (4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย มีอธิการบดีเปนผูบริหาร
สูงสุด มีรองอธิการบดี 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝายกิจการนักศึกษา
มีผูชวยอธิการบดี 2 ฝาย ไดแก ฝายการคลังและทรัพยสิน และ ฝายภาษาและวิเทศสัมพันธ มีหนวยงานหลัก 12 หนวยงาน
แบงเปน 6 คณะ 3 สํานัก 2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิท ยาการจั ด การ คณะวิ ทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 885 คน จําแนกเปนบุคลากรสาย
วิชาการ 401 คน บุคลากรสายสนับสนุน 484 คน และนักวิจัยประจํา 9 คน โดยมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 386.5 คน และ
ลาศึกษาตอ 14.5 คน ประกอบดวย ปริญญาตรี 17.5 คน ปริญญาโท 277.5 คน และปริญญาเอก 106 คน จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ มีรองศาสตราจารย 16 คน ผูชวยศาสตราจารย 96 คน และตําแหนงอาจารย 289 คน โดยมีการ
เปดสอนทั้งหมด 68 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 53 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสู ตร ระดับ
ปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาปจจุบัน จํานวนทั้งสิ้น 12,143 คน และมีผูสําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) จํานวนทัง้ สิ้น 2,745 คน

2. การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยได
ดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได กํ า หนดกระบวนการดํ า เนิ น งานออกเป น 4 ส ว น ได แ ก การวางแผน
การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการประเมินภายใน 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หนวยงานเทียบเทาคณะ
(สํานัก สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย และในวงรอบปการศึกษา 2560 ไดมีการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ในชวงเดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561 และระดับมหาวิทยาลัยในชวงเดือน พฤศจิกายน 2561
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3. ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากนโยบาย เปาหมาย และแนวปฏิบัติที่กํา หนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดํา เนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 โดยจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ไดผลตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบ

เกณฑ สกอ.

เกณฑ สกอ. + มรสน.

(13 ตัวบงชี)้

(13 + 2 ตัวบงชี้)

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

3.72

ดี

3.83

ดี

2. การวิจัย

4.86

ดีมาก

4.86

ดีมาก

3. การบริการวิชาการ

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5. การบริหารจัดการ

4.37

ดี

4.37

ดี

4.33

ดี

4.30

ดี

รวม

ผลการประเมิ นการดํ าเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนครตามเกณฑ การประเมิ น ของ สกอ.
จํานวน 13 ตัวบ งชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.33 คะแนน เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่
อยูในระดับดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.86) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00)
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต (xˉ = 3.72) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.37)
ผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ
มรสน. จํา นวน 15 ตัว บ ง ชี้ ในภาพรวมอยูในระดั บดี 4.30 คะแนน เมื่ อพิจ ารณารายองคป ระกอบแล ว พบว า
องคประกอบที่อยูใ นระดั บดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.86) องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูในระดับดี
ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.83) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.37)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
คุณภาพ

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

ผลลัพธ
(O)

ผลการประเมิน
รวม

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

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

สกอ.
13
ตัวบงชี้

มรสน.
15
ตัวบงชี้

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

2.84

2.84

5.00

5.00

2.93

3.70

3.72

3.83

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

4.65

4.65

5.00

5.00

4.92

4.92

4.86

4.86

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

-

-

4.50

4.50

4.11

4.11

4.37

4.37

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

3.44

3.44

4.86

4.86

3.99

4.03

4.33

4.30

ดี

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงชี้ จําแนกตาม ปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.44) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 3.99)
การวิเคราะหผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และ มรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ จําแนกตาม
ปจ จัยนํา เขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนํา เขา ผลการดํา เนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.44) ปจจัย
กระบวนการ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.03)
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4. ขอสรุปภาพรวมของหนวยงาน
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีการนํากระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community Based Research : CBR) เปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารวมกับชุมชนโดยการบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีการสรางความรวมมือกับเครือขายสถานศึกษาในการผลิต และพัฒนาครูรับใชทองถิ่น โดยใชนวัตกรรมชุมชน
แหงการเรียนรูวิชาชีพ หรือ PLC การเรียนรูโดยใชปญหาและโครงงานเปนฐาน
แนวทางเสริม
1. สนับสนุนใหระดับหลักสูตรนําแนวทางของกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นไปใชเพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ
กับการพัฒนาทองถิ่น
2. พัฒนาและสงเสริมนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาครูรับใชทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดที่ควรพัฒนา
มีหลักสูตรบางหลักสูตรไมผา นองคประกอบที่ 1 เนื่องจากการไมปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ หรือการมี
อาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ
แนวทางในการพัฒนา
ควรสรางการรับรูในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พรอมกันนี้กระตุนใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามระบบและกลไกของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF : HEd)
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ตอนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี
ราชภัฏสัญลักษณ

ราชภัฏสัญลักษณเปนตราประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนรูปพระที่
นั่งอัฐทิศ ประกอบดวยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปน อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปน
รูปเศวตฉั ตร 7 ชั้น ตั้ง อยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพ ระบรมเดชานุภ าพในแผนดิ น โดยที่ วัน บรม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภิเษกจากทิศทั้งแปดมีสี
สัญลักษณตราประจําสถาบัน 5 สี คือ
สีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหงในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุงเรืองทางปญญา
สีสม

หมายถึง ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกลใน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

สีประจํามหาวิทยาลัย
เขียว
ชมพู

พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย

พระพุทธรัชปญญาบารมี

ธงประจํามหาวิทยาลัย

เปนแถบตามยาวของผืนธง
แถบสีเขียว อยูตอนบน
แถบสีชมพู อยูตอนลาง

คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย

ปฺญา โลกสฺมิ ํ ปชฺโชโต “ปญญาคือแสงสวางสองโลก”

ตนราชพฤกษ (ตนคูน)

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูเ ลขที่ 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท 0 4297 0021 โทรสาร 0 4297 0022 เว็บไซต http://www.snru.ac.th
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ประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 636 ไร
2 งาน 4 ตารางวา เดิมเปนที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของกรมตํารวจซึ่งเคยเปนที่ตั้งของโรงเรียนพลตํารวจภูธร 4 จังหวัด
สกลนครแตไดยุบเลิกกิจการไปรวมกับภาคอื่น ตอมากระทรวงมหาดไทยไดใชเปนสถานที่กอสรางศาลากลางจังหวัดสกลนคร
การกอสรางตัวอาคารใหมไดแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2506 แตยังไมไดใชกระทรวงมหาดไทยไดเปลี่ยนโครงการไปสรางศาลากลาง
จังหวัดที่บริเวณศูนยราชการของจังหวัดสกลนครในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงขอที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อตั้งเปนโรงเรียน
ฝกหัดครู ซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต อดีตนายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาใหมอบที่ดินและสิ่งกอสรางใหกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู ดังนั้น โรงเรียนฝกหัดครูสกลนครจึงไดถือกําเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507
โรงเรียนฝกหัดครูสกลนครเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุนแรก 70 คน (ชาย 48 คน หญิง 22 คน)
โดยฝากเรียนไวกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูมหาสารคาม และวิทยาลัยครูอุดรธานี มีนายจํานง ภวภูตานนท ณ
มหาสารคาม เปนอาจารยใหญ
ปการศึกษา 2508 รับนักศึกษาเพิ่ม 152 คน มีครูอาจารย 18 คน
ปการศึกษา 2509 เริ่มเปดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เปนปแรก รับนักศึกษา 146 คน ครูอาจารยมี 24 คน นายพจน
ธัญญขันธ ดํารงตําแหนงอาจารยใหญ การดําเนินงานของโรงเรียนฝกหัดครูสกลนครไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับ มีการรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น มีครูอาจารยเพิ่มมากขึ้น อาคารและสิ่งกอสรางก็เพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงยกฐานะขึ้นเปน
“วิทยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513 และไดขยายการผลิตครูออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคคํ่า
ปการศึกษา 2518 เปดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เปนปแรก
ปการศึกษา 2519 สภาการฝกหัดครูไดจัดใหมีการเรียนการสอนแบบทวิภาค ดังนั้น สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อจาก
“นักศึกษาภาคคํ่า” เปน “นักศึกษาตอเนื่อง” จนถึงป 2521
ปการศึกษา 2521 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง (หลังอนุปริญญา) เปนปแรกและเปดอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)
ปการศึกษา 2528 เปดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น คือ สาขาศิลปศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2529 เปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
และปริญญาตรี 2 ปหลัง
ปการศึกษา 2530 เริ่มโครงการคุรทุ ายาท เปนปแรก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามใหแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ”
ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตอรัฐสภา เมื่อผานการพิจารณาของ
รัฐสภาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลให
วิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสกลนคร สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
แตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดํารงตําแหนงอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร
ตอมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่
14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลใหสถาบันราชภัฏสกลนคร ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 และผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย
และ อธิการบดีคนปจจุบัน คือ ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร
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ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มุงความเปนเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณคาทางวิชาการ พรอมเขาสูระดับสากล

คําอธิบายวิสัยทัศน

หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเปนที่พึ่งของทองถิ่น และมีคุณคาทางวิชาการโดยมุงเนนการบูรณา
การความเปนทองถิ่น ความเปนสากล คุณธรรม และจริยธรรม ในการดําเนินพันธกิจสําคัญใหบรรลุเปาหมายและ
กอใหเกิดคุณคาแกสังคม และมีคณ
ุ คาทางวิชาการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคณ
ุ ธรรมนําความรู สามารถประกอบอาชีพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2. ผลิตงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมที่มีคุณคาทางวิชาการ โดยบูรณาการองคความรูและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นกับองคความรูและภูมิปญญาในระดับสากล
3. ถายทอดองคความรูสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและยั่งยืน และเผยแพรความรูในระดับสากล

คานิยมหลักองคกร

"รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่ อยางมีความสุข"
(4 H's ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง รวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็น ไดขอสรุปทิศทางรวมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง รวมทํา รวมทําหนาที่ รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร
Healthy Organization หมายถึง องคกรสุขภาพดี องคกรแหงความสุข

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
วิจัย พัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พัฒนาเครือขายการเรียนรู
บริหารจัดการใหมีคุณภาพ

อัตลักษณ

“บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”
“บัณฑิตเปนคนดี” หมายถึง คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
“มีจิตสาธารณะ” หมายถึง มีสํานึกและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เอื้ออาทร ตอผูอื่น และแบงปน
“มีทักษะวิชาชีพ” หมายถึง มีความชํานาญในวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ การสื่อสารและเทคโนโลยี

เอกลักษณ

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส”
“มหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนมหาวิทยาลัยที่ใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกคนในทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสกลนครได ดํ าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางต อเนื่อง โดยได
ดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดกําหนดกระบวนการทํางาน 4 สวน ไดแก การวางแผน การดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้การดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีแนวทางสําคัญ ๆ
ดังตอไปนี้
1. เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษา ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก
(1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
(2) พันธกิจดานการวิจัย
(3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ
(4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(5) การบริหารจัดการภายใตความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจจัยนําเขาและกระบวนการซึ่งสามารถสงเสริมและ
นําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
3) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนดและเปนนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยเฉพาะ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และการเชื่อมโยงกับผลของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระ
การทํางานของหนวยงาน
4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวยการประกันคุณภาพ 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร
ระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ (สํานัก สถาบัน) และระดับมหาวิทยาลัย
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2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได กํ า หนดนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบายขอ 1 เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย การสงเสริม การควบคุม การตรวจสอบ
และการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการ
นโยบายขอ 2 เรงรัดใหมีกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
นโยบายขอ 3 เรงดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ
และการผลิตผลงานทางวิชาการ
นโยบายขอ 4 เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล องคกร และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
นโยบายขอ 5 สงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร
ตอสังคมภายนอก
3. แนวปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 ขอ ดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดพิจารณากําหนดแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จัดใหมีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทําหนาที่กํากับดูแลรับผิดชอบการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน คือ รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก
1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ สํานัก และสถาบัน
3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
3. กําหนดมาตรฐาน (หรือปจจัย) ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตรวมถึงตัวบงชี้ของคุณภาพในแตละ
มาตรฐานนั้น ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. กําหนดมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณ เอกลักษณ และ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของมาตรฐานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในขอ 3 และขอ 4 ทั้งใน
หนวยงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองใหสอดคลองปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนดําเนินงานของแตละหนวยงาน
6. จัดใหมีการประชุม สัมมนา หรืออบรมบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญ และความจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งชี้แจงใหเขาใจชัดเจนในขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติตาง ๆ เพื่อสรางความรวมมือรวมใจที่ดี
7. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
8. หนวยงานตาง ๆ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เพื่อนํามาสังเคราะหเปนรายงานการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย
9. ตรวจประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทั้งในระดับหลักสูตร
ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว และสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงานและจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
10. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงรอบปถัดไป
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โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

11

กลุมงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แบงสวนราชการออกเปน 2 กลุม คือ กลุมงานวิชาการ ซึ่งทําหนาที่ผลิตบัณฑิต
และกลุมงานสนับสนุนกิจกรรมตามพันธกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย
1. กลุมงานวิชาการ
ประกอบดวย 6 คณะ ดังนี้
1) คณะครุศาสตร
2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) คณะวิทยาการจัดการ
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6) คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
2. กลุมงานสนับสนุนงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย 6 หนวยงานหลักๆ ดังนี้
1) สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 3 กอง ดังนี้
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา
6) บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตรที่เปดสอน
ปก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ สกลนครมี ห น ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบดา นการจั ด การศึ ก ษา จํา นวน
6 หนวยงาน ไดแก คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเปดสอนทั้ง หมด 68 หลักสู ตร จํ า แนกเปน
ระดับปริญญาตรี 53 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก
5 หลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2560
คณะ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ครุศาสตร

14

1

5

3

23

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11

-

1

-

12

วิทยาการจัดการ

7

-

1

1

9

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8

-

2

1

11

เทคโนโลยีการเกษตร

7

-

-

-

7

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6

-

-

-

6

53

1

9

5

68

รวม
หมายเหตุ :

1. ขอมูลหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 โดย นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
2. ขอมูลหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560 โดย นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร
บัณฑิตวิทยาลัย ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

13

นักศึกษา
ปก ารศึ กษา 2560 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนครมี นั กศึ ก ษาปจจุ บั น จํ านวนทั้ งสิ้ น 12,143 คน จํ าแนกเป น
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 11,153 คน แบ ง เป น ภาคปกติ จํ า นวน 10,282 คน ภาค กศ.ป. จํ า นวน 871 คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จํานวน 211 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 581 คน แบงเปน ภาคปกติ จํานวน
10 คน ภาคพิเศษ จํานวน 147 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 198 คน แบงเปน ภาคปกติ จํานวน 21 คน ภาคพิเศษ
จํานวน 177 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี

คณะ

ภาค

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

ภาค
ปกติ

พิเศษ

2,314

-

211

2,137

330 2,467

-

วิทยาการจัดการ

2,551

433 2,984

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,705

12

เทคโนโลยีการเกษตร

765

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

819

พิเศษ

211

-

481

-

-

-

-

-

-

1,717

-

-

-

765

-

87

906

กศ.ป.

ครุศาสตร

2,305

9

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10,282

ภาค
ปกติ

ปกติ

รวม

รวม

ปริญญาโท

871 11,153

ปริญญาเอก

รวม

ภาค

รวม
รวม

ปกติ

พิเศษ

481

13

139

152

3,158

5

5

-

-

-

2,472

-

24

24

-

36

36

3,044

-

10

61

71

8

2

10

1,798

-

-

-

-

-

-

-

-

765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

906

-

211

211

10

571

581

21

177

198

12,143

หมายเหตุ :
1. ขอมูลนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 โดย นายนววิช ธงษาราษฎร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
2. ขอมูลนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2560 โดย นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร
บัณฑิตวิทยาลัย ขอมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

14

ผูสําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 2,745 คน จํ า แนกเป น ระดั บ ปริญ ญาตรี จํ า นวน 2,384 คน แบ ง เป น ภาคปกติ จํ า นวน 2,054 คน
ภาค กศ.ป. จํานวน 330 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จํานวน 176 คน ระดั บปริญญาโท ภาคพิเศษ
จํานวน 147 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 38 คน แบงเปน ภาคปกติ จํา นวน 2 คน ภาคพิเศษ จํ านวน 38 คน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)

ระดับปริญญา
ปริญญาตรี

คณะ

ภาค

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

ภาค
ปกติ

พิเศษ

532

-

176

90

490

-

566

172

738

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

288

9

เทคโนโลยีการเกษตร

115

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

164

ภาค
ปกติ

พิเศษ

176

-

117

-

-

-

-

-

-

297

-

-

8

123

-

40

204

ปกติ

กศ.ป.

ครุศาสตร

521

11

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

400

วิทยาการจัดการ

รวม

รวม

ปริญญาโท

2,054 330 2,384

ปริญญาเอก

รวม

ภาค

รวม

รวม

ปกติ

พิเศษ

117

1

34

35

860

11

11

-

-

-

501

-

11

11

-

2

2

751

-

-

8

8

1

-

1

306

-

-

-

-

-

-

-

-

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

176

176

-

147

147

2

36

38

2,745

หมายเหตุ :
1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
โดย นายนววิช ธงษาราษฎร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
2. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
โดย นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร บัณฑิตวิทยาลัย ขอมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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บุคลากร
1. บุคลากรสายวิชาการ
1.1 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทและการปฏิบัติงาน
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 401 คน
ลาศึกษาตอ จํานวน 14.5 คน ไมมีผูลาเพิ่มพูนศักยภาพ และไมมีผูไปชวยราชการ รวมปฏิบัติงานจริง จํานวน 386.5 คน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทการปฏิบัติงานกับคณะ

คณะ

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด

รวม

ลาศึกษา
ตอ

ชวย
ราชการ

ลา
เพิ่มพูน
ศักยภาพ

ปฏิบัติ
งานจริง

-

-

80.5

-

88.5

ขาราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย
พิเศษ

ครุศาสตร

15

47

19.5

81.5

1

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24

58

8.5

90.5

2

วิทยาการจัดการ

21

35

1.5

57.5

1

-

-

56.5

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31

50

4

85

5.5

-

-

79.5

เทคโนโลยีการเกษตร

10

26

3

39

1

-

-

38

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15

30.5

2

47.5

4

-

-

43.5

116

246.5

38.5

401

14.5

-

-

386.5

รวม

1.2 บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและระดับคุณวุฒิทางการศึกษาทัง้ หมด
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 401 คน
จําแนกตามตํ าแหนงทางวิ ชาการ แบง เปน อาจารย จํา นวน 289 คน ผูชวยศาสตราจารย จํ านวน 96 คน และรอง
ศาสตราจารย จํานวน 16 คน จําแนกตามระดับคุณวุฒิทางการศึกษา แบงเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 17.5 คน ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 277.5 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 106 คน
ตารางที่ 7 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและระดับคุณวุฒิทางการศึกษากับคณะ
ตําแหนงทางวิชาการ/ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
คณะ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

ปริญญาเอก

อาจารย

ผศ.

รศ.

อาจารย

ผศ.

รศ.

อาจารย

ผศ.

รศ.

ครุศาสตร

1.5

-

-

36

8

1

15

14

6

81.5

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9

-

-

60.5

7

1

5

6

2

90.5

วิทยาการจัดการ

1

-

-

34.5

13

-

4

3

2

57.5

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2

1

-

35

10

-

28

7

2

85

เทคโนโลยีการเกษตร

1

-

-

22

9

-

2

3

2

39

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2

-

-

30.5

9

-

-

6

-

47.5

16.5

1

218.5

56

2

54

39

14

401

รวม
รวมทั้งสิ้น

17.5

276.5

107

401

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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2. นักวิจัย
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรนักวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 9 คน จําแนกตามหนวยงาน
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 9 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 8 ตารางแสดงจํานวนนักวิจัย จําแนกตามการปฏิบัติงาน

จําแนกตามการปฏิบัตงิ าน

หนวยงาน

รวมทั้งหมด

ปฏิบัติงาน

ลาศึกษาตอ

- งานบริหารทั่วไป

1

-

1

- งานบริหารการวิจัย

1

-

1

- งานวิจัยและบริการวิชาการ

3

-

3

- งานสารสนเทศและเผยแพรงานวิจัย

-

-

-

- งานศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก

4

-

4

9

-

9

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

1. การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย นับตามระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
ไมนับผูที่ทํางานนอยกวา 6 เดือน
2. ขอมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการ และขอมูลจํานวนนักวิจัย ประจําปการศึกษา 2560
โดย นางสาวประภัสสร พองผาลา งานบริหารบุคคลและนิติการ ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีงบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น 725,175,680 บาท เปนงบประมาณแผนดิ น จํานวน 543,971,400 บาท และเงินงบประมาณรายได จํานวน
181,204,280 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 9 จํานวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จําแนกตามแหลงงบประมาณ

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จํานวนเงิน

รอยละ

1. งบประมาณแผนดิน

543,971,400

75.01

2. งบประมาณเงินรายได

181,204,280

24.99

725,175,680

100.00

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 10 จํานวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จําแนกตามประเภทรายจายและแหลงงบประมาณ

ประเภทรายจาย

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบแผนดิน

งบเงินรายได

รวม

รอยละ

1. งบบุคลากร

84,621,000

35,890,707

120,511,707

16.62

2. งบดําเนินงาน

40,189,300

104,573,502

144,762,802

19.96

3. งบลงทุน

171,637,000

8,309,397

179,946,397

24.81

4. งบอุดหนุน

216,770,300

21,698,320

238,468,620

32.88

5. งบรายจายอื่น

30,753,800

10,732,354

41,486,154

5.72

543,971,400

181,204,280

725,175,680

100.00

รวม
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีงบประมาณ
จํานวนทั้งสิ้น 839,016,170 บาท เปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 665,501,500 บาท และเงินงบประมาณรายได จํานวน
159,488,560 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 11 จํานวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามแหลงงบประมาณ

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวนเงิน

รอยละ

1. งบประมาณแผนดิน

665,501,500

79.32

2. งบประมาณเงินรายได

173,514,670

19.01

839,016,170

100.00

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 12 จํานวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามประเภทรายจายและแหลงงบประมาณ

ประเภทรายจาย

แหลงงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบแผนดิน

งบเงินรายได

รวม

รอยละ

1. งบบุคลากร

88,753,800

39,079,982

127,833,782

15.24

2. งบดําเนินงาน

40,189,300

98,449,377

138,638,677

16.52

3. งบลงทุน

255,691,900

7,586,766

263,278,666

31.38

4. งบอุดหนุน

224,322,000

15,014,638

239,336,638

28.53

56,544,500

13,383,907

69,928,407

8.33

665,501,500

173,514,670

839,016,170

100.00

5. งบรายจายอื่น
รวม

หมายเหตุ : ขอมูลงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และ
ขอมูลงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
โดย นางอมรรัตน ตุนกลิ่น กองนโยบายและแผน ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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อาคารเรียน อาคารประกอบ
ตารางที่ 13 จํานวนอาคารสถานที่ จําแนกตามประเภทของอาคาร
ที่

ชื่ออาคาร

พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)

ลักษณะอาคาร

1.

อาคาร 1 (สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม)

2,197.00

คอนกรีต 2 ชั้น

2.

อาคาร 2 (คณะครุศาสตร)

1,863.00

คอนกรีต 2 ชั้น

3.

อาคาร 3 (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)

1,849.00

คอนกรีต 3 ชั้น

4.

อาคาร 4 (คณะวิทยาการจัดการ)

2,128.00

คอนกรีต 4 ชั้น

5.

อาคาร 5 (บัณฑิตวิทยาลัย)

2,130.00

คอนกรีต 4 ชั้น

6.

อาคาร 6 (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

1,688.00

คอนกรีต 3 ชั้น

7.

อาคาร 7 (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

1,872.00

คอนกรีต 3 ชั้น

8.

อาคาร 8 (อาคารกาญจนาภิเษก)

4,312.80

คอนกรีต 6 ชั้น

9.

อาคาร 9 (ศูนยวิทยาศาสตร)

5,134.40

คอนกรีต 4 ชั้น

10.

อาคาร 10 (อาคารเรียนรวม 9 ชั้น)

8,056.13

คอนกรีต 9 ชั้น

11.

อาคาร 11 (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)

6,524.00

คอนกรีต 5 ชั้น

12.

อาคาร 12 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

4,756.72

คอนกรีต 4 ชั้น

13.

อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค)

10,405.00

คอนกรีต 5 ชั้น

14.

อาคาร 14 (อาคารปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมฯ)

8,070.00

คอนกรีต 3 ชั้น

15.

อาคาร 15 (อาคารสุนทรียแ ละดนตรี)

1,310.15

คอนกรีต 2 ชั้น

16.

อาคาร 16 อาคารครุศาสตร (ตอเติม)

784.90

คอนกรีต 2 ชั้น

17.

อาคาร 17 (อาคารเรียนรวม)

11,815.75

คอนกรีต 4 ชั้น

18.

โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1,839.69

คอนกรีต 2 ชั้น

19.

อาคารศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

436.00

คอนกรีต 1 ชั้น

20.

อาคารศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก

381.60

คอนกรีต 1 ชั้น

21.

อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 1

713.60

คอนกรีต 2 ชั้น

22.

อาคารเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 2

252.00

คอนกรีต 1 ชั้น

23.

อาคารพวงแสด (ดนตรี)

457.50

คอนกรีต 1 ชั้น

24.

อาคารศิลปศึกษา (ศิลปะ 1, 2)

1,016.00

คอนกรีต 1 ชั้น

25.

อาคารแสงจันทร (บัณฑิตวิทยาลัย)

720.00

คอนกรีต 1 ชั้น

26.

อาคารหอศิลป (บานดิน)

67.20

อาคารดิน 1 ชั้น

27.

อาคารพัฒนาชุมชน

63.00

บานไมยกพื้นสูง

28.

อาคารปฏิบัติงานศิลปกรรม

128.00

คอนกรีต 1 ชั้น

29.

อาคารสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

369.15

คอนกรีต 1 ชั้น

30.

อาคารคหกรรม

647.00

คอนกรีต 2 ชั้น
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ตารางที่ 13 จํานวนอาคารสถานที่ จําแนกตามประเภทของอาคาร (ตอ)
ที่

ชื่ออาคาร

31.

อาคารพวงคราม

32.

พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)

ลักษณะอาคาร

445.05

คอนกรีต 1 ชั้น

อาคารศูนยการเรียนรูขนมอบ

91.30

คอนกรีต 1 ชั้น

33.

อาคารคลินิกสัตวและหองแสดงสัตวน้ํา

88.00

คอนกรีต 1 ชั้น

34.

อาคารอเนกประสงคภูพานเพลซ

3,804.95

คอนกรีต 6 ชั้น

35.

ศูนยวิทยบริการ

3,727.95

คอนกรีต 4 ชั้น

36.

ศูนยประชาสัมพันธ

160.00

คอนกรีต 1 ชั้น

37.

อาคารกองพัฒนานักศึกษา

544.00

คอนกรีต 1 ชั้น

38.

อาคารสํานักงานอาคารสถานที่

696.00

คอนกรีต 1 ชั้น

39.

อาคารสํานักงานฝายยานพาหนะ

734.00

คอนกรีต 1 ชั้น

40.

อาคารสํานักงานศูนย DSS

201.00

คอนกรีต 2 ชั้น

41.

หองสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

96.00

คอนกรีต 1 ชั้น

42.

อาคารประปา

150.00

คอนกรีต 2 ชั้น

43.

อาคาร K-PARK

180.00

คอนกรีต 1 ชั้น

44.

อาคารหนวยรักษาความปลอดภัย

185.00

คอนกรีต 1 ชั้น

45.

อาคารสโมสรนักศึกษา (ขางอาคาร 7)

108.00

คอนกรีต 1 ชั้น

46.

อาคารสโมสรนักศึกษา (ขางอาคาร 2)

49.00

คอนกรีต 1 ชั้น

47.

อาคารสโมสรนักศึกษา (ขางอาคาร 4)

80.00

คอนกรีต 1 ชั้น

48.

หอประชุม 1

1,195.60

คอนกรีต 1 ชั้น

49.

หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

7,641.12

คอนกรีต 4 ชั้น

50.

หอประชุม 2

1,247.00

คอนกรีต 1 ชั้น

51.

เรือนประทับรับรอง

525.50

คอนกรีต 1 ชั้น

52.

อาคารชุดที่พักบุคลากร

1,320.00

คอนกรีต 3 ชั้น

53.

หอพักราชพฤกษ (อาคารสํานักงาน)

306.00

คอนกรีต 1 ชั้น

54.

หอพักราชพฤกษ (หญิง)

5,520.00

คอนกรีต 4 ชั้น

55.

หอพักราชพฤกษ (ชาย)

1,420.00

คอนกรีต 2 ชั้น

56.

หอพักจามจุรี

1,200.00

คอนกรีต 3 ชั้น

57.

หอพักเอราวัณ

1,200.00

คอนกรีต 3 ชั้น

58.

หอพักเฟองฟา

1,200.00

คอนกรีต 3 ชั้น

59.

หอพักพุฒตาน

1,200.00

คอนกรีต 3 ชั้น

60.

หอพักปาริชาติ

1,200.00

คอนกรีต 3 ชั้น
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ตารางที่ 13 จํานวนอาคารสถานที่ จําแนกตามประเภทของอาคาร (ตอ)
ที่

ชื่ออาคาร

พื้นที่ใชสอย (ตร.ม.)

ลักษณะอาคาร

61.

หอพักอรุโณทัย (6 หลัง)

990.00

คอนกรีต 2 ชั้น

62.

หอพักทานตะวัน (4 หลัง)

730.00

คอนกรีต 2 ชั้น

63.

บานพักรับรอง (ขางอาคาร 4)

126.00

คอนกรีต 2 ชั้น

64.

บานพักอาจารย (109 หลัง)

15,260.00

คอนกรีต 2 ชั้น

65.

บานพักเจาหนาที่ (26 หลัง)

3,640.00

คอนกรีต 2 ชั้น

66.

อาคารโรงฝกพลศึกษา 1

2,175.50

คอนกรีต 2 ชั้น

67.

อาคารโรงฝกพลศึกษา 2

576.00

คอนกรีต 2 ชั้น

68.

อาคารสงเสริมสุขภาพในรม

382.00

คอนกรีต 1 ชั้น

69.

อาคารโรงมวย

484.00

คอนกรีต 1 ชั้น

70.

อาคารโรงอาหารใหม

1,757.00

คอนกรีต 2 ชั้น

71.

อาคารศูนยอาหาร

1,099.00

คอนกรีต 1 ชั้น

72.

โรงอาหารทานตะวัน

352.00

คอนกรีต 1 ชั้น

73.

โรงอาหาร (ขางอาคาร 8)

644.00

คอนกรีต 1 ชั้น

74.

โรงผลิตและบรรจุน้ํา

219.50

คอนกรีต 1 ชั้น

75.

โรงเรือนเลี้ยงไก

290.50

คอนกรีต 1 ชั้น

76.

โรงเรือนเลี้ยงสุกร

216.00

คอนกรีต 1 ชั้น

77.

โรงเรือนพันธุปลา

264.00

คอนกรีต 1 ชั้น

78.

โรงผสมอาหารสัตว

50.40

คอนกรีต 1 ชั้น

79.

โรงเรือนเลี้ยงวัว (ใหม)

144.00

คอนกรีต 1 ชั้น

80.

โรงเรือนเลี้ยงไก (ใหม)

108.00

คอนกรีต 1 ชั้น

81.

โรงเก็บอาหารสัตว

40.00

คอนกรีต 1 ชั้น

82.

รานจําหนายสินคา (หนาอาคาร 4)

130.00

คอนกรีต 1 ชั้น

83.

รานจําหนายสินคา (หนาอาคารอุตสาหกรรม)

50.00

คอนกรีต 1 ชั้น

84.

รานจําหนายสินคา (หนาอาคาร 2)

48.00

คอนกรีต 1 ชั้น

85.

หอพระพุทธรัชปญญาบารมี

441.00

คอนกรีต 1 ชั้น

86.

ศาลเจาปูหนองหญาไซ

349.00

คอนกรีต 1 ชั้น

87.

หองน้ําขางหอประชุม 1

128.00

คอนกรีต 1 ชั้น

88.

ที่จอดรถยนตและจักรยานยนต

3,913.40

คอนกรีต 1 ชั้น

89.

ทางเดินมีหลังคาคลุม

1,447.05

คอนกรีต 1 ชั้น

90.

ศูนยกีฬาพรอมสิ่งกอสรางประกอบ

27,897.51

คอนกรีต 1 ชั้น

รวมทั้งสิ้น

182,454.92
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ยานพาหนะ
ตารางที่ 14 จํานวนยานพาหนะที่ใชงานปจจุบัน
ที่

ประเภทรถยนต

ยี่หอ

ขนาด (CC)

เครื่องยนต

เลขทะเบียน

ประจําหนวยงาน

1. รถยนตนั่ง

TOYOTA

2,500

แก็สโซฮอล

กข-6999 สน.

สวนกลาง

2. รถยนตนั่ง

HONDA

1,800

แก็สโซฮอล

กค.3835 สน.

สวนกลาง

3. รถยนตนั่ง

TOYOTA

2,400

แก็สโซฮอล

กจ.6343 สน.

สวนกลาง

4. รถตู

NISSAN

2,499

ดีเซล

นข 2823 สน.

สวนกลาง

5. รถตู

NISSAN

2,499

ดีเซล

นข 2824 สน.

สวนกลาง

6. รถตู

TOYOTA

3,000

ดีเซล

นข 626 สน

หนวยไฟฟา

7. รถตู

TOYOTA

3,000

ดีเซล

นข–1156 สน.

สํานักวิทยบริการฯ

8. รถตู

TOYOTA

3,000

ดีเซล

นข–1157 สน.

หนวยประปา

9. รถตู

TOYOTA

3,000

ดีเซล

นข-1165 สน.

สวนกลาง

10. รถตู

TOYOTA

2,499

ดีเซล

นข.2196 สน.

สวนกลาง

11. รถตู

TOYOTA

2499

ดีเซล

นข-3867 สน.

สวนกลาง

12. รถตู

TOYOTA

2499

ดีเซล

นข-3127 สน.

สวนกลาง

13. รถตู

TOYOTA

2499

ดีเซล

นข-3128 สน.

สวนกลาง

14. รถบัส

HINO

6,400

ดีเซล

40–0071

สวนกลาง

15. รถบัส

NISSAN

6,400

ดีเซล

ม-0122

สวนกลาง

16. รถบัสแอร

VOLVO

420 แรง

ดีเซล

40–0077

สวนกลาง

17. รถบัสแอร

VOLVO

420 แรง

ดีเซล

40–0105

สวนกลาง

18. รถบิกอัพ

FORD

2499

ดีเซล

บท-4762

สวนกลาง

19. รถบิกอัพ

FORD

2499

ดีเซล

บท-4763

หนวย รปภ.

20. รถปคอัพ 4 ประตู

ISUZU

3,000

ดีเซล

กข-5978

สวนกลาง

21. รถปคอัพ

ISUZU

2,500

ดีเซล

บจ-2408

โรงผลิตน้ํา

22. รถตรวจการ

FORD EVEREST

2,499

ดีเซล

กค-339

สวนกลาง

23. รถตรวจการ

FORD EVEREST

2,499

ดีเซล

กค 9986 สน.

สวนกลาง

MITSUBISHI

6,500

ดีเซล

40–0072

สวนกลาง

ISUZU

-

ดีเซล

81-1668

หนวยอาคาร

26. รถอีแตน

-

11.5 แรง

ดีเซล

-

หนวยอาคาร

27. รถอีแตน (แบบยกได)

-

11 แรง

ดีเซล

-

หนวยอาคาร

28. รถดูดสิ่งปฏิกูล

-

85 แรง

ดีเซล

-

หนวยอาคาร

29. รถดูดสิ่งปฏิกูล

-

85 แรง

ดีเซล

-

หนวยอาคาร

30. รถดูดสิ่งปฏิกูล

HINO

-

ดีเซล

81-1984

หนวยอาคาร

31. รถจักรยานยนต

HONDA

100 ซีซี

เบนซิน

ขจจ 857

กองกลาง

32. รถจักรยานยนต

แพล็ททินั่ม

150 ซีซี

เบนซิน

ขทท 721

หนวย รปภ.

24. รถบรรทุกใหญ
25. รถบรรทุกเทลเลอร

หมายเหตุ : ขอมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ และยานพาหนะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย นางสาวประภาพร คําโสมศรี กองนโยบายและแผน ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตอนที่ 2
การนําผลการประเมินครั้งที่ผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครในรอบป ก ารศึ ก ษา 2560
(1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง 30 มิถุ นายน 2561) คณะกรรมการตรวจประเมิ นได ชี้ ใหเห็ น จุ ดเดน จุ ดแข็ ง จุ ดที่ ควรพัฒนา
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในแตละองคประกอบใหมหาวิทยาลัยไดทราบ ดังนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูที่เกี่ยวของกับประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงนําผล
การประเมิ น ดั ง กล า วมาทบทวน และดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง พั ฒ นาประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
และระดั บหนวยงาน จํา แนกตามประเด็น ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและองคประกอบตาง ๆ ของการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูระดับสากล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย :
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชีท้ ่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560

1. วิเคราะหตัวบงชี้ของหลักสูตรที่ไดคาคะแนน
ต่ําและวางระบบและกลไกในการสงเสริมพัฒนา

มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏสกลนคร โดยงานประกัน คุ ณ ภาพการ
ศึกษาไดมีการสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ประจํา ปการศึกษา 2559 ที่ผานการพิจารณาของกรรมการโดย
จําแนกรายละเอียดตามตัวบงชี้เพื่อวิเคราะหตัวบงชี้ที่ไดคาคะแนน
ต่ําและไดนําเขารายงานตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
9/2559 วั นที่ 30 กัน ยายน 2559 จากนั้น ไดสงผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
2559 ใหกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อใชในการกํากับติดตาม
และสร า งระบบและกลไกในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษาตอไป
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปการศึกษา 2559
หลักสูตรที่ไมผาน คือ ไมผานองคประกอบที่ 1 ดานอาจารยประจํา
หลักสูตร สภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสงเสริม
ใหบุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาศักยภาพทางดานตําแหนงทาง
วิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑคุณลักษณะ
ของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย โดยสํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนจึงมีการวางระบบกลไกในการสงเสริม
และพั ฒ นาอาจารย ใ ห เ ข า สู ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ โดยได จั ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทําผลงานทางวิชาการอยางไร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560
ใหเสร็จเร็วและผานในครั้งเดียว” รุน ที่ 2 ครั้งที่ 1 และมีการจัด
โครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง เกณฑ เ ก า เกณฑใ หม ทํ า
อย า งไรให ไ ด ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเพื่อ สนั บสนุ น ให อาจารย ทํ า
ผลงานทางวิช าการ และมี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานอยา ง
ตอเนื่อง พรอมทั้งมีเงินอุดหนุนในการทําผลงานทางวิชาการดวย

2. มหาวิทยาลัยควรบริหารทรัพยากรโดยใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อจัดอาจารยประจําหลักสูตร
ทั้งมหาวิทยาลัยใหมเพราะมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ทั้งหมด 68 หลักสูตร ถาจัดอาจารยประจํา
หลักสูตรละ 5 คน จะใชอาจารยทั้งหมด 340 คน
เเตมหาวิทยาลัยมีอาจารยทั้งหมด 388 คน
ยังเหลืออาจารยอยู 48 คน

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมีการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันทุกคณะอยูแลว
เพียงแตในบางหลักสูตรมีหลายแขนง จําเปนตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรมากกวา 5 คน เชน หากหลักสูตรมี 3 แขนง จะตองมี
อาจารยประจําหลักสูตร 9 คน มหาวิทยาลัยจึงไมไดมีอาจารยที่ยัง
วางอยูถึง 48 คน หากแตที่วางจะยังเปนอาจารยที่ยังไมมีผลงาน
ทางวิชาการหรืออาจารยที่ลาศึกษาตอสวนมากและในปการศึกษา
2560 ก็จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลั ก สู ต รให กั บ หลั ก สู ต รที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เชน ค.บ. เกษตรศาสตร โดยใช
อาจารยจากคณะวิทยาศาสตรมารวมดวยเชนกัน

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560

1. กํ า หนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ สกลนคร มีก ารส ง เสริม และสรา งความ
รายบุ ค คลที่ ต อ งการพั ฒ นาตนเองด า นคุ ณ วุ ฒิ ตระหนักใหคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม
ปริญญาเอก และการกํากับติดตามใหดําเนินการ และต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรม / โครงการในการพั ฒ นา
ศึ ก ษาต อ ให สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ สมรรถนะใหกับบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
กําหนด
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารจั ด โครงการพั ฒ นาตํ า แหน ง ทาง
วิช าการ ประจํา ปการศึก ษา 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ
เรื่อง เกณฑเกา เกณฑใ หม ทําอยา งไรใหไดตํา แหนงทางวิช าการ
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสรอย
สุว รรณา อาคาร 10 ชั้ น 3 มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ สกลนคร โดยมี
ผูเขารวมอบรม จํานวน 282 คน โดย รองศาสตราจารยวิชัย แหวน
เพชร เป น วิ ท ยากรผู ใ ห ค วามรู และคณะ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ขอผลงานทางวิชาการใหผาน
อยางมีคุณภาพทั้งเกณฑเกา และเกณฑใหม อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาผลงานทางวิชาการกับ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานสาขาตางๆ
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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การดําเนินการในป 2560

2. สรา งระบบและกลไกติดตามการพัฒนา
ตนเองของบุ ค ลากรสายวิ ช าการเป น รายบุค คล
อย า งต อ เนื่ อ ง พร อ มทั้ ง มี ม าตรการกระตุ น
อาจารย ที่ ยั ง ไม ดํ า เนิ น การยื่ น ขอตํ า แหน ง ทาง
วิชาการใหตรงตามระยะเวลา

การเข า สู ตํ า แหน งทางวิ ช าการของคณาจารย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(กพว.) ไดดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย ดํา เนิน การภายใตห ลัก เกณฑแ ละวิธี การตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.
2550 (ฉบับที่ 2) และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีคณาจารยที่
สงผลงานขอแตงตั้งตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. ตั้งแตป พ.ศ. 2552 –
2561
 ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 61 ราย
ไดรับแตงตั้ง จํานวน 39 ราย
 ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 21 ราย
ไดรับแตงตั้ง จํานวน 11 ราย
ในปการศึกษา พ.ศ. 2560 มีคณาจารยไดรับแตงตั้ง ระดับ ผศ.
6 ราย ระดับ รศ. 1 ราย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (กพว.) ไดมกี าร
ประชุมเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมด จํานวน 6 ครั้ง (โดยเฉลี่ย 2 เดือน / ครั้ง)

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การดําเนินการในป 2560

สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครโดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได จั ด
ศิษยเกาไดมีความพรอมดานทักษะชีวิตและ
โครงการสั มมนาเชิงปฏิบัติก ารผูนํานั ก ศึก ษามีจิต สาธารณะอยา งมื อ
อาชีพการงานใหทันตอการเปลี่ยนเเปลง
อาชี พ ปก ารศึก ษา 2560 ระหว า งวั น ที่ 19-21 มิ ถุ น ายน 2560 ณ
เทคโนโลยีการพัฒนาทั้งในประเทศและในสากล อุทยานแหงชาติภูพาน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยไดรับเกียรติ
จากท า นอาจารย ป ญ ญา มหาชั ย นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศักยภาพภาวะผูนํานักศึกษาในยุคไทย
แลนด 4.0” เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูนํานักศึกษาใหมีทักษะ
และความสามารถที่จําเปน อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมของผูนํา
นักศึกษาในการวางแผนงานดําเนินกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก พรอมทั้งไดรับเกียรติ
จากคุณสมหวัง เดชศิริอุดม กรรมการผูจัดการบริษัท เล็งเส็ง กรุป และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยาย
พิเศษ เรื่อง “ผูนํานักศึกษาเรียนรูสูผูประกอบการยุคใหมที่รับผิดชอบ
สังคม” เพื่อใหผูนํานักศึกษาเห็นทิศทางและแนวทางการประกอบอาชีพ
ผูประกอบการในอนาคต
นอกจากนี้ งานอนามัยและสุข าภิ บาล กองพั ฒนานัก ศึ ก ษายัง ได
ดําเนินโครงการ Talk about sex : เปดพื้นที่วัยใสเขาใจเรื่องเพศ ในวันที่
27 ธัน วาคม 2560 ณ หอ ง 13510 อาคารปฏิ บั ติ ก ารเอนกประสงค
อาคาร 13 และกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะชีวิตดานอารมณ สังคม และ
จิตใจ ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 17-19 มกราคม
2560 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะชีวิต เรียนรูเทา ทัน แกไขปญหา
และสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัว
และใชชีวิตรวมกับผูอ่นื และสังคมไดอยางมีความสุข
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560

1. ปรับปรุงผูรบั ผิดชอบโครงการโดยให
อาจารยที่ปรึกษาในฐานะนักวิจยั เปนหัวหนา
โครงการโดยมีนักศึกษาเปนผูรว มวิจัยเพื่อให
สามารถนํางบประมาณ ที่ไดรับการจัดสรรมา
คิดเปนผลงาน วิจัยของอาจารยและนักวิจัยได
ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
2. ควรมีระบบบริหารจัดการการนําผลงาน
วิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนพรอมทั้ง
หาชองทางประชาสัมพันธเผยแพรฐานขอมูลให
กลุมเปาหมายไดรับทราบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการปรับปรุงประกาศการ
ใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
โดยจัดทําประกาศการใหทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ผูข อรับ ทุ น การวิ จั ย ต อ งเป น
อาจารยที่ปรึก ษางานวิจัย ของนัก ศึก ษา และมี นัก ศึก ษาเป น หัวหนา
โครงการยอยและหรือผูรวมวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การการนํ า
ผลงานวิจัย หรื องานสรา งสรรคไ ปใช ประโยชน โดยมีก ารเผยแพร
ผลงานวิจัยผานระบบฐานขอมูลงานวิจัย (RIS) ใหแกผูที่สนใจสามารถ
เขาถึงงานวิจัยและสามารถนํางานวิจัยไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ
รวมถึงมีการนําผลงานวิจัยไปบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนนั้ นนั กวิ จัยจะแนบหนังสื อรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอก

3. นําผลงานวิจัยที่ไดรับการจดสิทธิบัตรไปทํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการสงเสริมและสนับสนุน ให
ใหเกิดมูลคาเพิ่ม
อาจารย แ ละบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย น
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเพื่ อ คุ ม ครองผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม นํ า
ผลงานวิจั ยและนวั ต กรรมไปทํ า ใหเ กิ ด มู ล คา ตัว อยา งเช น ลิ ข สิท ธิ์
เลขที่ ศ7. 18335 ชื่อผลงาน“ลายผา สกลธรรม” ซึ่งเปนลายผาฝาย
ยอมครามทอมือ ที่เปนอัต ลักษณ ของจังหวั ดสกลนคร โดยทอเปน
ลวดลายผา สกลธรรม และนํ า ไปแปรรูป เปน ผลิ ต ภั ณ ฑต า ง ๆ เช น
ผาพันคอ เสื้อ ผาคลุมไหล เปนตน ซึ่งไดมีการนําผลงานไปจัดแสดงใน
งาน Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2561
ด ว ยลายผ า ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ มี ค วามโดดเด น เฉพาะตั ว แฝงด ว ย
ความหมายอันลึกซึ้ง ทําใหลายผาสกลธรรมสามารถเพิ่มมูลคาใหกับ
ผายอมครามได และทําใหผาครามเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย :
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560

โครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมควร
จากการขับเคลื่อ นงานบริการวิช าการ จากฐานงานวิจัย และองค
ทําอยางตอเนื่องจนทํา ใหเห็นผลเปนรูปธรรม ความรู สู ก ารเปลี่ ยนแปลงภายในชุม ชนจนเกิ ด ความเข ม แข็ ง พบว า
อยางชัดเจนและพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรู มีการนําองคความรู ทักษะ กระบวนการ วิธีการ เทคนิค และรูปแบบ
และขยายพื้นที่เปาหมายตอไป
การดําเนินงานที่ไดรับจากการบริการวิชาการในการขับเคลื่อนชุมชนให
เกิดการพัฒนา เกิดชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองบนฐานทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้
มิติดานเศรษฐกิจ 1) การอบรมการแปรรูปผลิตอาหารจากมะเขือ
เทศบ า นนางอย อํ า เภอเต า งอย จั ง หวัด สกลนคร และ 2) การสรา ง
ผลิตภัณฑจากมะเขือเทศเพื่อเปนสินคาตัวใหมของวิสาหกิจฯ
ผลลัพ ธ การพั ฒ นาศูน ยเ รียนรู วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผูผ ลิ ต มะเขื อเทศ
บา นนางอย และสามารถถายทอดองคความรูดา นการบริหารจัดการ
กลุมแลกเปลี่ยนใหกับผูที่สนใจได
มิติดา นการศึก ษา 1) การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรูดวยแนวทาง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Community: PLC)
ผลลัพธ คุณครูในโรงเรียนไดนํากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ PLC ในรายวิชาอื่น ๆ
มิติ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สุ ข ภาพ 1) เทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก รกลเพื่ อ
การเกษตรและการบริหารนํ้า 2) การอบรมเชิง ปฏิบัติ การเทคโนโลยี
พลังงานชีวมวลในหัวขอ “กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล” ป 2560
และ 3) การพัฒนาศักยภาพแกนนํานักเรียนในการถายทอดองคความรู
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในชุมชน
ผลลัพธ ชุมชนไดนํา น้ํามันไบโอดีเซลมาใชในการเกษตร และเกิด
ความตระหนกและตระหนักในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดีในชุมชน
มิติดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 1) การพัฒนาศักยภาพองคกร
ชุมชนในการจัดการภูมินิเวศปาไมในเขตพื้นที่ตนนํ้า หนองหาร จังหวัด
สกลนคร 2) การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปา
ชุมชนภายใตยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ผลลัพ ธ เกิดการนําแผนปฏิบัติการหรือโครงการที่เกิดจากการมี
สวนรวมขององคกรและชุมชนดานอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน และจัดการ
ภูมินิเวศ ปาไมในเขตพื้นที่ตนนํ้าหนองหาร บรรจุเขาสูแผนปฏิบัติการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560
จากศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะเขือเทศบานนางอย ไดมีการ
ถอดบทเรียนดานระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและการบริการ
เพื่อพัฒนาท องถิ่น และมีก ารพัฒนาชุม ชนดว ยกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาในประเด็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอยางตอเนื่อง
รว มกับ กองทุน สนั บ สนุน การวิจั ย (สกว.) และมี ก ารขยายผลในพื้ น ที่
การบริก ารวิช าการร ว มกั บ ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาทอ งถิ่ น เพื่อสนอง
พระราโชบาย ผานความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดสกลนครและภาคี
เครื อ ข า ยในทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ พั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสกลนคร เปนตน เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมในทุกภาคสวน

องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การดําเนินการในป 2560

1. ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการสืบสาน
วัฒนธรรม และทําใหมีมูลคาเพิม่

1. โครงการมหกรรมภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นมู น มั ง อี ส าน ครั้ ง ที่ ๙
“มหัศจรรยผายอมคราม” มีกิจกรรมเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากครามใหมี
คุณคามากยิ่งขึ้น

2. กําหนดมาตรฐานของศิลปวัฒนธรรม
เชน ทารําตาง ๆ

2. สถาบั น ภาษาศิล ปะและวั ฒ นธรรม มีก ารสรา งการแสดงที่เ ป น
เอกลักษณของจังหวัดสกลนครชื่อชุ ดการแสดงวา “ฮอยบานปูมเมือง
งามลือเลื่องสกลนคร” แลวนําไปแสดงเผยแพรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 18 ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดแสดงในงานมูนมั งอีสาน
ครั้งที่ 9

3. ควรมีพื้นที่แสดงสถานที่ และบุคลากรที่มี
ประสบการณในการนําฝกสมาธิภายใน
มหาวิทยาลัย

3. สถาบัน ภาษา ศิล ปะและวั ฒ นธรรมได จั ด หอ งชมรมพุ ท ธธรรม
กรรมฐานไว เ พื่ อ เป น สํ า นั ก งานชมรมและห อ งปฏิ บั ติ ธ รรมอี ก ทั้ ง มี
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และคูมือปฏิบัติพุทธศาสนพิธีเพื่อเปน
ตนแบบในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
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ตอนที่ 3
การนําผลการประเมินครั้งที่ผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสู ตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลั งของทุ กฝายที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได
สกอ.

สกอ .+ มรสน.

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

2.93

2.93

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

3.34

3.34

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ

2.33

2.33

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00

5.00

**1.6.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

-

4.15

**1.6.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

-

4.03

คะแนน

3.72

3.83

ผลการประเมิน

ดี

ดี

** หมายถึง ตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น

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

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 1.1

:

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลลัพธ

วงรอบการประเมิน :
ผูรับผิดชอบหลัก

ปการศึกษา

:

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา ผิวงาม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

1. อาจารย ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
2. นางสาวกมลชนก
อินทรพรหมมา

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

คําอธิบายเพิ่มเติม :

** ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอื่นที่ไมใชของ สกอ. ไมตองนํามาคํานวณทั้งตัวตั้งตัวหาร
** ทุกหลักสูตรที่มีการจัด การเรียนการสอน (แมวา จะเปนหลักสูตรที่ขอปดดําเนินการแลวแตยังมีนักศึกษา
คงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงชี้ที่เกี่ยวของเทานั้น

เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ :
คะแนนที่ได

=

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ
ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน
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ผลการดําเนินงาน :

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จํานวนทั้งสิ้น 68 หลักสู ตร จํ าแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 53 หลั กสูตร หลักสู ตรระดั บประกาศนียบัตร
บัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 9 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร
โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้
หลักสูตรที่ผานการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

60 หลักสูตร
46 หลักสูตร
1 หลักสูตร
8 หลักสูตร
5 หลักสูตร
8 หลักสูตร
7 หลักสูตร
- หลักสูตร
1 หลักสูตร
- หลักสูตร

จําแนกไดดังนี้

จําแนกไดดังนี้

ดังนั้น ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เทากับ 199.37 คะแนน คิดเปนคะแนนทีไ่ ด เทากับ 2.93 คะแนน
หลักสูตร

คณะ
ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

1. ครุศาสตร

14

1

5

3

2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11

-

1

3. วิทยาการจัดการ

7

-

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8

5. เทคโนโลยีการเกษตร
6. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รวม

ผาน

ไมผาน

23

21

2

72.34 คะแนน

-

12

10

2

31.53 คะแนน

1

1

9

9

-

30.21 คะแนน

-

2

1

11

11

-

35.90 คะแนน

7

-

-

-

7

6

1

19.34 คะแนน

6

-

-

-

6

3

3

10.05 คะแนน

53

1

10

5

68

60

8

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
คะแนนทีไ่ ด =

องคประกอบที่ 1 คาคะแนนประเมิน
(การกํากับมาตรฐาน)
หลักสูตร

199.37 คะแนน
68 หลักสูตร

( 199.37 / 68 )

= 2.93 คะแนน
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หลักฐานอางอิง :
เลขที่
1.1 - 01
1.1 - 02

เอกสาร
ตารางสรุปจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ
ประจําปการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561)

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

3.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

2.93 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

2.93 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

3.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

มีห ลั ก สู ต รที่ยัง ไม ผา น เนื่อ งจาก การไมป รั บ ปรุ ง
1. การสรางความรับรูในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรตามวงรอบ และการมีอาจารยประจําหลักสูตร ตามวงรอบ
ไมครบตามเกณฑ แตก็เปนหลักสูตรที่จะดําเนินการปด
2. การขอป ด หลั ก สู ต รที่ ไ ม รั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเมื่ อ
เมื่อนักศึกษาคงคางทั้งหมดสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจบคนสุดทายจะเปนการปดอยางสมบูรณกับสภา
มหาวิทยาลัย
3. กระตุนใหทุกหลั กสู ตรมีการดํา เนินงานตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
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ตัวบงชี้ที่ 1.2

:

อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

วงรอบการประเมิน :

ปการศึกษา

ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหนาสํานักงานผูอาํ นวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ

1. นางสาวประภัสสร พองผาลา
2. นายไพวัลย
สมปอง

คํ า อธิ บ ายตั ว บ ง ชี้ : การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ
ติด ตามความก า วหนา ทางวิช าการและการพัฒนาองคค วามรู ดัง นั้ น สถาบัน จึง ควรมี อาจารยที่ มีระดั บ คุณ วุ ฒิท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร

เกณฑการประเมิน :
โดยแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หมายเหตุ :

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวง ศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ
จํานวน 401 คน มีอาจารยประจําทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.69 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเปน
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ
รอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อคํานวณคารอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทากับ 3.34 คะแนน
คณะ

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. ครุศาสตร

1.5

45

35

81.5 คน

2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9

68.5

13

90.5 คน

3. วิทยาการจัดการ

1

47.5

9

57.5 คน

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3

45

37

85 คน

5. เทคโนโลยีการเกษตร

1

31

7

39 คน

6. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

2

39.5

6

47.5 คน

17.5

276.5

107

401 คน

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

= (107 / 401) × 100

- รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

= รอยละ 26.69

- แปลงคารอยละที่คาํ นวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5

= (26.69 × 5 / 40)

คะแนนทีไ่ ด

= 3.34 คะแนน

หลักฐานอางอิง :
เลขที่

เอกสาร

1.2 - 01

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ป 2560

1.2 - 02

บัญชีรายชื่ออาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

3.15 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

3.34 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

3.34 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

3.35 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ควรสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เนนเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก
ใหมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกําหนดไวในแผนฯ
ของสาขาวิช าและกํ า หนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย
เปนหลัก โดยมีกองทุนสนับสนุนการศึกษา และกองทุนให
กูยืมเพื่อพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหบุคลากรทําแผนพัฒนา
ตนเองรายบุ ค คล โดยกํ า หนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
ระดั บ รายบุ ค คลที่ ต อ งการพั ฒ นาตนเองด า นคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก และการกํากับติดตามใหดําเนินการศึกษา
ตอใหสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 1.3

:

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

วงรอบการประเมิน :

ปการศึกษา

ผูรับผิดชอบหลัก

:
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

นางสาวอังคณา ศิริกุล
หัวหนาสํานักงานผูอาํ นวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ

1. นางสาวประภัสสร พองผาลา
2. นางสาวอมรรัตน นามเสนา

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให
อาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใช
ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ

เกณฑการประเมิน :
โดยแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 :
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

คะแนนที่ได =

X5
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน :

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ ลาศึกษาตอ
จํานวน 401 คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 27.93 จุดเนนของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏสกลนคร คือ กลุมผลิ ตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) คารอยละของอาจารยประจําสถาบั นที่ดํารงตําแหน ง
ทางวิชาการ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อคํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเทากับ 2.33 คะแนน
คณะ

บุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ

รวม

อาจารย

ผศ.

รศ.

1. ครุศาสตร

52.5

22

7

81.5 คน

2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

74.5

13

3

90.5 คน

3. วิทยาการจัดการ

39.5

16

2

57.5 คน

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

65

18

2

85 คน

5. เทคโนโลยีการเกษตร

25

12

2

39 คน

6. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

32.5

15

-

47.5 คน

289

96

16

401 คน

รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

- รวมอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. + รศ. + ศ.)
- รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- แปลงคารอยละที่คาํ นวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5

= (96 + 16) = 112 คน
= (112 / 401) × 100
= รอยละ 27.93
= (27.93 × 5/60)

คะแนนทีไ่ ด

= 2.33 คะแนน

หลักฐานอางอิง :
เลขที่

เอกสาร

1.3 - 01 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา ป 2560
1.3 - 02 บัญชีรายชื่ออาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

2.20 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

2.33 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

2.33 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

2.40 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลและหนวยวิจัย
1. สรางระบบฐานขอมูลที่สามารถตรวจสอบสถานะ
เพื่อชวยการวิจัย เพิ่มผลผลิตผลงานทางวิชาการ และใช ของตนเองวาถึงกําหนดระยะเวลาการเขาสูตําแหนงทาง
สําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิชาการ อยางเปนรูปธรรม
2. สนับสนุนใหรางวัลแกอาจารยที่มีผลงานทางวิจัย
2. สรา งระบบและกลไกติด ตามการพั ฒ นาตนเอง
ไดลงตีพิมพ ในวารสารในระดับนานาชาติ
ของบุคลากร สายวิชาการเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีโครงการทําผลงานทางวิชาการอยาง
3. มีร ะบบติด ตามอยา งใกลชิด เพื่อ ใหชองทางให
ตอเนื่องทุกๆ ป
อาจารย ส ามารถยื่น ขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได อ ย า ง
ตอเนื่องรวดเร็วตามระยะเวลาที่กําหนด
4. มีมาตรการกระตุนอาจารยที่ยังไมดําเนินการยื่น
ขอตําแหนงวิชาการตามกําหนดระยะเวลาใหดําเนินการ
ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการใหตรงตามระยะเวลา

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 1.4

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร ศรีมหา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

1. นางวาสนา
จักรศรี
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวออนศรี ฝายเทศ
3. นายนิรุตย

วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา

ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา

เกณฑมาตรฐาน :

1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก
นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง

 1 จัดบริการใหคาํ ปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มี ก าร
จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพ
แกนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดําเนินการ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนไดจั ดทําคูมื อนัก ศึกษาและอาจารยที่ปรึก ษา ปการศึก ษา 2560
เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ระเบียบ
ขอบังคับ ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน
วิ ธี ก ารเรี ย นควบคุ ม โปรแกรมการเรี ย น และการวั ด ผลประเมิ น ผล
ความกา วหนา ในด า นการเรีย นและส ง เสริม นั ก ศึก ษาให ส ามารถพั ฒ นา
การดําเนินชีวิตและแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตั้งแตนักศึกษาเริ่ม
เขา ศึก ษาในมหาวิท ยาลัย จนกระทั่ ง สํา เร็จ การศึ ก ษาครบตามหลั ก สูต ร
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพไดตามที่นักศึกษาตองการ
กองพัฒนานักศึกษา โดยงานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ ไดจัดตั้ง
คลินิ ก แนะแนวและใหคํา ปรึก ษา ณ ห องประชุ ม อิน ทนิล อาคารพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษา กองพั ฒ นานัก ศึก ษา คลิ นิ ก เป ด ใหบ ริก ารทุก วั น จั น ทร – ศุก ร
เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อใหคํา ปรึกษาแกนักศึกษาที่มาขอรับบริการ
ในประเด็ น ป ญ หาด า นต า ง ๆ เช น การให คํ า ปรึ ก ษาในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทั้งเรื่องสว นตัว การเรียน การหารายไดเ สริมระหว างเรียน แนวทางการ
ประกอบอาชีพ อิ ส ระ เพื่อเปน การสง เสริม คุณ ภาพชี วิต ของนั ก ศึก ษาทั้ ง
ทางด านรา งกาย อารมณ สั งคมและสติปญ ญาในการแกไ ขปญ หา และ
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษารู จั ก เข า ใจตนเอง ปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ให เ ข า กั บ สภาพ
แวดลอมรูปแบบการเรียนในระดับอุดมศึก ษามากขึ้น และสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามศักยภาพ และทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก กองพัฒนา
นักศึกษา จึงไดจัดโครงการ อาทิเชน
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560
ระหวางวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2560 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ
นั ก ศึ ก ษาใหม ใ นการเข า สู ร ะบบการเรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สามารถ
วางแผนในการดําเนิ นชีวิ ตปรับ ตัวเขา กับ ระบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
- โครงการลานกิจกรรมนักศึกษาหา งไกลยาเสพติด ซึ่ง จัด ขึ้น
ทุกวันพุธ เวลา 16.00 – 22.00 น. ระหวางวันที่ 8 กุมภาพันธ – 26 เมษายน
2560 ณ บริ เ วณลานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา หน า อาคารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพและการใชเวลาวางให

1.4-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 624/2560 เรื่อง แตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ
1.4-1-02 คูม ือนักศึกษาและอาจารย
ที่ปรึกษา ปการศึกษา 2560

1.4-1-03 รายงานผลการดําเนินงาน
บริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ปการศึกษา 2560

1.4-1-04 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2560

1.4-1-05 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการลานกิจกรรมนักศึกษาหางไกล
ยาเสพติด

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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เกิดประโยชน ทดลองการประกอบอาชีพโดยการนําสินคา และผลิตภัณฑที่
นักศึกษารวมกันออกแบบและผลิตมาวางจําหนายเพื่อเปนการสรางรายได
เสริมระหวางเรียน พรอมทั้ง ยังไดเรียนรูและมีประสบการณการประกอบ
อาชีพการขาย จากพอคาแมคาที่มารวมออกรานขายสินคาภายในงานอีก
ดวย อีกทั้งยังมีการแสดงความสามารถบนเวทีที่ชวยสงเสริมทักษะวิชาชีพ
ของนักศึกษาทางดานดนตรีและศิลปะ
 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยกองพัฒ นานั ก ศึ ก ษารว มกั บ
สํานักงานอธิการบดี สํา นักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัย
และพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษาศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการ
ใหบ ริก ารข อมู ล การจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต รและให ข อมู ล ที่ เ ป น
ประโยชนผานทางเว็บไซตของหนวยงานดังกลาว
โดยใหบริก ารขอมูลการจัด กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรผานทาง
เว็บไซต ดังนี้
1. เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(http://www.snru.ac.th)
2. เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
(http://po.snru.ac.th)
3. เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(http://academic.snru.ac.th)
4. เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://rdi.snru.ac.th)
5. เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(http://ict.snru.ac.th)
6. เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
(http://lac.snru.ac.th)
7. เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
(http://sdd.snru.ac.th)
8. เว็บไซตงานกองทุนเงินใหกูยมื เพื่อการการศึกษา
(http://fund.sdd.snru.ac.th)
9. เว็บไซตงานอนามัยและสุขาภิบาล
(http://health.sdd.snru.ac.th)

1.4-2-01 เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
1.4-2-02 เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี
1.4-2-03 เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
1.4-2-04 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.4-2-05 เว็บไซตสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4-2-06 เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.4-2-07 เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
1.4-2-08 เว็บไซตงานกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
1.4-2-09 เว็บไซตงานอนามัยและ
สุขาภิบาล

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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10. เพจเฟสบุคงานสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
https://www.facebook.com/act.sdd.snru.ac.th
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา
ได มี ก ารบริ ก ารข อ มู ล ข า วสารการจั ด หางานและข อ มู ล การรั บ สมั ค ร
ตํา แหนงงานวา ง ทั้ง เต็มเวลาและนอกเวลาจากหนวยงาน บริษัทเอกชน
ตางๆ ผานทางเว็บไซตและกลุมเครือขายทางสังคมออนไลนอื่นๆ
โดยมีการใหบริการขอมูลขาวสารการจัดหางานและขอมูลการรับ
สมัครตําแหนงงานวาง ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ดังนี้
1. เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา http://sdd.snru.ac.th
2. เพจเฟสบุคงานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ
3. เพจเฟสบุคงานสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
4. กลุมระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ซึ่ ง ในเพจเฟสบุ ค กลุ ม ระบบกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามี นั ก ศึ ก ษาและ
ศิษยเกา ประมาณ 18,500 คน ซึ่งถือวาเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาถึง
กลุมเปาหมายไดมากที่สุด

หลักฐานอางอิง
1.4-2-10 เพจเฟสบุคงานสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

1.4-2-11 เพจเฟสบุคงานแนะแนวและ
ศิษยเกาสัมพันธ
1.4-2-12 เพจเฟสบุคกลุมระบบกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยโดยกองพัฒนานั กศึกษามี การจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนา 1.4-3-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพใหกับนักศึกษา เพื่อเตรียมความ พรอมที่ ปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จะสําเร็จการศึกษาและพรอมเขาสูตลาดงานหลังสําเร็จการศึกษา และเขาสู ประจําปการศึกษา 2560
อาชี พที่ ต นเองต องการ จึ ง ได จั ดโครงการป จฉิ ม นิ เทศนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ และ
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
สาขาอาชีพที่ตนเองสนใจหลังสําเร็จการศึกษา โดยภายในโครงการมีกิจกรรม
การใหความรูเกี่ยวกับทิศทางและแนวโนมของตลาดแรงงาน สาขาวิชาชีพที่
ตลาดงานมีความตองการ และมหกรรมนัดพบแรงงาน เปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดสมัครงานและสัมภาษณกับผูประกอบการโดยตรง
 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษามีการประเมิน 1.4-4-01 รายงานผลการสํารวจความ
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน ขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา พึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอการให
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
บริการกับนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2560
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง

1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิ ต และการเข าสู อาชี พแก นั กศึกษา ประจํ าป การศึ กษา 2560 ผลการ
ประเมิน 3.91 คะแนน
2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลั กสู ตรแหล งงานทั้ งเต็มเวลาและนอกเวลาแก นั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560 ผลการประเมิน 3.90 คะแนน
3. ด านจั ดกิ จกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํ างานเมื่ อสําเร็ จ
การศึกษาแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ผลการประเมิน 3.95
คะแนน
คะแนนของการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน เทากับ 3.92
คะแนน (S.D. 0.78) ซึ่งไดรับความพึงพอใจจากผูใชบริการในระดับมาก
 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึน้ หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการนําผล
การประเมินที่ไดจากรายงานผลแบบประเมินสําหรับนักศึกษาในการประเมิน
ความพึ ง พอใจในประเด็ น ด า นหลั ก สู ต รและการจั ด การศึ ก ษา ประจํ า
ป ก ารศึ ก ษา 2560 ตอนที่ 2 การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รและการจั ด
การศึก ษา ตั วบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา ขอ 4 ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ ม 5 โดยได มี ก ารจั ด ประชุม คณะกรรมการกิ จกรรมนัก ศึ ก ษา 1.4-5-01 รายงานการประชุม
(กบ.ก.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมอินทนิล คณะกรรมการบริหารงานกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้
นักศึกษา (กบ.ก.) ครั้งที่ 1/2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอ 5.2 รายงานผลแบบประเมินสําหรับนักศึกษาในการประเมิน
ความพึ ง พอใจในประเด็ น ด า นหลั ก สู ต รและการจั ด การศึ ก ษา ประจํ า
ป ก ารศึ ก ษา 2560 โดยคณะกรรมการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา (กบ.ก.) ได
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริก าร ทั้ง
3 ด า น โดยได นํ า ผลการประเมิ น ในประเด็ น ที่ ไ ด ค ะแนนไม ม ากนั ก มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมและการบริการมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดบริการที่สอดคลองตอความตองการของนักศึกษา ดังนี้
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยและการเขาสูอาชีพ ประจําปการศึกษา 2560
ขอที่ 2.1 มีหนวยงาน/บุคคลที่ใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดานการใชชีวิตในคณะ/
มหาวิทยาลัยและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา ผลประเมิน 3.87 คะแนน
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ผลการพัฒนาปรับปรุง
ในปก ารศึก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยสํ า นั ก
สง เสริม วิช าการและงานทะเบียน ได มีการโครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติการ
เรื่อง “สรางแรงบัลดาลใจอาจารยรุนใหม” วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมริเวอรฟรอนท จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ใหบุคลากรที่ทําหนาที่อาจารยผูสอนใหตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบ การทํางานเชิงสรางสรรคเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทอาจารยผูสอนและอาจารยที่
ปรึกษาที่จะทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการเรียนและการใชชีวิตของ
นักศึกษาแตละหลักสูตร
นอกจากนี้ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษายั ง มี ค ลิ นิ ก แนะแนวและให
คํา ปรึกษาแกนัก ศึกษาที่มีปญหาในดานการเรียนการใชชีวิต การมีอาชีพ
อิส ระเสริม รายได ก ารหารายได ระหวา งเรียน และในป ก ารศึก ษา 2561
กลุมแกนนํานักศึกษา “Talk about sex : เปดพื้นที่วัยใสเขาใจเรื่องเพศ” ได
ทํากิจกรรมใหคําแนะนําเชิงรุกในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให
ความรูและชวนพู ดคุยใหคําปรึกษา ดา นเพศศึก ษาและการมีเพศสัมพันธ
อย า งความปลอดภั ย และรู วิ ธี ป อ งกั น เช น ในการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
การตรวจสุขภาพนักศึกษาและบริเวณลานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเปนการให
คําปรึกษาเชิงรุกแกนักศึกษาใหรจู ักปองกันและเขาใจเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการปฐมพยาบาลของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพดานการปฐมพยาบาลใหแกนักศึกษาไดนําไปประยุกตใชกับตนเอง
และสามารถช วยเหลือ ผูอื่น ได รวมทั้ งสามารถพัฒ นาตนเองใหมีค วามรู
พื้นฐานทางดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชยาที่ถูกตองและปลอดภัย
และการช วยเหลือ ชี วิต ขั้ น พื้น ฐาน มีค วามรับ ผิ ด ชอบสามารถช ว ยเหลื อ
ตนเองและสังคม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองดานสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของตนใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีปกติสุข
2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ ดานกิจกรรมพิเศษ
นอกหลั ก สู ต ร แหล ง งานที่ ส ามารถให นั ก ศึ ก ษาทํ า งานพิ เ ศษนอกเวลา
ประจําปการศึกษา 2560
ขอที่ 3.1 มีการบริก ารขอมูล ขา วสารที่จํา เปนและขอมูล เกี่ยวกั บ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแกนักศึกษา ผลประเมิน 3.90 คะแนน
ขอที่ 3.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา ผลประเมิน 3.87 คะแนน

หลักฐานอางอิง

1.4-5-02 รายงานผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “สรางแรงบัลดาลใจ
อาจารยรนุ ใหม”

1.4-5-03 รายงานผลการดําเนินงาน
บริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ปการศึกษา 2560
1.4-5-04 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ “Talk about sex : เปดพื้นที่วัยใส
เขาใจเรื่องเพศ”

1.4-5-05 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการปฐมพยาบาลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ข อ ที่ 3.3 ช อ งทางในการให บ ริ ก ารประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ด า น
กิจกรรมพิ เศษนอกหลัก สู ต รและแหล งงานตา ง ๆ ที่มีค วามหลากหลาย
ผลประเมิน 3.89 คะแนน
ผลการพัฒนาปรับปรุง
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สกลนคร โดยกองพัฒ นานัก ศึ กษาไดนํา ผล
ประเมินดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการดานกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานที่ส ามารถใหนักศึก ษาทํางานพิเศษนอกเวลา ประจํา
ปการศึกษา 2560 มาปรับปรุงพัฒนาโดยในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครไดเพิ่มชองทางการบริการขอมูลขาวสารที่จําเปนและขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแกนักศึกษา เพื่อใชเปนชองทางสื่อสาร
ขอมูลกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน เพจเฟสบุคงานสงเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา เพจเฟสบุคระบบกิจกรรมนักศึกษา กลุมเฟสบุคระบบกิจกรรม
นักศึกษา เพจเฟสบุค Sakon Nakhon Rajabhat University และยังมีการจัด
รายการระบบเสียงตามสายโดยงานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ และ
มีรายการ SNRU NEWS ทางสื่อออนไลน เพื่อเปนชองทางใหสามารถสื่อสาร
ขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ไปถึงกลุมเปาหมายนักศึกษาไดเขาถึงขอมูลขาวสาร

หลักฐานอางอิง

1.4-5-06 เพจเฟสบุคงานสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1.4-5-07 เพจเฟสบุคระบบกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.4-5-08 กลุมเฟสบุคระบบกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.4-5-09 เพจเฟสบุค Sakon Nakhon
Rajabhat University
1.4-5-10 รายการ SNRU NEWS

 6 ใหขอมูลและความรูท ี่เปนประโยชนแกศิษยเกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการ
อบรมพั ฒนาทักษะการทําขอสอบ กพ. เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ
ใหกับศิษยเกา และนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจําป 2560 ระหวางวันที่
26 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุ มสัตตบงกช อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใหนักศึกษา
และศิษยเกาที่เขาอบรมมีทักษะเรียนรูเทคนิคและคิดวิเคราะหขอสอบ กพ. เพื่อ
เตรียมความพรอมในการสอบแข งขั นเข าสู การประกอบอาชี พต อไปโดยใน
โครงการดังกลาวมีศิษยเกาเขารวมถึงรอยละ 69 จากผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น
52 คน จากกลุมเปาหมายของโครงการ 75 คน
นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษา ยังไดมีการบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ผานทางเว็บไซตงานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ
เว็บไซตสมาคมศิษยเกา และเพจเฟสบุคงานแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ เชน
1. การจัดหางาน / ตําแหนงงานวาง
2. ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. บทความสาระนารูเกี่ยวกับสุขภาพจิต
4. บทความจิตวิทยาเบื้องตน
5. ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
6. การฝกอบรมการประกอบอาชีพตางๆ / หลักสูตรระยะสั้น

1.4-6-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมพัฒนาทักษะการทําขอสอบ กพ.
ใหศิษยเกา และนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา ประจําป 2560

1.4-6-02 เว็บไซตสมาคมศิษยเกา
1.4-6-03 เพจเฟสบุคงานแนะแนวและ
ศิษยเกาสัมพันธ
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

6 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการระบบ
สงเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาให
อาจารยที่ปรึกษาและมีคูมือการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนโยบายการ
ปรึกษาอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่ พัฒนาประเทศสูไทยแลนด 4.0
เน น กระบวนการสร า งทั ก ษะในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ทั้ ง
ทางดา นการเรียนและการใชชีวิตภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา มีสถานที่ออกกําลังกายและ
สถานที่ ร องรั บ ในก ารทํ า กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา
มีชองทางการแจงขอมูลขาวสาร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตํา แหนงงานวางทั้งงานเต็ม เวลาและงานนอกเวลา ที่
หลากหลายชองทาง
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 1.5

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ผูชวยศาสตราจารยธีราธาร ศรีมหา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

1. นางวาสนา
จักรศรี
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
2. นางสาวออนศรี ฝายเทศ
3. นายนิรุตย

วิชาชาติ

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่
ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

เกณฑมาตรฐาน :

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน :
ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
มห าวิทย าลั ย รา ชภั ฏ ส ก ล นคร โ ดยก องพั ฒ นา นั ก ศึ ก ษ า
ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาภายใตโครงการสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู นํ า นั ก ศึ ก ษามี จิ ต สาธารณะอย า งมื อ อาชี พ ประจํ า
ป ก ารศึ ก ษา 2560 ระหว า งวั น ที่ 19 – 21 มิ ถุ น ายน 2560 ณ อุ ท ยาน
แหงชาติภูพ าน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เปน เวทีใ หนักศึก ษาไดและ
เปลี่ยนและมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติ การพัฒนานัก ศึกษา ปการศึกษา
2560 โดยสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาผานทางตัวแทนผูนํานักศึกษา
สภานักศึกษา ภาคปกติ คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
และคณะ กรรมการสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การพั ฒ นานัก ศึก ษา ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2560 ในการรว มคิด รวมทํ า
วางแผนการพัฒนานักศึกษา กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและรูปแบบการ
ดําเนินดานกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะให
สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร ตามเอกลักษณ
และอั ต ลั ก ษณข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยมี ค ณะกรรมการ
บริ ห ารงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา (กบ.ก.) ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร ที่ 536/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการ
นักศึก ษา (กบ.ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการใหคํา แนะนําการ
กําหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการติดตามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา ปฏิทินการดําเนินงานและรูปแบบการ
จัดกิจกรรมตามถนัด ความสนใจและศักยภาพของนักศึกษาภายใตกรอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (กิจกรรมครบทั้ง 5 ดาน) กรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย
คือ ผลิตบัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนานักศึกษาตอไป

1.5-1-01 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

1.5-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 536/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
(กบ.ก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนีใ้ หครบถวน
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ปการศึกษา 2560 โดยมีการดํา เนินกิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท จํานวน
25 โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ
่ ึงประสงค
จํานวน 8 โครงการ ดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560

2) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
3) โครงการสงเสริมหนาที่ประชาธิปไตยใสใจหนาที่พลเมือง
ประจําปการศึกษา 2561
4) โครงการประกวดดาวเดือนเขียว - ชมพู มหาวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2560
5) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษามีจิตสาธารณะ
อยางมืออาชีพ ประจําป พ.ศ. 2560

6) โครงการปฐมนิเทศผูนํานักศึกษา สานสัมพันธนองพีส่ ามัคคี
นักกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2560
7) โครงการ Talk about sex : เปดพื้นที่วัยใสเขาใจเรื่องเพศ

8) โครงการอบรมทักษะการทําขอสอบ ก.พ.

1.5-2-01 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
1.5-2-02 รายงานผลการดําเนิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2560
1.5-2-03 รายงานผลการดําเนิน
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
1.5-2-04 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยใสใจหนาที่พลเมือง
ประจําปการศึกษา 2561
1.5-2-05 สรุปผลการดําเนินโครงการ
ประกวดดาวเดือนเขียว - ชมพู
มหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2560
1.5-2-06 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูนํา
นักศึกษามีจิตสาธารณะอยางมืออาชีพ
ประจําป พ.ศ. 2560
1.5-2-07 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ปฐมนิเทศผูนํานักศึกษา สานสัมพันธนองพี่
สามัคคีนกั กิจกรรม ประจําปการศึกษา 2560
1.5-2-08 รายงานผลการดําเนินโครงการ
Talk about sex : เปดพื้นที่วัยใสเขาใจ
เรื่องเพศ
1.5-2-09 รายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมทักษะการทําขอสอบ ก.พ.

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 โครงการ ดังนี้ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
1) โครงการลานกิจกรรมหางไกลยาเสพติด
1.5-2-10 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ลานกิจกรรมหางไกลยาเสพติด
2) โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
1.5-2-11 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครัง้ ที่ 45 รอบคัดเลือกภตะวันออกเฉียงเหนือ
3) โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
1.5-2-12 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ธัญบุรีเกมส”
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม “ธัญบุรีเกมส”
4) โครงการกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออก 1.5-2-13 รายงานผลการดําเนินโครงการ
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 “ผีตาโขนเกมส”
กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40
“ผีตาโขนเกมส”
5) โครงการแขงขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18
1.5-2-14 รายงานผลการดําเนินโครงการ
“กันเกราเกมส”
แขงขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 18
“กันเกราเกมส”
6) โครงการกีฬาระหวางคณะ “ ราชพฤกษเกมส ” ครั้งที่ 39
1.5-2-15 สรุปผลการดําเนินโครงการกีฬา
ประจําปการศึกษา 2560
ระหวางคณะ “ราชพฤกษเกมส” ครั้งที่ 39
ประจําปการศึกษา 2560
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
สิ่งแวดลอม
1) โครงการสานสัมพันธนองพี่สืบสานประเพณีตักบาตรและ
1.5-2-16 รายงานผลการดําเนินโครงการ
นองใหมรวมใจพัฒนา ประจําปการศึกษา 2560
สานสัมพันธนองพี่สืบสานประเพณี
ตักบาตรและนองใหมรว มใจพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2560
2) โครงการเปดโลกกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2560
1.5-2-17 สรุปผลโครงการเปดโลก
กิจกรรม ประจําปการศึกษา 2560
3) โครงการออกคายอาสาเรียนรูพัฒนาชุมชน
1.5-2-18 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ออกคายอาสาเรียนรูพัฒนาชุมชน
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
และจริยธรรม
1) โครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา 2560
1.5-2-19 รายงานผลการดําเนินโครงการ
พิธีไหวครู ปการศึกษา 2560
2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
1.5-2-20 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ป 2560
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ป 2560
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสงู อายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป 2561

2) โครงการอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560
3) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําป 2560

หลักฐานอางอิง
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1.5-2-21 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําป 2561
1.5-2-22 รายงานผลการดําเนินโครงการ
อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560
1.5-2-23 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําป 2560

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
และสงเสริมกระบวนการคุณภาพ PDCA แกนักศึก ษา โดยไดจัดโครงการ
ปฐมนิ เ ทศผู นํ า นั ก ศึ ก ษาและสานสั ม พั น ธ น อ งพี่ ส ามั ค คี นั ก กิ จ กรรม
ปการศึก ษา 2560 ในวั นที่ 16 กันยายน 2560 ณ หองประชุม 13209
อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู
เกี่ ยวกั บการเขียนโครงการการดํา เนิน การโครงการที่ส อดคล องกั บการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการ
การประเมินวัตถุประสงค การสรุปผลการประเมิน การจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและการมีสวนรวมในกิจกรรม และการทํางานเปนทีมตาม
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดํา เนินโครงการตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได รว มกับ คณะในการจั ด กิจ กรรม
ใหความรูและสงเสริมทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษา
อาทิเชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การนํากระบวนการ PDCA ไปใชในการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษา”
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 และคณะครุศาสตร จัดโครงการใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร วันที่ 2 เมษายน
2561 เปนตน

1.5-3-01 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ปฐมนิเทศผูนํานักศึกษาและสานสัมพันธ
นองพี่สามัคคีนักกิจกรรม ปการศึกษา
2560

1.5-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนํากระบวน
การ PDCA ไปใชในการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษา”
1.5-3-03 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
สําหรับนักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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 4 ทุกกิจกรรมที่ดาํ เนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึก ษา มีการดําเนิน
กิจกรรมครบทั้ง 5 ประเภท จํานวน 22 โครงการ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา ประจํ า ปก ารศึ ก ษา 2560 และทุก โครงการมี ก ารประเมิ น ผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกโครงการครบทั้ง 5 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
จํานวน 8 โครงการ
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 โครงการ
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวน 3 โครงการ
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 โครงการ
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ
โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายทุกโครงการ คิดเปนรอยละ 100
พรอมกับไดนําขอเสนอแนะในการจัดโครงการและแนวทางการแกไขปญหา
ของผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งตอไปเพื่อการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาในปถัดไปใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.5-4-01 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.5-4-02 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการประเมิน
ผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
พัฒนานัก ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560
โดยไดดํ าเนิน การประเมิ นวั ตถุ ประสงคและตัวชี้ วัด ความสํา เร็จของแผน
ปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2560 ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีหรือมีจิตสาธารณะ
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วดั : เกิดกลุมนักศึกษา จิตอาสา/จิตสาธารณะไมนอยกวา 30
กลุมในการทํางานจิตอาสา/จิตสาธารณะ เพื่อบริการสังคมและทองถิ่น
ผลการดําเนินงาน
มีกลุมนักศึกษาจิตอาสา/ชมรมนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา/
จิตสาธารณะ จํานวน 45 กลุม

1.5-5-01 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
ใหเปนไปตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ดาน
1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ดาน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย
1) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
จํานวน 8 โครงการ
2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 6 โครงการ
3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวน 3 โครงการ
4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2 โครงการ
5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ
วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อพัฒนานักศึกษาและดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
สงเสริมคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ
บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
อัตลักษณมหาวิทยาลัย ครบทั้ง 3 ประเด็น
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบอัตลักษณมหาวิทยาลัย ครบทั้ง 3 ประเด็น ดังนี้
1) โครงการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี จํานวน 13 โครงการ
2) พัฒนานักศึกษาใหมีจิตสาธารณะ จํานวน 8 โครงการ
3) พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะวิชาชีพ จํานวน 3 โครงการ
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

วัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อบริหารจัดการการใชจา ยงบประมาณ
ดานพัฒนานักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ดาน
งบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วดั :
1) ดําเนินโครงการตามแผนไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร มีการกําหนดจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 22 โครงการ และไดดําเนินการ
โครงการตามกรอบงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ครบทั้ง 22 โครงการ ซึ่งคิดเปนรอยละ 100
ทําใหบรรลุตามตัวชี้วัดที่ 1 ของวัตถุประสงคขอที่ 4
2) โครงการที่ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ
90 ของจํานวนโครงการ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา
2560 โดยมีการดําเนินกิจกรรมทั้ง 5 ดาน จํานวน 22 โครงการ โดยทุกกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ จํานวน 22 โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 ทําใหบรรลุตามตัวชี้วัดที่ 2 ของวัตถุประสงคขอที่ 4
จากวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2560 มีการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงคทั้ง 4 ขอ บรรลุตามวัตถุประสงค
ทั้ง 4 ขอ โดยรายละเอียดไดจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560 โดยบรรลุ
ตามวัตถุ ประสงคและตั วชี้ วัดความสําเร็จของแผนปฏิบั ติ การพัฒนานั กศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560
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เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ยมี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บปรุง แผนหรือปรั บ ปรุ ง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานั กศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา (กบ.ก.) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ขอ 5.1 รา งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
นัก ศึกษา ปก ารศึก ษา 2560 โดยที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเกี่ ยวการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2560 คือ
1. ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา ไดทํากิจกรรม
จิตอาสา/จิตสาธารณะใหสอดคลองกับโครงการ “เราทําความดีดวยหัวใจ”
2. ควรมีโครงการดานการสรางจิตสํานึกสาธารณะเรื่องของการขับ
ขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % การขามถนนโดยใชสะพานลอยการจอด
รถในที่หามจอด เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการ
เปน คนดี จิต อาสา/จิ ตสาธารณะ ใหดํา เนิ นการใหแล วเสร็จภายในเดือ น
สิงหาคม 2561 เพื่อสรุปและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2560 ตอไป โดยไดนําขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมและ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกันในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานัก ศึกษา
ในปถัดไป

1.5-6-01 รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
(กบ.ก.) ครั้งที่ 1/2560

1.5-6-02 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560

1.5-6-03 แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจํา
ปการศึกษา 2561

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปถัดไป

5.00 คะแนน
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
6 ขอ 5 คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยกองพั ฒ นา
นักศึกษารวมกับองคก ารบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา
และสโมสรนั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะมี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการนํ า เสนอแนวคิ ด ของ
กิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัดความสามารถและ
ความสนใจของนักศึกษา มีการประสานความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมเปนอยางดีและมีทิศทางตลอดจนกรอบใน
การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและ พันธกิจ
ของมหาวิ ทยาลั ย และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด
กิจกรรม/โครงการทุกปการศึกษาและนําการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง

ส ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและการพั ฒ นา
นัก ศึ ก ษาใหมี ทัก ษะที่ จํ า เป น ในการดํ า เนิน ชี วิ ต และทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของนั กศึก ษาให
สามารถดํา เนิน กิ จ กรรมที่ส รา งสรรคห ลากหลายตาม
ความสามารถและความสนใจ ตระหนั ก ในการทํ า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและสังคม อันเปนการ
สอดคลองกับปรัชญาและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-
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ตัวบงชี้ที่ 1.6

: คุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 1.6.1

: คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ผศ.ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรี

คําอธิบายตัวบงชี้ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผล
การเรียนรูอยางนอย 5 ดา น คือ 1) ดา นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทั กษะทางป ญญา 4) ดานทักษะ
ความสัมพัน ธระหวา งบุคคลและความรับ ผิด ชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนนที่ไดระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5)

สูตรการคํานวณ :
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตทีร่ บั การประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
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ผลการดําเนินงาน :

มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร ไดดําเนินการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในวงรอบปการศึกษา
2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) จากผูใชบัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทั กษะความสั มพันธ
ระหวางบุคคลและ ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว า จากจํ า นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ป ก ารศึ ก ษา 2559 ทั้ ง หมด 2,415 คน มี บั ณฑิ ต ที่ ไ ด รั บ การประเมิ น ทั้ ง หมด
จํานวน 1,146 คน และมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เทากับ 4.15 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

ครุศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะ/มหาวิทยาลัย

รวม

ระดับปริญญาตรี
1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ทั้งหมด

521

400

566

288

115

164

2,054

2. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

233

161

297

103

54

62

910

3. คารอยละของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
(จะตองไมนอยกวารอยละ 20)

44.72

40.25

52.47

35.76

46.96

37.80

44.30

4. ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมด

60.49

39.82

21.79

35.20

16.80

8.41

182.54

13

10

5

8

4

4

44

4.65

3.99

4.36

4.40

4.20

2.10

4.15

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท ทั้งหมด

293

11

11

8

-

-

323

2. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.โท ที่ไดรับการประเมินคุณภาพทั้งหมด

199

-

11

6

-

-

216

3. คารอยละของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
(จะตองไมนอยกวารอยละ 20)

67.92

-

100

75

-

-

66.87

4. ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตระดับ ป.โท ทั้งหมด

27.57

-

4.21

4.18

-

-

35.96

6

1

1

1

-

-

9

4.60

-

4.21

4.18

-

-

4.00

5. จํานวนหลักสูตรระดับ ป.ตรี ทั้งหมด
6. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ป.ตรี ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

5. จํานวนหลักสูตรระดับ ป.โท ทั้งหมด
6. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ป.โท ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

ครุศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

คณะ/มหาวิทยาลัย

รวม

ระดับปริญญาเอก
1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก ทั้งหมด

35

-

2

1

-

-

38

2. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.เอก ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

17

-

2

1

-

-

20

3. คารอยละของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
(จะตองไมนอยกวารอยละ 20)

48.57

-

100

100

-

-

52.63

4. ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตระดับ ป.เอก ทั้งหมด

13.35

-

3.81

4.85

-

-

22.01

3

-

1

1

-

-

5

4.45

-

3.81

4.85

-

-

4.40

1. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

849

411

579

297

115

164

2,415

2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

449

161

310

110

54

62

1,146

3. คารอยละของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
(จะตองไมนอยกวารอยละ 20 )

52.89

39.17

53.54

37.04

46.96

37.80

47.45

4. ผลรวมของคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตทั้งหมด

101.41

39.85

29.81

44.23

16.80

8.41

240.51

22

11

7

10

4

4

58

5. จํานวนหลักสูตรระดับ ป.เอก ทั้งหมด
6. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ป.เอก ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตร

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

5. จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
6. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

4.61

3.62

4.26

4.42

4.20

2.10

4.15

หมายเหตุ
หลักสูตรที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 ไมนํามาคํานวณในตัวบงชี้นี้ จําแนกรายคณะ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
3. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
และสาขาวิชาการประมง
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ป) (ตอเนื่อง)
และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (4 ป)

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง :
เลขที่

เอกสาร

1.6.1 - 01

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

1.6.2 - 02

สรุปขอมูลตัวบงชี้ที่ 1.6.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

4.15 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

4.15 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

4.20 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 1.6.2

: รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ผศ.ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรี

คําอธิบายตัวบงชี้ : บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้น ๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สํา เร็จการศึกษาในปการศึก ษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํ างานสุจริตทุ กประเภทที่สามารถสรา ง
รายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น และไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ
เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา

เกณฑการประเมิน :

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนที่ได =

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสํารวจทั้งหมด

X 100

การคํานวณรอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

คารอยละของจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
X5
100

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในวงรอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) พบวา จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 2,054 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,867 คน คิดเปน
รอยละ 90.90 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และจากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 1,468 คน มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และ
บัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงาน ซึ่งไมนํามาพิจารณา จํานวน 1,821 คน คิดเปน รอยละ 80.62
ดังนั้น เมื่อคํานวณคารอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ไดงานทํ าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา เทากับ 4.03 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครุศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะ/มหาวิทยาลัย
รวม

521

400

566

288

115

164

2,054

471

370

498

251

114

163

1,867

90.40

92.50

87.99

87.15

99.13

99.39

90.90

385

249

354

184

54

47

1,273

30

106

10

41

4

4

195

-

-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

7

6

6

2

-

21

9. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่อุปสมบท

-

-

1

1

-

2

4

10. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่เกณฑทหาร

-

-

-

-

3

10

13

10,216.02

11,643.25

12,280.52

13,374.02

13,485.80

12,804.10

88.11

97.80

74.13

92.21

53.61

35.66

80.62

4.41

4.89

3.71

4.61

2.66

1.78

4.03

ขอมูลพืน้ ฐาน

1. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ทั้งหมด
2. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ตอบแบบสํารวจ เรื่อง
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
3. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ (จะตองไมนอยกวา
รอยละ 70) ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
4. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
5. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ประกอบอาชีพอิสระ
6. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี ที่มีงานทํา
กอนเขาศึกษา
7. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่มีกิจการของตนเอง
ที่มีรายไดประจําอยูแลว
8. จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา

11. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
13,365.00
ระดับ ป.ตรี ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)
12. รอยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

คะแนนที่ได
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หมายเหตุ :
หลักสูตรที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 ไมนํามาคํานวณตัวบงชี้ 1.6.2 จําแนกรายคณะ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
3. คณะวิทยาการจัดการ ไดแก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
และสาขาวิชาการประมง
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ป) (ตอเนื่อง)
และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (4 ป)

หลักฐานอางอิง :
เลขที่

เอกสาร

1.6.2 - 01

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม – 30 มิถุนายน 2560)

1.6.2 - 02

สรุปขอมูลตัวบงชี้ที่ 1.6.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

4.03 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

4.03 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

4.10 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความพรอมของแตละ
สถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและ
กลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน
เพื่ อใหไดผลงานวิ จัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิ จัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน จํ าเป นตองมี
สวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ดานอื่น ๆ ของสถาบัน และ
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง

การวิจัย

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

5.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

4.65

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

4.92

หมายเหตุ
คะแนน

คะแนน

4.86

ผลการประเมิน

การดําเนินงานระดับดีมาก

การแปลความหมาย

0.00 – 1.50

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51 – 2.50

การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51 – 3.50

การดําเนินงานระดับพอใช

3.51 – 4.50

การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 2.1

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

1. อาจารย ดร.มาลี ศรีพรหม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. อาจารย ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. อาจารยลฎาภา ศรีพสุดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ
2. นายจักรกฤษ
กองพิมาย
3. นางสาวภัณฑิรา
สีนวลแล

คําอธิบ ายตัวบ งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตอ งมี การบริห ารจัดการงานวิจั ยและงานสรางสรรคที่มี คุณ ภาพโดยมี

แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร สงเสริม
พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน
เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

เกณฑมาตรฐาน :

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบั เชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ขอ
1

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
ไดแก
1) เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนเว็บไซตที่ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ขอมูลการรับสมัครทุนภายในและภายนอก รวมถึงสถิติขอมูลการ
วิจัยและผลงานการตีพิมพเผยแพร
2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประทศ (National Research
Management System : NRMS) เปนระบบการบริหารจัดงานวิจัยทุน
งบประมาณแผนดินโดยระบบ NRMS มีกระบวนการ Ongoing & monitoring
การสงขอเสนอโครงการ การรายงานแผนงานและผลการดําเนินงานตาม
แผนการรายงานความกาวหนาผลงานวิจัย การติดตามงานวิจยั การรายงาน
ฉบับสมบูรณ และการยกเลิกโครงการ ตลอดจนการสงขอเสนอการวิจัยทุน
งบประมาณแผนดินและแหลงทุนภายนอกอื่น ๆ เขาผานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยของประเทศ อีกทั้งยังมีขอมูลสารสนเทศสรุปการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยในรูปแบบตาง ๆ
3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (Department Research
Management System : DRMS) เปนระบบการบริหารจัดการงานวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยระบบ DRMS มีกระบวนการ
การสงขอเสนอโครงการวิจัย การติดตามรายงานความกาวหนา ตลอดจน
การรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ นอกจากนี้ระบบสามารถรายงานขอมูล
งานวิจัย ในรูปแบบตาง ๆ
4) ระบบวารสาร SNRUJST เปนระบบการสงวารสารออนไลนซึ่งจะมี
Editor เปนผูตรวจสอบบทความและ peer review อานบทความออนไลน
โดยวารสาร SNRUJST ไดผานการประเมินคุณภาพวารสารกลุมที่ 1
และเปนวารสารทีผ่ านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป
จนถึง ธันวาคม 2562)
5) ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (ระบบ RIS) เปนระบบการสืบคนขอมูล
งานวิจัยและผลงานตีพิมพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

2.1-1-01 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
(http://rdi.snru.ac.th)
2.1-1-02 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของประเทศ (NRMS)
(http://www.nrms.go.th/)

2.1-1-03 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ของหนวยงาน (DRMS)
(http://snru.drms.in.th)

2.1-1-04 ระบบ SNRUJST
(http://snrujst.snru.ac.th/)

2.1-1-05 ระบบ RIS (http://ris.snru.ac.th/)
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หลักฐานอางอิง

6) ระบบทุนสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย (ระบบ RPFS) Research
Publication Funding System เปนระบบการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ
งานวิจัย ทุนสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย และทุนการนําเสนอนวัตกรรม

2.1-1-06 ระบบทุนสนับสนุนการเผยแพร
งานวิจัย (ระบบ RPFS)
(http://rdi.snru.ac.th/research publication-funding-system)
7) แผนที่กลุมงานวิจัย (Research Area Map) สามารถดูรายละเอียด 2.1-1-07 แผนที่กลุมงานวิจัย
พื้นที่ที่มีการดําเนินการงานวิจัยแลวตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง (Research Area Map)
2

สนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ
หรือศูนยใหคาํ ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในประเด็นตอไปนี้
- ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก มีพันธกิจ ประกอบดวย 2.1-2-01 ภาพถายศูนยความเปนเลิศดาน
1) ดําเนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรม พลังงานทางเลือก
ใหมในดานพลังงานทางเลือก
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความรูความเชี่ยวชาญใหเปนที่ยอมรับ
ในดานพลังงานทางเลือก
3) สนับสนุนดําเนินการเผยแพร องคความรู นวัตกรรม และบริการ
วิชาการดานพลังงานทางเลือก
4) สรางเครือขายความรวมมือในดานพลังงานทางเลือก ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นพลั ง งานทางเลื อ กมี ห น ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
จํานวน 7 หนวยวิจัย ไดแก หนวยปฏิบัติการวิจัยจําลอง หนวยปฏิบัติการ
วิจัยเทอรโมอิเล็กทริก หนวยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่ หนวยปฏิบัติการวิจัย
ฟลมบาง หนวยปฏิบัติการวิจัยแสง หนวยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก และ
หนวยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล นอกจากนี้ยังใหบริการทางวิชาการ
ดานจําลองเทอรโมอิเล็กทริก แบตเตอรี่ฟลมบาง แสงพิโซอิเล็กทริก และ
พลังงานชีวมวล ใหกับคณาจารย บุคลากร นักศึกษา หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

69
ขอ

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน

การสรา งเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสรา งสรรคและพั ฒนางานวิจัย และมีการทํา วิจั ยในลัก ษณะ
งานวิจัยแบบรวมมือ
- ศูนยคราม มีพันธกิจ ประกอบดวย
1) สนับสนุ นการทํ าวิจัยและบริการวิชาการ ดา นครามตั้งแตตน น้ํา
กลางน้ําและปลายน้ํา
2) สร างเครื อข ายงานวิ จั ยและบริ การวิ ชาการด านครามกั บสถาบั น
การศึกษา หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
3) เผยแพรองคความรูดานคราม
ศูนยครามเปนศูนยสงเสริมการทําวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
องคความรู สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและวิถีชุมชนดานคราม เผยแพรสูแวดวง
วิชาการและสาธารณชนทั่วไประดับชุมชน สังคม ทั้งในและตางประเทศ รวมถึง
เป นแหลงเรียนรูเกี่ยวกับคราม ใหกับคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูที่
สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมใหความรูถายทอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ
- ห อ งสมุ ด สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ในการค น คว า ผลงานทาง
วิ ช าการ หนั ง สื อ หรื อ วารสาร และแหล ง ค น คว า ข อ มู ล ในรู ป แบบ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส ได แ ก ระบบบริห ารจัด การงานวิ จั ยของประเทศ (ระบบ
NRMS) คลังขอมูลงานวิจัยไทย (TNRR) หองสมุดงานวิจัยสําหรับสาธารณะ
(http://thai-explore.net) ของ วช. และฐานขอมูลระบบเผยแพรง านวิจัย
(Research Information System : RIS)
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบรักษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบั ติการ อาคาร 9 โดยมีถังดับเพลิงตามชั้นตาง ๆ เพื่อปองกั น
อัคคีภัย คูมือรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และ
ระเบียบการใชหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
กับบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงมีการติดตั้งกลองวงจรปด ที่อาคาร 7 และ
อาคาร 9 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ภายในอาคาร 9 ยังมีระบบรักษา
ความปลอดภั ยและศูนยวิท ยาศาสตร ได จัด อบรมใหความรูกั บ ผูใชด า น
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ของงบประมาณ ป 2560 ชื่อโครงการ
การจั ด การความปลอดภั ย ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร (Laboratory
Safety) อาคารศูนยวิทยาศาสตร
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไดแก
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นําโดย อาจารย ดร.มาลี ศรีพรหม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําผลงานวิจัยเขารวมจัดนิทรรศการ
โดยนําเสนอผลงานการวิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปญญาของแผนดิน” จาก
ระบบการดําเนินงานสูนวัตกรรมวิจัยเพื่อทองถิ่น 4.0 เขา รวมนําเสนอใน
มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) เมื่อ

หลักฐานอางอิง

2.1-2-02 ภาพถายศูนยคราม

2.1-2-03 ภาพถายหองสมุดสถาบันวิจัย
และพัฒนา และแหลงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส

2.1-2-04 คูมือรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ระเบียบการใชหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร

2.1-2-05 จดหมายขาว การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2560
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ระหวางวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและ
บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็น เตอร เซ็น ทรัล เวิ ล ด กรุง เทพมหานคร สํา หรับ
ผลงานการวิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปญญาของแผนดิน” จากระบบการ
ดําเนินงานสูนวัตกรรมวิจัยเพื่อทองถิ่น 4.0 ไดรับถวยรางวัล Gold Award
จากพลเอกประยุท ธ จัน ทรโ อชา นายกรัฐ มนตรี พรอมเกีย รติ บัต ร และ
เงิน รางวัล จํ า นวน 25,000 บาท ซึ่ ง มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครเป น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แห ง เดี ย วที่ ไ ด รั บ ถ ว ยรางวั ล 1 ใน 6 ของระดั บ
Gold Award
2) ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา
การเข า รว มจั ด แสดงผลงานในงาน “ตลาดนั ด เป ด โลกผลงานวิ จัย และ
นวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ภายใตแนวคิด “วิจัยขายได” ระหวางวันที่ 23 – 24
กั น ยายน 2560 ณ อาคาร ไปรษณี ย ก ลาง บางรั ก กรุ ง เทพฯ โดยมี
วัตถุประสงคหลักของงาน คือ เพื่อเรงใหเกิดการขยายผลและนําผลงานวิจัย
และนวัตกรรมพรอมใชที่มีอยูแลวในฐานขอมูลงานวิจัยของประเทศไปสูการ
ใชประโยชนในมิติตา งๆ เกิดการสรางมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชย เชิงชุมชน/
สัง คม เพื่ อการยกระดั บคุณภาพชีวิต ของประชาชนโดยรวมของประเทศ
และเพื่อผลักดันใหเกิดกลไกและกิจกรรมที่สรางความเชื่อมโยงในรูปแบบ
ตางๆระหวางนักวิจัย เจาของผลงานวิจัย และผูใชประโยชนจากงานวิจัยทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมุงเนนความตองการของผูใชเปนสําคัญ
3) ศู น ย ค รามและศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นพลั ง งานทางเลื อ ก
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา การเข า ร ว มจั ด แสดงผลงานในงานวิ จั ย เพื่ อ
ยุทธศาสตรพื้นที่ : วิจัยไขปญหา สรางงาน สรางอาชีพ ระหวางวันที่ 21 –
22 มิถุนายน 2560 นักวิจัยศูนยครามและศูนยความเปนเลิศดานพลังงาน
ทางเลือกเขารวมนําเสนอองคความรูงานคราม สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
นํ า เสนอนิ ท รรศการในงานโดยพลอากาศเอกประจิ น จั่ น ตอง รอง
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐดานพลังงานทางเลือกของ
ศูน ยค วามเปน เลิศดา นพลังงานทางเลื อก มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร
พรอ มใหขอ เสนอแนะแนวทางในการตอ ยอดงานวิ จั ย รวมกั บ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

หลักฐานอางอิง

2.1-2-06 จดหมายขาว การเขารวมจัด
แสดงผลงานในงาน “ตลาดนัดเปดโลก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2
ภายใตแนวคิด “วิจัยขายได”
2.1-2-07 เผยแพรในเว็บไซตของศูนย
ความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก
http://ceae.snru.ac.th/th/topics/3512

2.1-2-08 จดหมายขาว การเขารวม
จัดแสดงผลงานในงานวิจัยเพื่อยุทธศาสตร
พื้นที่ : วิจัยไขปญหา สรางงาน สรางอาชีพ
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3

จัดสรรงบประมาณสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได รับ การจั ด สรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค จากงบประมาณแผนดิน
และรายได โดยงานวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ทุ น จะมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาและให
ขอเสนอแนะกอนเสนอเขาคณะกรรมการบริหารการวิจัยเพื่อพิจารณาการ
ใหทุน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
1) งบประมาณแผนดินจํานวน 45 โครงการ
จํานวนเงินทุนรวม 14,905,900 บาท
2) งบประมาณเงินรายได จํานวน 296 โครงการ
จํานวนเงินทุน 3,945,250 บาท แบงเปน
- ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร จํานวน 86 โครงการ
จํานวนเงินทุน 2,791,000 บาท
- ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา จํานวน 133 โครงการ
จํานวนเงินทุน 594,250 บาท
- ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
(Routine to Research) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวน 35 โครงการ จํานวนเงินทุน 350,000 บาท
- ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
จํานวน 42 โครงการ จํานวนเงินทุน 210,000 บาท
3) ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
จํานวน 7 โครงการ เงินทุน 700,000 บาท
4

หลักฐานอางอิง
2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจาก
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.1-3-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น จากงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ สกลนครมี การจั ดทํ า ประกาศ เรื่ อง การให ทุ น
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจําของ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร ทุนสนับสนุ นและสงเสริมการตีพิมพเผยแพร
บทความวิ จั ย หรื อบทความวิ ชาการ ในวารสารระดั บชาติ แ ละนานาชาติ
และทุนเพื่อเขารวมในการนําเสนอผลงานสรางสรรคและนวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานอาจารยที่ขอทุน
ประเภทตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ จํานวน 12 เรื่อง ตีพิมพระดับ
นานาชาติ จํานวน 13 เรื่อง และประเภทนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จํานวน
22 เรื่อง นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จํานวน 10 เรื่อง และนําเสนอ
นวัตกรรมระดับนานาชาติ จํานวน 6 เรื่อง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 705,074 บาท

2.1-4-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการใหทุนสนับสนุนการ
นําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
สําหรับอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
2.1-4-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการใหทุนสนับสนุนและ
สงเสริมการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
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หลักฐานอางอิง
2.1-4-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง การใหทุนเพื่อเขารวมใน
การนําเสนอผลงานสรางสรรคและ
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
2.1-4-05 รายงานประจําป 2560

5

มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครมี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะอาจารย แ ละ
นักวิจัยในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามความตองการของ
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคูไปดวย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รวมกับผูนํา ชุมชนในตําบลไฮหยอง รวมกันพูดคุยสถานการณของพื้นที่เพื่อ
คนหาศักยภาพพื้นที่สูการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism:
CBT) ที่นํา เสนออัตลักษณวิถีชาวนาไทย บนฐานทรัพยากร รวมถึงสืบสาน
ภูมิปญญา วัฒนธรรมขาว ประเพณี อาหาร และวิถีชีวิตคนไทยที่สัมพันธ
กับขาวโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community Based Research :
CBR) ในการพัฒนาโจทยวิจัยในประเด็น“การทองเที่ยววิถีชาวนา” ณ ศูนย
เรียนรูก ารเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตสิน คา เกษตร (ศพก.) บ านไฮหยอง
อํ า เภอพั ง โคนจั ง หวั ด สกลนครเพื่อเสริม สรา งความเข ม แข็ ง ใหกั บชุ ม ชน
ทองถิ่นผานกระบวนการวิจัยสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนฐานราก
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนขอเสนอการวิจัย
ใหโดนใจแหลงทุน”สําหรับสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.โยธิน แสวงดี จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และสําหรับ สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2560 วิ ท ยากรโดย ศาสตราจารย ดร.สัน ติ แม น ศิริ จาก
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ณ หองสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สกลนคร ซึ่ง ผูเ ขา รับ การอบรมไดเ รียนรูและเข า ใจ
หลักการเขียน แนวคิด และเทคนิคในการเขียนขอเสนอการวิจัย ตลอดจน
สามารถเขียนข อเสนอการวิจัย เพื่ อขอทุ น จากแหลงทุน ภายนอกได ซึ่ง มี
บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตรที่สนใจในการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนเขารวมอบรมเปนอยางมาก
-การพัฒนานักวิจัยโดยกลุมวิจัยตามที่คณะกรรมการบริหารการวิจัย
ไดอนุมัติการดําเนินการตามแผนการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น การจัดกลุ มวิจัยและการพัฒ นานัก วิจั ย พี่ เลี้ย งนัก วิจัย และโคช
(Coach) เพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตร และการนําผลงาน

2.1-5-01 รายงานประจําป 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

2.1-5-02 รายงานประจําป 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร หนา 32 หัวขอโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการ
เขียนขอเสนอการวิจัยใหโดนใจแหลงทุน”

2.1-5-03 รายงานผลการประเมินการ
ดําเนินโครงการวิจัย
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หลักฐานอางอิง

ไปใชประโยนอยางเปนรูปธรรม นั้น จึงสรุปผลการดําเนินงานดังนี้
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดตั้งกลุมวิจัย จํานวน 5 กลุม
ประกอบดวย
(1) กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โคช (coach) คือ
รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล มีสมาชิกกลุมวิจัย จํานวน 13 คน
(2) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพและพลังงาน โคช (coach)
คือ รศ.ดร.วิลาวรรณ คําหาญ มีสมาชิกกลุมวิจัย จํานวน 9 คน
(3) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โคช (coach) คือ ผศ.ดร.
ธวัชชัย ใพไหล มีสมาชิกกลุมวิจยั จํานวน 20 คน
(4) กลุมการศึกษา โคช (coach) คือ รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ
รศ.ดร. ชนินทร วะสีนนท มีสมาชิกกลุมวิจัย จํานวน 12 คน
(5) กลุมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โคช (coach)
คือ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน มีสมาชิกกลุมวิจัย จํานวน 30 คน
2. เวทีการเสวนาการพัฒนาทองถิ่นดวยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทาง
การพั ฒ นางานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ในวั น จั น ทร ที่
9 เมษายน 2561 รูปแบบการดําเนินงาน โดยจะเริ่มตนจากระบบการสราง
กลุมวิจัยที่ประกอบดวยนักวิจัย พี่เลี้ยง และโคช (Coach) เพื่อสานพลังสราง
สัง คมความรูนํ า สูก ารใช ประโยชนไ ด จริง ตามความตองการของท องถิ่ น
จํานวน 5 กลุม โดยไดรับเกียรติจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร” และไดรับความกรุณาจากผูทรงคุณวุฒิภายในรวมเสวนา
ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของกลุ ม วิ จั ย ด ว ย มี บุ ค ลากรเข า ร ว มกิ จ กรรม
จํานวน 80 คน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄ = 4.24)
3. ประกาศให ทุ น สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การกลุ ม วิ จั ย
กลุมละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) จํานวน 5 กลุม และแตละกลุมได
สงแบบจัดตั้งกลุมและ Concept paper ของกลุมวิจัย
4. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต ร “นั ก วิ ช าการเพื่ อ ชุ ม ชนและ
ทองถิ่น” หัวขอ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ชุมชนและทองถิ่น” จํานวน 4 ทาน ไดแก 1) ศ.ดร. ปยะวัติ บุญหลง ประธาน
กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่น 2) อาจารยชีวัน ขันธรรม ผูจัดการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่น 3) ดร. จริยาภรณ อุนวงษ มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี และ 4) ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว ผูประสานงานชุดนักวิชาการ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ในวั น ที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห องสร อ ย
สุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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5. ประกาศการรับสมัครขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรั บกลุม วิจัยจากงบประมาณแผน ดิน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 โครงการวิจัยที่เกิดจากกลุมวิจัยตามขอกําหนดโครงการ (Term of
Reference; TOR) ของหลักเกณฑการจัดตั้งกลุมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินไมเกินกลุมละ 100,000
บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และขอเสนอโครงการวิจัยตองไดรับความเห็นชอบ
จากโคช (Coach) ในกลุมวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน
- โครงการราชภั ฏ พั ฒ นาท องถิ่ น สร า งพลัง ปญ ญาของแผ น ดิ น ใน
กิจกรรม “อบรมแนวจิตตปญญาศึกษาเพื่อการฟนฟูเยียวยาและบมเพาะ
พลังผูนําชุมชนใหมีชีวิตชีวา และมีพลังปญญาสรางสรรค” เมื่อวันที่ 14 – 16
กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏสกลนคร วัต ถุป ระสงคเ พื่อสรา งเปา หมายรวมในชุมชน และเพื่อ
สรางพลังของชุมชนของกลุมประชาชนในชุมชนตามทุนทางสังคมประกอบไป
ด ว ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทรั พ ยากรทางสั ง คม ภู มิ ป ญ ญา วิ ท ยากรโดย
ผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการจิตตปญญา 4 ทาน คือ นายมนตรี ทองเพียร
นางสาวหยาดฝน ทองเพียร นายศิรฐเมฆา เวฬุภาค และนายธานี กิมใชยง
และกลุมเปา หมาย คือ 1) ผูนํา ชุมชน/คณะกรรมการหมูบาน/กลุมพัฒนา
สตรี (กพสต.) เยาวชน นั กเรียน นั กศึกษา และประชาชน ใน 3 พื้นที่ ใน
จังหวัดสกลนคร คือ บานแปน และบานน้ําพุ ตําบลบานแปน อําเภอโพนนา
แกว บานนางอย และบานโพนปลาโหล ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย และ
บ า นนาดี และบ า นตอเรือ ตํ า บลนาหัว บ อ อํ า เภอพรรณานิ ค ม จัง หวั ด
สกลนคร จํานวนทั้งสิ้นกวา 80 คน
นอกจากนั้น แล วอาจารยห รือบุค ลากรที่ส รา งสรรคผ ลงานวิช าการ
สรางชื่อเสียง ทางมหาวิทยาลัยมีการสรา งขวัญและกํา ลังใจ ยกยองโดย
ทํ า แบนเนอร ย กยอ งเชิด ชู เ กี ย รติ ใ นเว็ บ ไซต แ ละยกย องโดยการแจง ขา ว
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารการวิจัย รวมถึ ง ในการประชุ ม เป ด
การประชุ ม ก อ นเป ด ภาคเรี ย นที่ 1/2560 โดยในป ก ารศึ ก ษา 2560
มีบุคลากรนําผลงานการวิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปญญาของแผนดิน”
จากระบบการดําเนินงานสูนวัตกรรมวิจัยเพื่อทองถิ่น 4.0 ไดรับถวยรางวัล
Gold Award จากพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พรอมเกียรติ
บัตร และเงินรางวัล จํานวน 25,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เปน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ แหง เดีย วที่ไ ด รับ ถ วยรางวัล 1 ใน 6 ของระดั บ
Gold Award

หลักฐานอางอิง

2.1-5-04 รายงานโครงการงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น

2.1-5-05 รายงานประจําป 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
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หลักฐานอางอิง

มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร เพื่อเปนเครื่องมือในการชวยคุม ครองสิทธิ์
ของงานวิจั ยหรือ งานสรา งสรรคที่นํ า ไปใชป ระโยชน และมี ก ารเผยแพร
แบบฟอรมทรัพยสินทางปญญา ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ผานทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th) อีกทั้ง
มีโครงการการใหทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ได
สนับสนุนใหบุคลากรที่ในมหาวิทยาลัยไดย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตร ของ
สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยระบบและ
กลไกการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ดังนี้
1. อาจารยและบุคลากรที่มีความประสงคจะยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ ตองดาวนโหลดแบบฟอรมที่เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ส งเอกสารการยื่ นขอจดสิ ทธิ บั ตร อนุ สิ ทธิ บั ตร และลิ ข สิ ทธิ์ มาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย พิจารณาเอกสารการยื่นขอจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
4. เจาหนาที่เขียนยกรางการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์และ
นําเสนออธิการบดีลงนาม
5. เจาหนาที่นําเอกสารการขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์สงกรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพื่อดําเนินการในขั้นตอไป
เมื่ อกรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาตรวจสอบเอกสารการขอจดสิ ทธิ บั ต ร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์แลวอาจมีการแกไข หรือเพิ่มเติมในรายละเอียดของ
การประดิษฐหรือสรางสรรคผลงาน เจาของผลงานตองปรับแกตามคําแนะนํา
ของกรมทรั พย สิ นทางป ญญาและส งเอกสารการปรั บแก ให กั บเจ าหน าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดําเนินการสงใหกับกรมทรัพยสินทางปญญาในการ
พิ จารณาในการจดสิ ทธิ บั ตรคุ มครองผลงานวิ จั ยและงานสร างสรรค ของ
อาจารยและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยในปการศึกษา 2560 มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยอยูระหวางการยื่น
ขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ จํานวน 6 เรื่อง แบงเปน
สิทธิบัตรการประดิษฐ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ลุกประคบ รอน-เย็น
2)เครื่องกัดแผนวงจรกึ่งอัตโนมัติ
อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง คือ 1) กรรมวิธีผลิตเมาผง 2) ชุดทดสอบผายอม
ครามธรรมชาติ 3) เครื่องปฏิกรณพลังงานแสงอาทิตยสําหรับผลิตน้ํามัน
ไบโอดีเซล และ 4) กรรมวิธีผลิตมะเขือเทศผง

2.1-6-01 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวขอ“แบบฟอรมทรัพยสินทางปญญา”
2.1-6-02 ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
2.1-6-03 รายการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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หลักฐานอางอิง

ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง คือ ลายผาสกลธรรม
ซึ่งทั้ง 7 เรื่อง อยูในระหวางการตรวจสอบเอกสารคํา ขอจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์โดยผูทรงคุณวุฒิของกรมทรัพยสินทางปญญา

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

6 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ก ารพั ฒ นา
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยหรือ
สมรรถนะอาจารยและนักวิจัยทั้งนักวิจัยชุมชนตลอดจน งานสรางสรรคอยางตอเนื่อง
การพั ฒ นาองค ค วามรู ก ารทํ า วิ จั ย การเขี ย นข อ เสนอ
โครงการวิจัยใหไดทุน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีอาจารย นักวิจัย
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําผลงานวิจัย
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์อยางตอเนื่อง
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :

- ผลงานการวิจัยเพื่อสังคม “CBR พลังปญญาของแผนดิน” จากระบบการดําเนินงานสูนวัตกรรมวิจัยเพื่อทองถิ่น 4.0

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 2.2

: เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

1. อาจารย ดร.มาลี ศรีพรหม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. อาจารย ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. อาจารยลฎาภา ศรีพสุดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาววิภาวรรณ ใหญสมบูรณ

คําอธิบายตัวบงชี้ : ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน
ของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย

เกณฑการประเมิน :

คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจยั ทั้งหมดของสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

78

ผลการดําเนินงาน :
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย

อาจารยประจํา

80.5

88.5

56.5

-

-

79.5

38

43.5

386.5

นักวิจัยประจํา

-

-

-

5

4

-

-

คณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอมูล

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ครุศาสตร

กลุมสาขา

- สถาบันวิจัย - ศูนยความ
และพัฒนา
เปนเลิศ

9

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
1,445,960

958,217

320,000

-

901,600

7,189,043

2,600,840

1,490,240

14,905,900

- ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น

-

100,000

190,000

70,000

-

100,000

170,000

-

630,000

- ทุนวิจัยเงินรายได

544,000

401,000

396,700

31,000

93,000

542,000

272,300

511,000

2,791,000

- ทุนวิจัยในชั้นเรียน

45,000

30,000

15,000

-

-

70,000

5,000

45,000

210,000

- ทุนคณะ/สถาบัน

-

-

600,000

37,500

-

-

-

-

637,500

2,034,960

1,489,217

1,521,700

138,500

994,600

7,901,043

3,048,140

2,046,240

19,174,400

-

-

1,987,900

-

2,662,400

- ทุนแผนดิน

รวมเงินสนับสนุนฯ
จากภายในสถาบัน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
- เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสราสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน

66,500

130,000

478,000

-

รวมเงินทั้งหมด

2,101,460 1,619,217

สัดสวนตอคน

26,105.09 18,296.24 35,392.92 27,700

คะแนน

5.00

3.66

1,999,700 138,500 994,600

5.00

5.00

248,650

5.00

5.00 + 5.00 / 2
= 5.00

7,901,043

5,036,040 2,046,240 21,836,800

99,384.19 132,527.37 47,040.00

5.00

5.00

55,081.51

3.92

4.65

คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ ดของทุกคณะ ( 5.00 + 3.66 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00 + 3.92 / 7 ) = 4.65 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง :
เลขที่

เอกสาร

2.2 – 01

ขอมูลพื้นฐานจํานวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

2.2 – 02

สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

5.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

5.00 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

4.65 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับคณะมนุษยศาสตรและ
ควรสงเสริมการใหทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับคณะ
สังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยี
นอย
อุตสาหกรรม

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :

- โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจยั สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 2.3

: ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

1. อาจารย ดร.มาลี ศรีพรหม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. อาจารย ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. อาจารยลฎาภา ศรีพสุดา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. นางสาวสุภาวดี
2. นายครรชิต
3. นายพงศกร

สุวรรณเทน
สิงหสุข
ทองพันธุ

คําอธิบายตัวบ งชี้ : ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยได

สรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิช าการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผา นการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับอุตสาหกรรมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่
ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้

เกณฑการประเมิน :

คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคา เฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
จํานวนคณะและหนวยงานวิจยั ทั้งหมดของสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2560
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มนุษยศาสตรฯ

วิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยฯ

วิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย

หนวยวัด

ครุศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

(เรื่อง)

38

38

27

6

53

19

40

221

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับ ชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30
วันนับแตวนั ที่ออกประกาศ(0.40)
4. ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)

(เรื่อง)

7

13

9

-

18

3

33

83

(เรื่อง)

1

3

3

-

2

1

1

11

(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2 (0.60)
6. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไปและแจงให ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30
วัน นับแตวนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 (0.80)

(เรื่อง)

20

2

5

-

1

-

-

28

(เรื่อง)

10

1

7

1

8

13

2

42

1. จํานวนรวมผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2560
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มนุษยศาสตรฯ

วิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยฯ

วิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย

หนวยวัด

ครุศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

7. บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (1.00)
8. ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)

(เรื่อง)

-

-

-

5

24

2

3

34

(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

9. ผลงานวิชาการรับใชสงั คมที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)
10. ผลงานวิจยั ที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจาง
ใหดําเนินการ (1.00)
11. ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสตั ว ที่คนพบใหมและ
ไดรับการจดทะเบียน (1.00)
12. ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมิน
ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว(1.00)
13. ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา นการพิจารณา
ตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
(1.00)

(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

(เรื่อง)

-

1

-

-

-

-

-

1

(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

(เรื่อง)

-

-

3

-

-

-

1

4

(เรื่อง)

-

1

-

-

-

-

-

1

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

21.80

7.80

14.60

5.80

35.40

13.40

12.60

111.40

(เรื่อง)

-

1

-

-

-

-

-

1

(เรื่อง)

-

2

-

-

-

-

-

2

(เรื่อง)

-

3

-

-

-

-

-

3

(เรื่อง)

-

11

-

-

-

-

-

11

(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

(เรื่อง)

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลรวม
ถวง
น้ําหนัก

-

11.60

-

-

-

-

-

11.60

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค
14. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online (0.20)
15. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
(0.40)
16. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
(0.60)
17. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)
18. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิ าค
อาเซียน (1.00)
19. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ (1.00)

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรค
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ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2560
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิทยาการจัดการ

สถาบันวิจัยฯ

วิทยาศาสตรฯ

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัย

ผลรวม
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
21.80
ถวง
ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
น้ําหนัก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
(คน)
81.5
ทั้งหมด
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน (รอยละ) 26.75
ทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ทั้งหมด
แปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของ (คะแนน) 5
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย เทียบกับคะแนนเต็ม แบงลงตาม
กลุมสาขาวิชา เฉพาะกลุม ข ดังนี้
- กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ขึ้นไป
- กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

มนุษยศาสตรฯ

หนวยวัด

ครุศาสตร

ขอมูลพื้นฐาน

19.40

14.60

5.80

35.40

13.40

12.60

123.00

90.5

57.5

9

85

39

47.5

410

21.44

25.39 64.44

5

5

41.65

5

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย

5

34.36 26.53

5

4.42

34.42

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
คะแนนทีไ่ ด

7
34.42 / 7 =

4.92

หลักฐานอางอิง :
เลขที่

เอกสาร

2.3 - 01

สรุปรายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปการศึกษา 2560 (http://rdi.snru.ac.th/ปการศึกษา-2560)
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

4.50 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

4.92 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

4.92 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

4.90 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
สนับ สนุ น ให มี ก ารนํ า เสนอระดั บชาติ การตี พิม พใ น
ทางวิ ช าการ และงานสรา งสรรคทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละ วารสาร TCI ฐาน 1 หรือ Scopus การจดสิทธิบัตร ผลงาน
ระดับนานาชาติ
ทางวิชาการที่รับใชสังคม การเผยแพรผลงานสรางสรรค
ระดับนานาชาติ ใหมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการทางวิชาการแก
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการ
อาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน
การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการ นอกจากเปนการทํา
ประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรบั ประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสู
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจั ย พั ฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบัน
จากการใหบริการทางวิชาการดวย

การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

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

5.00

คะแนน

5.00

ผลการประเมิน

การดําเนินงานระดับดีมาก

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

:

การบริการวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน :

ปการศึกษา

ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

1. อาจารย ดร.มาลี ศรีพรหม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. อาจารย ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. อาจารย ดร.วิจิตรา สุจริต
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. นายแสนสุรีย
2. นายศักดิ์ดา
3. นางสาวอัสฉรา
4. นางสาวนิพาพร

เชื้อวังคํา
แสนสุพรรณ
นามไธสง
หูตาชัย

คําอธิบายตัวบงชี้ : การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง

กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือ
สังคมโดยมีการประเมินความ สําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่
สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน

เกณฑมาตรฐาน :
1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทา
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวนอาจารย
เขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทัง้ นี้ ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

 1 กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวาง
คณะหรือหนวยงานเทียบเทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการดําเนินงานบริการวิชาการ แก
ชุมชนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมกับ คณะ 6 คณะ 1 สถาบัน
และ 1 ศู น ย คื อ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม คณะวิ ทยาการจั ด การ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร คณะ
ครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นพลั ง งานทางเลื อ ก ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานผานกระบวนการ คือ
1. ประชุ ม คณะทํ า งานบริ ห ารการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการที่ เ ป น
ตัวแทน คณะ สํ านัก สถาบัน ฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิก ายน
2559 เพื่ อ กํ า หนดแนวทางและนโยบายในการบริ หารจั ด การโครงการ
สนับ สนุนการพัฒ นาศู น ยวิจัยและพัฒนาทอ งถิ่ นอีส านตอนบน ประจํา ป
งบประมาณ 2560 ซึ่งไดกําหนดใหอําเภอเตางอยเปนชุมชนเปาหมายในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อถายทอดองคความรูไปสูชุมชนเปาหมาย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดทําขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับนายอําเภอเตางอยเปน
ระยะเวลา 3 ป ระหวาง พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 และไดมีการวิเคราะห
ศั ก ยภาพและสภาพป ญ หาในพื้ น ที่ ต ลอดจนความต อ งการของชุ ม ชน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พบวา ชุมชนยังมีความตองการในการพัฒนา
อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในมิ ติ ด า นการศึ ก ษา มิ ติ ด า นทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล อ ม
พลังงานมิติดานสุขภาพ และมิติดานเศรษฐกิจ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได
เลื อ กพื้ น ที่ อํ า เภอเต า งอยเป น พื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ตอเนื่องในปงบประมาณ 2560 และในขณะเดียวกันไดมีการขยายฐาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานบริการวิชาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปยัง
พื้นที่อําเภอเมือง อําเภอภูพาน และอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
ตามความตองการของพื้นที่ เปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขม แข็งใหกั บ
ชุมชนทองถิ่นใหเพิ่มมากขึ้น

3.1-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 523/2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย
และบริการวิชาการ

3.1-1-02 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการเพื่อการบริการและวิจัย
เชิงพื้นที่ระหวางอําเภอเตางอย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน (MOU)
3.1-1-03 การวิเคราะห ศักยภาพ ปญหา
และความตองการอําเภอเตางอยจังหวัด
สกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.1-1-04 สรุปขอมูลความตองการ
รับบริการวิชาการของชุมชนเปาหมาย
ปงบประมาณ 2560 อําเภอเมือง
อําเภอภูพาน และอําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร
3.1-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ครั้งที่ 5/2559
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
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2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ ภายใตโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย วิจัยและพัฒนาทองถิ่นอีสานตอนบน พ.ศ. 2560
โดยมีดวยตัวแทนจากคณะทุกคณะ ศูนย สถาบันฯ เพื่อทําหนาที่ จัดทําแผน
ปฏิ บั ติ ง านและดํ า เนิ น โครงการ บริ ห ารจัด การ ประสานงาน สนับ สนุ น
ติดตาม การดําเนินโครงการ สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
3. ประชุ มแลกเปลี่ ยนแนวทางการเพื่อพัฒ นารวมกั บผูแทนชุม ชน
พรอมทั้งทบทวน และประเมิน ผลการดําเนินงานโครงการตลอดจนทําความ
เขาใจรว มกัน ในการขับเคลื่ อนโครงการใหป ระสบความสํา เร็จ เพื่อนํามา
วิเ คราะห ป ระเด็ น ความต อ งการการพั ฒ นา และร วมกัน จัด ทํ า แผนการ
บริก ารวิชาการภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น อีสาน
ตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักฐานอางอิง
3.1-1-06 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ 477/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาศูนยวิจัยและพัฒนา
ทองถิ่นอีสานตอนบน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
3.1-1-07 ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกับผูน ําชุมชน และรวมกันจัดทําแผน
3.1-1-08 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ความตองการรับบริการวิชาการของชุมชน
เปาหมาย ปงบประมาณ 2560
3.1-1-09 แผนบริการวิชาการภายใต
โครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นอีสานตอนบน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

 2 จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กาํ หนดในขอ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานรวมกับ
ตัวแทนคณะ สํานัก และศูนย รวมกันจัดทําแผนบริการวิชาการ โดยไดจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริก ารวิช าการ ครั้งที่ 1/2560
วั น ที่ 9 มี น าคม 2560 เพื่ อ จั ด ทํ า แผนบริ ก ารวิ ช าการภายใต โ ครงการ
สนั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ศู นยวิจั ย แล ะ พั ฒ นา ทอ งถิ่ น อี ส า นต อน บ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. การจั ด เวที ร ะดมความคิ ด ร ว มระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
สกลนครร ว มกั บ ชุ ม ชนอํ า เภอเต า งอย เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2560
ณ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเต า งอย ประกอบไปด ว ย ผู มี ส ว นได –
สว นเสี ยหลั ก ผูนํ า ท องถิ่น ผูนํา ชุ ม ชน และชาวบ า น เพื่ อนํา เสนอขอ มู ล
(คืนขอมูล) ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผานมา จํานวน
7 โครงการ ในประเด็น การผลิตน้ําหมักชีวภาพเพื่อกําจัดศัตรูพืชทดแทน
การใชส ารเคมีของเกษตรกรผู ปลู กมะเขือเทศ เทคโนโลยีชุม ชนเพื่ อการ
บริห ารจัด การน้ํ า และการพั ฒ นาบรรจุภั ณ ฑส บูม ะเขื อเทศ การพั ฒ นา
ศักยภาพแกนนําพลังชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานดานพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดี เปนตน เพื่อทบทวนผลการดํา เนินงาน วิเคราะห คนหาศักยภาพ
และความตองการของพื้นที่อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนครตอเนื่องเพิ่มเติม

3.1-2-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560
3.1-2-02 ภาพการลงพื้นที่จัดเวที
วิเคราะหศักยภาพและความตองการของ
ชุมชนเปาหมาย อําเภอเตางอยจังหวัด
สกลนคร
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หลักฐานอางอิง

2. ศึกษาความตองการของชุมชนในพื้นทีเปา หมายเพื่อการบริการ 3.1-2-03 สรุปขอมูลความตองการ
วิชาการใหตรงกับความตองการของชุมชนเปาหมาย อําเภอเตางอย อําเภอ รับบริการวิชาการของชุมชนเปาหมาย
ภูพาน อําเภออากาศอํานวย และอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ปงบประมาณ 2560 (จากแบบฟอรม
สํารวจความตองการชุมชนเปาหมาย)
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสะทอน ขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก 3.1-2-04 ภาพวิเคราะหชุมชน
ทั้ ง ด า น นโยบาย สั ง คม เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี รวมถึ ง วิเ คราะห โ อกาส ความตองการชุมชนและกําหนดแผน
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม ในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย และรวมกันวิเคราะห บริการวิชาการ
และประเมินจุดแข็ง จุดออน โดยชุมชนเปาหมายไดรวมกันกําหนดประเด็น
ความตองการ
4. นําแผนการพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 ขององคการบริหาร 3.1-2-05 แผนการพัฒนาสามป
สวนตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร มารวมพิจารณาในการ พ.ศ. 2558-2560 ขององคการบริหาร
วางแผนการดํ า เนิน งาน ชุมชนเปา หมายไดรวมกั นกํา หนดประเด็น ความ สวนตําบลเตางอย อําเภอเตางอย
ตองการ
จังหวัดสกลนคร
5. มหาวิทยาลั ยไดนํ าขอมูลในการจัดเวทีความคิดและการสํารวจ 3.1-2-06 แผนบริการวิชาการภายใต
ความตองการชุมชน มาจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม สถาบันวิจัยและ โครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
พัฒ นา ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนแนวทางรวมกัน สํา หรับ อีสานตอนบน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติอัน จะเปน การพัฒนา โดยเนน 3.1-2-07 ภาพการจัดเวทีชุมชนรวมกับ
กระบวนการมีส ว นรว มของชุม ชน เพื่ อเสริม สรา งพลัง ของชุม ชน สู ก าร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม
สรุปการจัดทําแผน
 3 ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มหี ลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
การขั บเคลื่อนโครงการบริการวิ ชาการ โดยใช พื้ นที่ อํ าเภอเต างอย
อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอภู พ าน และอํ า เภออากาศอํ า นวย จั งหวั ด สกลนคร
เปนพื้นที่เปาหมายดวยการบริการวิชาการแบบมีสวนรวมจากทุกคณะและ
สถาบันภายในมหาวิทยาลัยรวมกับภาคีเครือขายจากชุมชนทองถิ่นเพื่อ ความ
เขมแข็ ง ยั่งยืน อยูดี มีสุ ข ของคนในชุมชน ผลการขั บเคลื่อนงานบริการ
วิชาการ ดังนี้
พื้นที่อําเภอเตางอย: มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 5 โครงการ
ใน 3 มิติ คือ 1) มิติดานเศรษฐกิจ 2) มิติดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม พลังงาน
และ 3) มิติดานสุขภาพ ที่สงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็งบน ฐานทุนของ
ชุมชน ดังนี้
1) มิตดิ านเศรษฐกิจ มีการดําเนินงานโครงการ 2 โครงการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอยอด ปงบประมาณ 2559 ซึ่งไดทําใน
เรื่องการผลิตนําหมักชีวภาพเพื่อกําจัดศัตรูพืชทดแทนการใชสารเคมี ดังนี้

3.1-3-01 รายงานสรุปโครงการสนับสนุน
การพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
อีสานตอนบน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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1.1 โครงการอบรมการแปรรู ปผลิ ตอาหารจากมะเขื อเทศ
บานนางอย อํ าเภอเต างอย จั งหวัดสกลนคร ดําเนินการโดยฝก อบรม
เชิง ปฏิบั ติก ารแปรรูปผลิต ภั ณฑอาหารจากมะเขื อเทศของกลุม วิสาหกิ จ
ชุมชนเกษตรกรผูผลิตมะเขือเทศบานนางอย ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย
จั ง หวั ด สกลนคร ซึ่ ง มี ค ณาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และเกษตรกร/
ประชาชน กลุมเปาหมาย เขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 30 คน ผลการ
ดําเนินกิจกรรม พบวา ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะในการแปรรูป
อาหารจากมะเขือเทศ คิดเปน รอยละ 100 สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ดํา เนินงานที่ เกี่ย วของในระดั บ มาก คา เฉลี่ ย 3.00 และสามารถแปรรูป
อาหารจากมะเขื อ เทศ 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ คื อ แยมมะเขื อ เทศน้ํ า ตาลน อ ย
(low sugar jam) และการผลิตซอสมะเขือเทศโซเดียมต่ํา (Low sodium
tomato sauce) โดยใชวัตถุดิบมะเขือเทศที่ลนตลาดของสมาชิกกลุมเปน
ทางเลื อกในการเพิ่ ม มู ล คา ของการผลิ ต มะเขื อเทศการผลิต และแปรรูป
มะเขื อ เทศแบบครบวงจร สรา งรายได เ พิ่ ม ให แ ก เ กษตรกร และสร า ง
ผลิตภัณฑทดี่ ีตอสุขภาพผูบริโภค
1.2 โครงการสรางผลิตภั ณฑ จากมะเขื อเทศเพื่ อเป นสิ นค า
ตัวใหมของวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะเขือเทศบานนางอย ตําบลเตางอย
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแยก
เปนฐานการฝกปฏิบัติ จํานวน 2 ฐานตามผลิตภัณฑ ในพื้นที่ ซึ่งมีคณาจารย
บุคลากร นั กศึก ษา และสมาชิกกลุมวิสาหกิจฯ เขารวมโครงการ จํา นวน
ทั้งสิ้น 35 คน ผลการดําเนินงานพบวา ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูในการ
สรางผลิตภัณฑอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.30 และสามารถสรางผลิตภัณฑ
สบูเหลวมะเขือเทศ และผลิตภัณฑน้ํา ยาลางจานมะเขือเทศ ซึ่งเปนสินคา
เพื่อการจําหนาย สรางรายได และผลผลิตมะเขือเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้นสราง
อาชีพ เสริม เกิดการสรา งงานเกิดความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
นําไปสูความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2) มิติดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน มีการดําเนินงาน
โครงการ 2 โครงการ คือ
2.1 โครงการเทคโนโลยี เครื่ องจั กรกลเพื่ อการเกษตรและ
การบริ หารน้ํ า ดํา เนินการโดยการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การให ความรู ก ารใช
โครงการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและการบริหารน้ํา เพื่อให
สามารถเพิ่มผลผลิ ต ลดรายจาย เพิ่มรายได ดวยเทคโนโลยี เมื่ อเกษตรกร
ช ว ยเหลื อ ตนเองได ส ามารถถ า ยทอดองค ค วามรู ใ ห กั บ คนอื่ น เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การตอยอดการดําเนินงานเพื่อใหการบริหารจัดการน้ํามี
ประสิทธิภาพ นําโดย อาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมกับตัวแทนชุมชน

หลักฐานอางอิง
3.1-3-02 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจาก
มะเขือเทศบานนางอย อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร

3.1-3-03 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
การสรางผลิตภัณฑจากมะเขือเทศเพื่อเปน
สินคาตัวใหมของวิสาหกิจชุมชนผูป ลูก
มะเขือเทศปลอดสารพิษและการแปรรูป
บานนางอย ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร

3.1-3-04 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและ
การบริหารน้ํา บานนางอย ตําบลเตางอย
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
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บานนางอย ตํ าบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวั ดสกลนคร ผลจากการ
ดําเนินงาน พบวา ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น อยูในระดับ
มาก ค า เฉลี่ ย 4.26 และยั งพบว ากิ จกรรมการบริ การวิ ชาการนี้ ส ามารถ
นําไปใชประโยชนและถายทอดและเผยแพรไดในระดับมาก 4.38 ซึ่งจะทําให
เกษตรกรสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยา งมีประสิทธิภาพ สง ผลให
เกษตรกรมีรายไดจากการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
ในหัวขอ “กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล” ป 2560 เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และทักษะการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่เปนพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานทางเลือกใหมนําไปประยุกตใชในครัวเรือนและชุมชนที่กอใหเกิดการ
ลดรายจาย หรือเพิ่มรายได หรือกอเกิดการขับเคลื่อนกลไกในระดับชุมชน
ยกระดับสูการพัฒนาที่ยั่งยืน นําโดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษารวมกับ
ตัวแทนชุมชนบานหวยหวด ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอยจังหวัดสกลนคร
ผลจากการดํ าเนินงาน พบวา มีความรูความเขา ใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น
กอนการอบรมคิดเปนรอยละ 53 และความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย
คิด เปนรอยละ 81.56 ความพึงพอใจ คิด เปนรอยละ 89.27 ซึ่งผูเขารวม
อบรมได มี ก ารต อ ยอดนํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด จ ากโครงการไปใช ป ระโยชน
เชื้อเพลิงในเครื่องยนตเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง
3) มิตดิ านสุขภาพ มีการดําเนินงานโครงการที่ตอยอดจากการบริการ
วิชาการ เรื่อง การพัฒนาแกนนําพลังชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานดานพยาธิใบไม
ในตั บและมะเร็งทอน้ําดี ซึ่งดํ าเนิ นงานรวมกั บแกนนํ าชุมชน ป งบประมาณ
พ.ศ. 2559 คือ จํานวน 1 โครงการ คือ
- โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพแกนนํา นั ก เรี ยนในการถ า ยทอด
องคความรูการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในชุมชน
จํานวน 43 คน ในการถายทอดความรูการปองกันโรคพยาธิใบไมในตับและ
มะเร็งทอน้ําดีในชุมชนใหแกแกนนําเยาวชนที่สามารถถายทอดความรูไปยังพอ
แม และคนในครอบครัว หรือชุมชนทองถิ่น ผานสื่อบทเพลง การตูนแอนนิเมชั่น
คูมือการใหความรู โปสเตอร สื่อบุคคล และนิทานประกอบภาพ เปนตน นําโดย
อาจารย บุคลากร และนั กศึกษา รวมกับผูนําชุมชน อสม. แมบาน ตัวแทนครู
และนักเรียน โรงเรียนบานนาอางมวงคํา ตําบลนาตาล อําเภอเตางอย จังหวัด
สกลนคร ผลจากการดําเนินงาน พบวา แกนนํานักเรียนมีความรูหลังการอบรม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.37 และแกนนํานักเรียนผานการประเมินมีทักษะการถายทอด
ความรูเรื่องพยาธิใบไมในตับ และมะเร็งทอน้ําดี ของประชาชนแกนนําชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนดานพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ําดี คือเปนรอยละ 100

หลักฐานอางอิง

3.1-3-05 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงาน
ชีวมวล ในหัวขอ “กระบวนการผลิต
น้ํามันไบโอดีเซล” ป 2560 บานหวยหวด
ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร

3.1-3-06 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
การพัฒนาศักยภาพแกนนํานักเรียน
ในการถายทอดองคความรูการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในชุมชน
บานนาอางมวงคํา ตําบลนาตาล
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
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พื้นที่อําเภอเมือง :
มิ ติ ด า นการศึ ก ษา มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการ 1 โครงการ คื อ
การจั ดกิจกรรมการเรียนรูดวยแนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ดําเนินการโดยกระบวนการ
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู และปฏิ บั ติ ก าร โดยมี ค ณาจารย
บุคลากร นักศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนบานพะเนาว อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร เขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 120 คน ดําเนินการใน 5 กิจกรรม
ยอย คือ 1) ประสานใจ เขาใจงาน ครูเพื่อศิษย 2) คิดเรียนรู PLC สูผูเรียน 3)
คิดอานเขียน PLC สูการปฏิบัติ 4) ตอเนื่องการปฏิบัติ ขยับขับเคลื่อนการ
เรียนรู และ 5) เลาสูกันฟง...เด็กเรียนรู ครูแลกเปลี่ยนผล PLC โรงเรียนบาน
พะเนาวฯ จากการดําเนินงานสงผลใหครูและนักเรียนมีความรูความเขาใจอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 และ 4.33 ตามลําดับ และสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนไดในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.63 และ 4.40 ตามลําดับ เกิดทักษะจาก
การจั ด กิ จ กรรมด ว ยแนวทางชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) สงผลใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดอยางมี
ความหมายอันเกิดจากทักษะในการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง (Active Learning)
และเป นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาการเรียนรูรวมกันของบุคลากรในชุมชนได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนที่จะสามารถทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณ และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
พื้นที่อําเภอภูพาน :
มิติ ด านทรั พยากร สิ่ งแวดล อม และพลั งงาน มี การดํ า เนิ นงาน
โครงการ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนในการ
จัดการภู มิ นิเวศ ป าไมใ นเขตพื้ นที่ต นน้ํ าหนองหาร จั งหวั ดสกลนคร
ดําเนินการโดยพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนในการจัดการเกษตรเชิงระบบที่
เชื่ อมโยงกั บ ภู มิ นิ เวศปาไม อยางยั่ งยืน ผ านอบรมเชิงปฏิ บั ติ การ และการ
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่น ในพื้นที่ บานหลุบเลานาจารย หมู 15
ตํ าบลหลุ บเลา อํ า เภอภู พาน จั งหวั ดสกลนคร โดยมี ค ณาจารย บุ คลากร
นั กศึ กษา และสมาชิ กวิสาหกิ จชุ มชนกลุ มศู นยข าวและปุ ยชี วภาพ เข ารวม
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 45 คน จากการดําเนินงานสงผลใหผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึ งพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 เกิ ดองคการชุ มชนในการจั ด
การเกษตรเชิงระบบที่เชื่อมโยงภูมินิเวศปาไมอยางยั่งยืน ภายใตแหลงทรัพยากร
ที่สําคัญของชุมชน (การทําเกษตรแบบอินทรีย ปุยอินทรีย สารไลแมลง) และ
เกิดแผนการพัฒนาทองถิ่นเชิงบูรณาการอยางมีสวนรวมเพื่อเปนขอมูลในการ
นําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อผลักดันเขาสูแผนปฏิบัติการภายในชุมชน
ตอไป

หลักฐานอางอิง
3.1-3-07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแนวทาง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) บานพะเนาว
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

3.1-3-08 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนในการจัดการ
ภูมินิเวศปาไมในเขตพื้นที่ตนน้ําหนองหาร
จังหวัดสกลนคร
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พื้นที่อําเภออากาศอํานวย :
มิติ ด านทรั พยากร สิ่ งแวดล อม และพลั งงาน มี การดํ า เนิ นงาน
โครงการ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูปาชุมชน ภายใตยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
โดยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหความรู และการปฏิบัติการใน
พื้นที่บานบะหวา หมู 7 ตําบลบะหวา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
ซึ่ ง มี ค ณาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ ป า ชุ ม ชนและ
เครือขาย สวนราชการ เขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 80 คน จากการ
ดําเนินงานสงผลใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจอยูในระดับมากที่
คิดเปนรอยละ 90.59 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
88.33 และสามารถนํ า ความรูไ ปใชป ระโยชนใ นระดั บมากที่สุ ด คิด เปน
รอยละ 87.50 เกิดแผนในการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชนใหมีความชัดเจน
แบบปา ชุ ม ชนเป น ของชุ ม ชนโดยชุม ชนและเพื่อ ชุม ชน เกิ ด พหุภ าคีค วาม
รว มมื อ ในการพั ฒ นาชุ ม ชนเป น รู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การป า ชุ ม ชน
เกิ ด อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ ป า ชุ ม ชนคนบะหว า จํ า นวน 69 คน โดยการ
ดําเนินงานภายใตแผนในการอนุรกั ษและฟนฟูปาจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบ
ดวยโครงการ จํานวน 20 โครงการ เพื่อการอนุรักษ ดูแลรักษา ปกปองและ
ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนอยางมีสวนรวมและเขมแข็ง

หลักฐานอางอิง
3.1-3-09 โครงการพัฒนาชุมชนแบบ
มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน
ภายใตยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ตําบลบะหวา อําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร

 4 ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จากการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ จากฐานงานวิจัยและองคความรู
สู ก ารเปลี่ ย นแปลงภายในชุ ม ชนจนเกิ ด ความเข ม แข็ ง พบว า มี ก ารนํ า
องคความรู ทักษะ กระบวนการ วิธีการ เทคนิค และรูปแบบการดําเนินงาน
ที่ไดรับจากการบริการวิชาการในการขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการพัฒนาจาก
การดําเนินกิจกรรม/ดําเนินงานโครงการ/อบรมพัฒนาศักยภาพ ไปใชในการ
ขั บเคลื่อนชุ ม ชนใหเ กิ ด การพัฒ นาชุมชนใหส ามารถพึ่งพาตนเองบนฐาน
การบูรณาการองคความรู ทรัพยากร และภูมิปญญาทองถิ่น ตามแผนการ
บริก ารวิชาการภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น อีสาน
ตอนบน ดังเชน
จากการติดตามผลการดําเนินงานจากโครงการอบรมการแปรรูป
ผลิ ต อาหารจากมะเขื อ เทศ และโครงการสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
มะเขือเทศเพื่อเป นสินคาตัว ใหม กอเกิดผลิตภัณฑ 4 ผลิตภัณฑ คือ
สบูเหลว น้ํา ยาลา งจาน แยมมะเขือเทศน้ํา ตาลนอย และซอสมะเขือเทศ
โซเดียมต่ํา พบวา กลุมเปาหมายมีทักษะกระบวนการการสรางผลิตภัณฑ
ของชุ ม ชน และสามารถนํ า องค ค วามรู ถ า ยทอดสู ผู อื่ น ที่ ส นใจในชุ ม ชน

3.1-4-01 แผนบริการวิชาการภายใต
โครงการพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นอีสานตอนบน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

3.1-4-02 หนังสือรับรองการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการโครงการอบรม
การแปรรูปผลิตอาหารจากมะเขือเทศและ
โครงการสรางผลิตภัณฑจากมะเขือเทศ
เพื่อเปนสินคาตัวใหม
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ใกลเคียงและเครือขายการดําเนินงานได ในระดับมาก ดังจะเห็นไดจากการ
มีเครือขายเขามาศึกษาดูงานในกลุมวิสาหกิจจากทั่วประเทศ เชน เครือขาย
นั ก วิ จั ย /ผู ผ ลิ ต และผู ป ระกอบการในถนนคนเดิ น ภายใต โ ครงการเพิ่ ม
ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การกลุ ม เพื่ อ รองรั บ การท อ งเที่ ย วถนนคนเดิ น
เทศบาลตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ตลอดจนมีการพัฒนากลุมวิสาหกิจอยางตอเนื่องภายใตโครงการ
การลดตนทุนการปลูกมะเขือเทศโดยใชเชื้อไตรโครเดอมา และเชื้อบีที
ทดแทนการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเพื่อให
ได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ดี ต อ ผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น ประโยชน ทั้ ง ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ ม
ลดรายจายหรือเพิ่มรายไดใหแกชุมชนทองถิ่น กอเกิดความเขมแข็ง สามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
จากการติดตามผลการดําเนินงานจากโครงการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ด ว ยแนวทางชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Community: PLC) ของครู และนักเรียนโรงเรียนบานพะเนาว อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร พบวา ครูและนักเรียนสามารถนํา PLC ไปปรับใชประโยชน
ได ในระดับ มาก คา เฉลี่ย 4.63 และ 4.40 ตามลํา ดับ เชน นํ าไปกํ าหนด
นโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร ท างการศึ ก ษาทํ า ให บุ ค ลากร คณะครู ภ ายใน
โรงเรียนมีความรูความเขาใจและมองเห็นเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ตลอดจนการสร า งแผนการเรี ย นการสอนขยายผลสู
ศูนยเครือขายเดียวกันเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน และพัฒนาการเรียนรูรวมกันของบุคลากรในชุมชนได และนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได
จากการติดตามผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองคกร
ชุ ม ชนในการจั ด การภู มิ นิ เ วศป า ไม ใ นเขตพื้ น ที่ ต น นํ้ า หนองหาร
ของชุมชนบานหลุบเลานาจารย หมู 15 ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน
จั ง หวั ด สกลนคร พบว า ชุ ม ชนได นํ า ความรู เ รื่ อ งระบบเกษตรอิ น ทรี ย
(ปุยอินทรีย สารไลแมลง) ไปใชในการถายทอดและเผยแพรสูชุมชนใกลเคียง
อยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการขยายเครือขายการทําการเกษตรแบบอินทรีย
เพิ่มขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรที่ผลิตอาหารปลอดภัยสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการนําทั กษะ กระบวนการบริหารจัด การทรัพยากร
ธรรมชาติ การเพิ่มพื้นที่ปา การจัดทําแผนชุมชน กฎ ระเบียบชุมชน แบบมี
สวนรวม และกระบวนการศึกษาขอมูลบริบทชุมชน (ทรัพยากรปาไม แหลง

หลักฐานอางอิง
3.1-4-03 หนังสือที่ 1/2561 ลงวันที่
2 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ขอศึกษาดูงาน
พื้นที่วิจัยเพื่อทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
3.1-4-04 ภาพการเขาศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขายผูผลิต
และผูประกอบการอําเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
3.1-4-05 โครงการบริการวิชาการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง
การลดตนทุน การปลูกมะเขือเทศโดยใช
เชื้อไตรโครเดอมา และเชื้อบีที ทดแทนการ
ใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช (ดร.ปยะจินต ปทมดิลก)
3.1-4-06 หนังสือรับรองการใชประโยชน
จากโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
แนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Community: PLC)
3.1-4-07 แผนการจัดการเรียนการสอน
แบบ PLC

3.1-4-08 หนังสือรับรองการใชประโยชน
จากโครงการพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชน
ในการจัดการภูมินิเวศปาไมในเขตพื้นที่
ตนนํ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร
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หลักฐานอางอิง

ทองเที่ยวทางธรรมะ และวัฒนธรรม) ในการเตรียมความพรอมการเป น
แหลงทองเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน และไดมีแผนการขับเคลื่อนดําเนิน
โครงการวิจัย เรื่อง ภูมินิเวศพื้นที่ปาตนน้ําหนองหาร : การศึกษาบริบทและ 3.1-4-09 โครงการวิจัยปงบประมาณ
พัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหลุบเลา พ.ศ. 2562 เรื่อง ภูมินิเวศพื้นที่ปาตนน้ํา
หนองหาร : การศึกษาบริบทและพัฒนา
ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (อ.ภัชราภรณ สาคํา)
ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
กรณีศึกษาชุมชนหลุบเลา ตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
(อ.ภัชราภรณ สาคํา)
 5 สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ
เปาหมาย
การสร า งเครื อ ข า ยการทํ า งานระหว า งสถาบั น การศึ ก ษาร ว มกั บ
ชุม ชนเกิ ด การขั บเคลื่ อนการบริก ารวิช าการโดยใชง านวิจั ยเปน ฐานเกิด
โครงการบริการวิช าการเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น จํา นวน 8 โครงการ
ด ว ยกระบวนการมี ส ว นร ว มทั้ ง ระบบ เริ่ ม จากกระบวนการวิ เ คราะห
สถานการณปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผน และปฏิบัติงาน
รวมกันของชุมชนทองถิ่น เพื่อการแกไขปญหา สรางทักษะพัฒนาศักยภาพ
คนและพัฒนาองคความรูในชุมชนตลอด จนการถอดบทเรียนการเรียนรูและ
การสรุปผลการดําเนินงานรวมกัน ความรวมมือที่เกิดขึ้น ประกอบไปดวย
2 รูปแบบ คือ
1) ความรวมมือที่เปนทางการ ภายใตบันทึก ขอตกลงความรวมมือ
ระหวางอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายอําเภอเตางอย
จังหวัด สกลนคร และบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสวน
ราชการในจั ง หวั ด สกลนคร ในการดํ า เนิ น งานโครงการน อมนํ า ศาสตร
พระราชาสู ก ารพัฒ นาท อ งถิ่ น เพื่ อขั บ เคลื่อ นการพัฒ นาพื้ น ที่ต ามพระ
ราโชบาย รัชกาลที่ 10 เพื่อใหประชาชนหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมาย
หารพึ่ ง พาตนเอง ดํ า เนิ น ชี วิ ต ด ว ยความพอเพี ย ง มี ค วามเป น อยู ที่ ดี
มีค วามสุ ข รูรั ก สามั คคี ปรองดอง และดํ ารงอยูดวยความมีเหตุผลของ
ศีลธรรมอันดีงามสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไดดวยตนเอง
2) ความรวมมือที่ไมเปนทางการ คือ กระบวนการดําเนินงานผานการ
ลงมือ ปฏิบัติของชุมชน ทองถิ่น ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ
สวนทองถิ่น และภาคประชาชน กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสราง
การเรียนรู เพื่อสรางองคความรูที่อยูคูกับชุมชน เชน

3.1-5-01 สรุปจํานวนโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

3.1-5-02 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการเพื่อการบริการและวิจัย
เชิงพื้นที่ระหวางอําเภอเตางอย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (MOU)
3.1-5-03 บันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) โครงการนอมนําศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาทองถิ่น

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

96
ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

- โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํานักเรียนในการถายทอดองคความรู
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในชุมชน ไดมีการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ รวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจํา หมูบา น ผูนํา ชุมชน แมบา น ปราชญช าวบาน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานนา
อางมวงคํา เพื่อเปนเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน
- โครงการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูด วยแนวทางชุ มชนการเรี ยนรู ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ไดมีการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการรวมกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบานพะเนาว อํา เภอเมือง
จังหวัดสกลนคร เพื่อเปนเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในอนาคต
รวมกัน
- โครงการพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู ปาชุมชน
ภายใต ยุทธศาสตร สามเหลี่ ยมเขยื้ อนภู เขา ได มี การดํ า เนิน งานกิ จกรรม/
โครงการรวมกับ เทศบาลตํ าบลบะหวา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานั กงานพัฒนาชุมชนอําเภออากาศอํานวย สํานักงาน
ปาไมจังหวัดสกลนคร และเครือขายทรัพยากร ธรรมชาติจังหวัดสกลนคร ใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่ เปนตน

หลักฐานอางอิง
3.1-5-04 ภาพเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํานักเรียน
ในการถายทอดองคความรูการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในชุมชน
3.1-5-05 ภาพเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
แนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
3.1-5-06 ภาพเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย

 6 ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวน
อาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ
การมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคม
พบวา จากการดําเนินงานอยางมีสวนรวมของเครือขายการดําเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกผานการดําเนินงานขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ
โครงการฯ จาก 6 คณะ 1 สถาบัน และ 1 ศูนย ไดแก
1. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 คน
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 8 คน
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 6 คน
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 8 คน
6. คณะครุศาสตร จํานวน 20 คน
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 3 คน
8. ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก จํานวน 2 คน
รวมจํ านวนทั้งสิ้น 55 คน เมื่อพิจารณาแลว พบวา คิดเปนรอยละ 12.41
ของอาจารยทั้งหมดในสถาบัน (อาจารยทั้งหมด 443 คน) ในพื้นที่เปาหมาย
เพื่ อใหเกิ ดการบู รณาการทํ างานรวมกั น และเกิ ดเครือข ายที่ เขมแข็ งในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

3.1-6-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 477/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย วิจัยและพัฒนา
ทองถิ่นอีสานตอนบน พ.ศ. 2560
3.1-6-02 จํานวนอาจารยทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปการศึกษา 2560
(จํานวนอาจารยทั้งหมด 443 คน ขอมูล
ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จาก งานนิติกร
และบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

6 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ยุ ท ธศาสตร ที่
1. การพัฒนาสูรูปแบบ (model) การบริการวิชาการที่
ชัดเจนที่มีการกําหนดพื้นที่ชุมชนเปาหมายในการพัฒนา เข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ แ ละมี ก ารต อ ยอดขยายพื้ น ที่
อยางมีสวนรวม ภายใตกระบวนการศึกษาสถานการณ บริก ารวิช าการตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นสนอง
สภาพพื้ น ที่ ความต อ งการ ป ญ หา และแนวทางการ พระราโชบาย
พัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบมีสวนรวม
2. การดําเนินการบนความตองการของชุมชนอยาง
2. การพัฒนาการบริการวิชาการกอเกิดรายได
แทจริง มีความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนิน งาน
บริการวิชาการรวมกับภาคเครือขายในทองถิ่น
3. มีการดํา เนินการแบบบูรณาการรวมกับพัน ธกิจ
3. การพัฒนาการบริการวิชาการแบบหุนสวนพันธกิจ
หลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัมพันธรวมกับภาคีเครือขาย
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :

- การลงพื้นที่สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย เพื่อสนับสนุน ติดตามการดําเนินงานของโครงการ
และเปนการสรางเครือขายการดําเนินงานในพื้นที่ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับพื้นที่เปาหมายการดําเนินงาน
- การถอดบทเรียนการดําเนินงานรวมกันของคณะดําเนินงานและกลุมเปาหมาย มีการดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ
1) ถอดบทเรียนการดําเนินงานจากการประชุมติดตามการดําเนินงาน และ 2) การลงพื้นที่ ติดตามการดําเนินงาน การบริการ
วิชาการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงาน
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- การสรุปผลการดําเนินงานโครงการ และการวางแผนการพัฒนาการขับเคลื่อนงานในอนาคต การรวบรวม
วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสรุปผลขอมูลการดําเนินงานเพื่อการสรุปผลการดําเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ในระยะตอไป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนของการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นเกิดความเขมแข็ง
และยั่งยืน สามารถยืนไดดวยตนเองบนฐานขอมูลความรูที่อยูคูกับชุมชนทองถิ่น
- การสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงาน ผานบูรณาการ การวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชน
เปาหมายเพื่อสรางนวัตกรรมการวิจัยเพื่อทองถิ่น โดยใชรูปแบบการวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนเครื่องมือในการสรางคน สรางการเรียนรู
และสรางการเปลี่ยนแปลง ผานการขับเคลื่อนการดําเนินงานบริการวิชาการเพื่อชุมชน ทองถิ่น

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :

การขับเคลื่อนการดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ประกอบไปดวย 3 ดาน ดังนี้ คือ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม และดานสิ่งแวดลอม ดวยการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัย อาทิ การวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน และ
การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น โดยดําเนินงานรวมกับ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร โดยใชงานวิจัยเปนฐานบนพื้นที่เปา หมายการบริการวิชาการ ซึ่งแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน 5 พื้นที่ ดังนี้
- บานแปน/น้ําพุ ต. บานแปน อ. โพนนาแกว จ. สกลนคร
- บานนางอย-โพนปลาโหล ต. เตางอย อ. เตางอย จ. สกลนคร
- บานตอเรือ/บานนาดี ต. นาหัวบอ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
- บานหนองผักตบ ต. นาหัวบอ อ. โพนสวรรค จ. นครพนม
- บานเหลาปาเปด ต. นาโสก อ. เมือง จ. มุกดาหาร
ระยะที่ 2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน 7 พื้นที่ ดังนี้
- ต. มวงลาย อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร
- ต. คอเขียว อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร
- ต. ทากอน อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร
- ต. เหลาโพนคอ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
- บานหนองผักตบ ต. นาหัวบอ อ. โพนสวรรค จ. นครพนม
- บานเหลาปาเปด ต. นาโสก อ. เมือง จ. มุกดาหาร
- บานทาบอ ต. ทาบอสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
ระยะที่ 3 ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน 6 พื้นที่ ดังนี้
- ต. บานแพด อ. คําตากลา จ. สกลนคร
- ต .สรางคอ อ. ภูพาน จ. สกลนคร
- ต. โคกศิลา อ. เจริญศิลป จ. สกลนคร
- บานหนองผักตบ ต. นาหัวบอ อ. โพนสวรรค จ. นครพนม
- บานเหลาปาเปด ต. นาโสก อ. เมือง จ. มุกดาหาร
- บานทาบอ ต. ทาบอสงคราม อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น สรางองคความรูสูการปฏิบัติ เกิดทักษะ กอใหเกิดการสรางพลังชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความ เขมแข็ง มั่นคง ตอชุมชนทองถิ่นตอไป
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องคประกอบที่ 4
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํา นุ บํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปน พันธกิจ สํา คัญ ประการหนึ่ง ของสถาบันอุ ดมศึก ษา ดังนั้ น สถาบั น
อุดมศึกษาจึง ตองมีระบบและกลไกการดํา เนินงานดา นนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการ
ผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

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

5.00

คะแนน

5.00

ผลการประเมิน

การดําเนินงานระดับดีมาก
การแปลความหมาย

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 4.1

: ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย
ผูอํานวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

1. นายสุรสิทธิ์
2. นางศุภพิชญ

อุยปดฌาวงศ
ประเสริฐนู

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑมาตรฐาน :
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
รวมทั้งจัดสรร งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมกี ารดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 – 7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

 1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมอบหมายใหผูอํานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลและดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และแตงตั้งรองผูอํานวยการ จํานวน
3 ทาน โดยมีขอบเขตหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. รองผูอํา นวยสถาบัน ภาษา ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ฝา ยบริห าร
งานทั่วไป ทําหนาที่กํากับดูแลติดตามงานบริหารงานทั่วไป เชน งานพัสดุ
งานสารบรรณ งานแผนพัฒนาฯ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานอาคาร
สถานที่และงานประกันคุณภาพ
2. รองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมฝายอนุรักษ
สงเสริมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม มีหนาที่กํากับดูแลติดตามงานอนุรักษ
สง เสริ ม เผยแพร ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เช น งานส ง เสริม เผยแพร ด นตรี
และนาฏศิลปพื้นเมือง งานชมรมนักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมและโควตา
นักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม และงานสงเสริมเผยแพรศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. รองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมฝายวิชาการ
และวิ จั ย มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลติ ด ตามงานค น คว า องค ค วามรู แ ละวิ จั ย
งานบริการวิ ชาการ งานสง เสริม ศิลปะและวัฒ นธรรมเพื่ อการทองเที่ย ว
งานเครือขายวัฒนธรรม งานหองสมุด งานอนุรักษสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น และงานหอวัฒนธรรมมีชีวิต

4.1-1-01 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 6/2560 เรื่อง แตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1-1-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 312/2560 เรื่อง แตงตั้ง
รองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1-1-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 7/2561 เรื่อง แตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนผูอํานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1-1-04 ประกาศสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม เรื่อง ผูประสานงานหลัก
ในการใหบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และงานศึกษา ฝกอบรม
ทางภาษาและวิเทศสัมพันธ
4.1-1-05 ผังโครงสรางการบริหารงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําป 2561

 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วดั ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทัง้ จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีการดําเนินงานในปการศึกษา 2560 ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมเพื่อใหส อดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2559 - 2562) ดังนี้
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 1 ศึกษา คน ควา รวบรวมเอกสาร ตํา รา
วารสาร บทความ งานวิจัยทางดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ใหเปนแหลงเรียนรู

4.1-2-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562)
4.1-2-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 437/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะ
กรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดาน
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีแหลงศึกษาหาความรูงานทาง
ดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 1 จํานวนเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัย
รวมทั้งหมด 400 เลม (เปาหมายป 2560)
ตัวชี้วัด 2 จํานวนผูที่ใชบริการแหลงเรียนรูทางดานภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอป 600 คน (เปาหมายป 2560)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 อนุรักษ สืบทอด บูรณาการและสงเสริม
การพัฒนางานดานภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. นักศึก ษา บุคลากรและประชาชนตระหนักถึงคุณคาและรวม
อนุรกั ษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป
2. บุคลากรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเปนที่พึ่งใหแก
ชุมชมทองถิ่น
ตัวชี้วัด 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 5 (เปาหมายป 2560)
ตัวชี้วัด 2 โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอป 17 โครงการ (เปาหมาย ป 2560)
ตัวชี้วัด 3 จํานวนคนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีของไทย 9,200 คน (เปาหมายป 2560)
ตัวชี้วัด 4 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตนเองทางดานภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม 3 คน (เปาหมายป 2560)
ตัวชี้วัด 5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการรวมกับชุมชนใน
ทองถิ่น 6 โครงการ (เปาหมายป 2560)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนสถาบันการศึกษาที่มีสภาพ
แวดลอมที่ดี เอื้อตอการเรียนรูมีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด 1 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 1 ครั้ง (เปาหมาย
ป 2560)
ตัวชี้วัด 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม
4.78 คะแนน (เปาหมายป 2560)

หลักฐานอางอิง
ระดับมหาวิทยาลัย (ประจําป 2558 2563)
4.1-2-03 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 512/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานทบทวนแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ 2559 – 2562
4.1-2-04 รายงานการประชุมการ
จัดสรรงบกลาง (ดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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หลักฐานอางอิง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประชุม ชี้แจงการจัด สรรงบกลาง (ดา นทํ านุ บํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมกันกับสวนราชการ โดยมีการพิจารณา
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งหมด 24 โครงการ รวมเปน
จํานวนเงิน 1,5000,000 บาท รายละเอียดดังนี้
- โครงการที่บูรณาการรวมกันทั้งมหาวิทยาลัย
โดยมีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเปนเจาภาพ จํานวน 4 โครงการ
รวมเปนเงิน 360,000 บาท
- โครงการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 300,000 บาท
- โครงการของกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 3 โครงการ
รวมเปนเงิน 340,000 บาท
- โครงการของคณะครุศาสตร จํานวน 1 โครงการ
รวมเปนเงิน 120,800 บาท
- โครงการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงิน 106,700 บาท
- โครงการของคณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 1 โครงการ
รวมเปนเงิน 82,700 บาท
- โครงการของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 โครงการ
รวมเปนเงิน 71,000 บาท
- โครงการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 8 โครงการ
รวมเปนเงิน 61,000 บาท
- โครงการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 โครงการ
รวมเปนเงิน 57,800 บาท

3

กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีการกํากับติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งใน
ปการศึ กษา 2560 สถาบั นภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไดดํา เนิน การจัด
ประชุ มติด ตามความคืบ หนา โครงการมหกรรมภู มิป ญ ญาพื้ น บ านมู น มั ง
อีสาน ครั้งที่ 9 “มหัศจรรยผายอมคราม” จัดประชุมการหารือกิจกรรม
ดา นทํา นุ บํา รุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรมของหน วยงานภายในมหาวิท ยาลั ย

4.1-3-01 รายงานการประชุมติดตามความ
คืบหนาโครงการมหกรรมภูมิปญญา
พื้นบานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 “มหัศจรรยผา
ยอมคราม”
4.1-3-02 รายงานการประชุมการหารือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ราชภั ฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทํา รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และจัดประชุมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อติดตาม
การดํ าเนิ นงาน ตลอดจนได รายงานผลการเบิก จา ยงบประมาณ ประจํ า
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ดังนี้
งบประมาณแผนดิน ที่ไดรับจัดสรร 4,616,800
บาท
ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 3,934,585.50 บาท
คิดเปนรอยละ 85.22
งบประมาณรายได ที่ไดรับจัดสรร 2,631,690
บาท
ผลการเบิกจายงบประมาณรายได 2,411,129.14 บาท
คิดเปนรอยละ 91.62

หลักฐานอางอิง
4.1-3-03 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบัน ภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
4.1-3-04 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)
4.1-3-05 รายงานการประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม ประจําป
2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ขอ 3.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ ม ประจํ า
ปการศึกษา 2560 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ศึกษา คนควา รวบรวมเอกสาร ตํารา
วารสาร บทความ งานวิจัยทางดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ใหเปนแหลงเรียนรู
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีแหลงศึกษาหาความรูงาน
ทางดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มีจํานวน 2 ตัวชี้วดั คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนเอกสารตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยรวม
ทั้งหมด เปาหมาย 400 เลม ผลการดําเนินงาน จํานวน 1,500 เลม บรรลุ
เปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนผูที่ใชบริการแหลงเรียนรูทางดานภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอป เปาหมาย จํานวน 600 คน ผลการดําเนินงาน
จํานวน 650 คน บรรลุเปาหมาย

4.1-4-01 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

4.1-4-02 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

105
ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 อนุรกั ษ สืบทอด บูรณาการและสงเสริม
การพัฒนางานดานภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :
1. นัก ศึกษา บุ คลากรและประชาชนตระหนักถึ งคุณคา และรวม
อนุรกั ษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป
2. บุคลากรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานทางดานศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถเปนที่พึ่งใหแก
ชุมชนทองถิ่น
มีจํานวน 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เปาหมาย ระดับ 5 ผลการดําเนินงาน อยูในระดับ 5
คือ จํานวนโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเปาหมาย
จํานวน 14 โครงการขึ้นไป บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอปเปาหมาย จํานวน 16 โครงการ ผลการดําเนินงาน จํานวน 24 โครงการ
บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนคนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีของไทย เปาหมายจํานวน 9,100 คน
ผลการดําเนินงาน 9,900 คน บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตนเองทางดานภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม เปาหมาย จํานวน 3 คน ผลการดําเนินงาน
จํานวน 4 คน บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการรวมกับชุมชนใน
ทองถิ่น เปาหมาย จํานวน 6 โครงการ ผลการดําเนินงาน
จํานวน 6 โครงการ บรรลุเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนสถาบันการศึกษาที่มีสภาพ
แวดลอมที่ดี เอื้อตอการเรียนรูมีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 ทบทวนแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทองถิ่น เปาหมาย
จํานวน 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน จํานวน 1 ครั้ง บรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม
เปาหมาย 4.78 คะแนน ผลการดําเนินงาน 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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สรุปผลการประเมินผลสําเร็จตามตัวบงชี้ตามวัตถุประสงคของแผน
ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560 มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดผลการดําเนินงาน
มีตวั ชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมาย จํานวน 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100
5

นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม ได มี ก ารดํ า เนิ น การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
สิ่ง แวดล อมท องถิ่ น ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559 -2562) ระหวา งวั น ที่ 3 - 4
มิถุนายน 2560 ณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลยและไดมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) ในวั น
พฤหัสบดีที่15 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสุรอุทก ชั้น 2 และ ในวันที่
2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หองประชุมสุรอุทก ชั้น 1 สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีสวนรวมจากคณะ สํานัก สถาบัน และบุคคลภายนอกที่มี
สวนไดสวนเสียจากการทบทวนแผนดังกลาว สรุปไดดังนี้
1. มีการปรับปรัชญา วิสัยทัศน ยุทธศาสตรดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นที่
2. รวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT)
3. มีการบูรณาการการมีสวนรวมจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับหนวยงานภายในและภายนอก เชน โครงการ
มหกรรมภูมิปญญาพื้นบานมูนมังอีสาน โครงการสืบสานประเพณีออก
พรรษาแหประสาทผึ้ง เปนตน
6

4.1-5-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559 –
2562)
4.1-5-02 แผนปฏิบัติราชการ สถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
ดวยชองทางที่หลากหลาย เชน
1. เผยแพรผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://www.snru.ac.th/
2. เผยแพรผานเว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
http://ilac.snru.ac.th/th/

4.1-6-01 เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
4.1-6-02 เว็บไซตสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

3. เผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพที่จัดทําโดยสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เชน
- หนังสือประวัติศาสตรทองถิ่นสกลนคร
- หนังสือมูนมังอีสานผายอมคราม
- หนังสือหนังสือพงศาวดารเมืองสกลนคร
4. เผยแพร ผ า นสารประชาสั ม พั น ธ ห นองหารหลวง มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ สกลนคร เชน เรื่องการจัด งานมหกรรมภูมิ ปญ ญาพื้น บา นมู นมัง
อีสาน ครั้งที่ 9 มหัศจรรยผายอมคราม

4.1-6-03 หนังสือประวัติศาสตรทองถิ่น
สกลนคร
4.1-6-04 หนังสือมูนมังผายอมคราม
4.1-6-05 หนังสือพงศาวดารเมือง
สกลนคร
4.1-6-06 สารประชาสัมพันธหนองหาร
หลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

6 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

6 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

เปนเจาภาพจัดงานระดับจังหวัด “มูนมังอีสาน” ซึ่งมี
มี ก ารสนั บ สนุ น ให มี ก ารขยายเครื อ ข า ยทางด า น
การสรางความรวมมือกับเครือขายดานศิลปะวัฒนธรรม วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระดับชุมชน และหนวยงานราชการของจังหวัด
จุดที่ควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํ ากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน

5.00

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

4.11

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

4.00

หมายเหตุ
คะแนน

คะแนน

4.37

ผลการประเมิน

การดําเนินงานระดับดี

การแปลความหมาย

0.00 – 1.50

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน

1.51 – 2.50

การดําเนินงานตองปรับปรุง

2.51 – 3.50

การดําเนินงานระดับพอใช

3.51 – 4.50

การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 5.1

: การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการวางแผนและ
งบประมาณ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
3. นายเกษม บุตรดี
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
4. นางสาวพิชญาดา ธานี
ผูอํานวยการกองกลาง
5. นางนงเยาว จารณะ
หัวหนาสํานักงานผูอาํ นวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
1. นางสาวอังคณา
2. นางอมรรัตน
3. นางสาวอรอนงค
4. นางสาวชัญญานุชพสิษฐ
5. นายภานุวัฒิ
6. นายพงศกร
7. นางสาวธิดารัตน
8. นางสาวพิชญาดา
9. นางศิรปิ ภาวี
10. นางณัฏฐชา
11. นางสาวศิรพิ ร

ศิรกิ ุล
ตุนกลิ่น
ชูเดชวัฒนา
ประชาริโก
ศักดิ์ดา
หาแกว
อุปชัย
ธานี
วิชาชาติ
ตรีโอษฐ
ชาวชายโขง

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งดานบุคลากร การเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

เกณฑมาตรฐาน :

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ
2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอ
หนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 – 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ขอ
1

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน
และแผนปฏิบัตกิ ารประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครดํ า เนิ น งานตามกรอบแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562
(ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) โดยมหาวิทยาลัยไดมีการทบทวน
และปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2559 - 2562 (ฉบั บ ปรั บปรุง ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559) ในการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันจันทร
ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมสรอสุวรรณา
ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีการทบทวน SWOT
การวิ เคราะหทิศ ทางและนโยบายประเทศในดานต างๆ เพิ่มเติมใหความ
สอดคลองและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 และRe - profiling
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนตน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรดังกลาวฯ ได
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2559 วั น จั น ทร ที่ 26 กั น ยายน 2559 และเสนอต อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราว ประชุมครั้งที่ 9/2559 วันศุกรที่
30 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็น ชอบและใหนําไปใชเปน
กรอบแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนข อง
มหาวิทยาลัย ตอไป

5.1-1-01 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559
– 2562 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560)

5.1-1-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 กันยายน 2559
5.1-1-03 รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 กันยายน 2559
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน

การจั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1251/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ที่มีหน าที่วิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ แผนกลยุทธ
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําป ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม และ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategic map) ของมหาวิทยาลัย และถายทอดแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 ไปสูระดับหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร มีการจัดประชุมชี้แจงและเผยแพรแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป ผานเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร : เมนู ลัดหัวขอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร และ
หัวขอแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตกองนโยบาย
และแผน เพื่ อให ทุกส วนราชการได รั บทราบ เพื่ อใหสาธารณชนได ติ ดตาม
ตรวจสอบวาหนวยงานไดดํ าเนินภารกิจตามพันธกิจของหนวยงาน ตลอดจน
ประเมินกลไกการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน
สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําปที่สอดคลองกับเปาประสงคและกลยุทธของ
แตล ะประเด็ น ยุท ธศาสตร ต ามแผนยุท ธศาสตรแ ละแผนปฏิ บัติ ราชการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
มหาวิทยาลัยกั บสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรายโครงการระหวางผูรับผิดชอบโครงการกับหัวหนา
หนวยงาน
มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ดังนี้
1) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและผลการ
เบิก จา ยงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากเงิน รายไดต าม
แผนปฏิ บัติ ร าชการและคํา รับ รองปฏิ บั ติ ร าชการของโครงการในระบบ
บริ ห ารจั ด การโครงการโดยบัน ทึ ก สถานะการดํ า เนิ น โครงการเป น ราย
ไตรมาสหรือเมื่อดําเนินงานโครงการเสร็จเรียบรอยแลว พรอมทั้ง Upload
โครงการฉบั บ สมบู ร ณ ใ นระบบบริ ห ารจั ด การโครงการ และเผยแพร
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการผานเว็บไซตกองนโยบายและแผน

หลักฐานอางอิง
5.1-1-04 แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-1-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 1251/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.1-1-06 Print Screen หนาเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเผยแพรแผนยุทธศาสตรฯ
5.1-1-07 Print Screen หนาเว็บไซต
มหาวิทยาลัยเผยแพรแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย

5.1-1-08 ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายโครงการระหวางผูร ับผิดชอบ
โครงการกับหัวหนาหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.1-1-09 Print Screen ติดตามผลการ
ดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณรายจายจากเงิน
รายไดตามแผนปฏิบัติราชการผานระบบ
บริหารจัดการโครงการ (http://old.plan.
snru.ac.th/info/facultyProject_V2/)
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2) มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและผลการ
เบิก จา ยงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากเงิน รายไดต าม
แผนปฏิ บั ติ ราชการและคํ า รั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการของโครงการของส ว น
ราชการรายเดือนตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ก.บ.) และเผยแพร ร ายงานผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป ง บ
ประมาณ พ.ศ. 2560 รายเดือนผานเว็บไซตกองนโยบายและแผน
3) กองนโยบายและแผนจัด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ความแจ ง สรุป ผลการ
เบิก จ ายงบประมาณ ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของ
หนวยงาน เพื่อแจง ใหหนวยงานไดเรงรัด การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรใหเปนไปตามเปาหมายทุกๆ เดือน
4) ปรับแผนการใชจายงบประมาณกรณีผลการเบิกจายไมเปนไป
ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยและสํานักงบประมาณกําหนดโดยจัดประชุม
เร ง รั ด การเบิ ก จ า ยและปรั บ แผนการใช จ า ยงบประมาณแผ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) ติด ตามและประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร
การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ป ล ะ 1 ครั้ง และแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน

หลักฐานอางอิง
5.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
5.1-1-11 บันทึกขอความเชิญประชุมเรงรัด
การเบิกจายและปรับแผนการใชจาย
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-1-12 ประชุมเรงรัดการเบิกจายและ
ปรับแผนการใชจายงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-1-13 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5.1-1-14 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
5.1-1-15 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
5.1-1-16 แผนกลยุทธทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2559 - 2562 (ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
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หลักฐานอางอิง

การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน

มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยแตงตั้งคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1340/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
ตน ทุน ต อหนว ยผลผลิ ต เพื่ อทํ า หนา ที่ ใ นการจั ด ทํ า บัญ ชีตน ทุ น ต อหนว ย
ผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเปรียบเทียบผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยา งไร(ในกรณีที่ล ด
หรือเพิ่มมากวา 20%) พรอมทั้งวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ตามเกณฑการประเมินผลดานบัญชีบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
และจัด ทํา รายงานสรุป ผลการวิเ คราะหตน ทุ น ตอหนว ยผลผลิต เสนอให
อธิการบดีเพื่อพิจาณาใหความเห็นชอบ และสําเนาหนังสือสงรายงานฯ ให
กรมบัญชีกลาง กพร. และสํานักงบประมาณทราบ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตใหกับสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อใช
ประโยชนและเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการและใชจัดทําแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน แผนลดคาใชจายและแผนปรับปรุงกิจกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ไดมีการเผยแพรผ ลการคํา นวณตนทุน ตอหน วยผลผลิตบน
เว็บไซตกองนโยบายและแผนตามเกณฑการประเมินผลดานบัญชีบริหาร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต เปรียบเทียบและ
วิ เ คราะห ส าเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2) หลั ก เกณฑร ายละเอีย ดการปน ส วนจากคา ใชจ า ยทางออมที่
เหมาะสม โดยไมใชเกณฑการหารเฉลี่ยเทากัน
3) หลักเกณฑรายละเอียดการปนสวนจากหนวยงานเขาสูกิจกรรม
ที่เหมาะสม โดยไมใชการหารเฉลี่ยเทากัน
4) หลักเกณฑรายละเอียดการปนสวนจากกิจกรรมเขาสูผลผลิตที่
เหมาะสม โดยไมใชเกณฑการหารเฉลี่ยเทากัน

5.1-2-01 ผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1.2-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ 1340/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะ
ทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

5.1-2-03 หนังสือที่ ศธ 0542.01/ว 748
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เรือ่ ง ขอสง
รายงานผลการคํานวณตนทุนผลผลิต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-2-04 บันทึกขอความที่ ศธ
0542.01/084 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ
2561 เรื่อง ขอสงรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนผลผลิตปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-2-05 เผยแพรขอมูลตนทุนตอหนวย
ผลผลิตในระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนํา
รายละเอียดเกณฑการปนสวนบัญชีตนทุน
ผลผลิต การกําหนดกิจกรรม และหนวยนับ
การคํานวณตนทุนผลผลิตบนเว็บไซต
(http://plan.snru.ac.th/topics/7272)
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คณะทํางานตนทุนตอหนวยผลผลิต มีการนําผลการคํานวณตนทุน
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เสนอตออธิการบดีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ และนําผลการคํานวณ
มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในดานแผนลดคาใชจายและแผนปรับปรุงกิจกรรม
และสําเนาหนังสือสงรายงานฯ ใหกรมบัญชีกลาง กพร. และสํานักงบประมาณ
ทราบ พรอมทั้งมีการเผยแพรขอมูลแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระดับ
มหาวิทยาลัย ที่เว็บไซตกองนโยบายและแผน

5.1-2-06 บันทึกขอความที่ ศธ0542.01/114
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1-2-07 หนังสือที่ ศธ 0542.01/996
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอสง
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-2-08 เผยแพรขอมูลแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชกัฏสกลนคร ไดมีการจัดทําคูมือหลักเกณฑการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
จัดทําตนทุนหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการคํานวณตนทุนสําหรับผูที่ทํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หนาที่ในการวิเคราะหและคํานวณตนทุนหลักสูตร หรือเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของ
เพื่อใหผูที่จัดทําตนทุนหลักสูตรไดมีความรูความเขาใจในการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิตระดับหลั กสูตรไดงายขึ้น และเปนแนวทางสูการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะและสูสาขาวิชา
มีก ารจัด ทํ า รายงานผลการคํา นวณต น ทุ น หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ 5.1-2-09 รายงานผลการคํานวณตนทุน
ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร หลักสูตร คณะครุศาสตร ปงบประมาณ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลในการผลิ ต บั ณ ฑิต รวมทั้ ง วิ เ คราะหผ ลการ พ.ศ. 2560
ดํา เนิ น งานตามภารกิ จของคณะ มีก ารวิ เคราะหขอ มู ล คา ใชจ า ยในการ 5.1-2-10 รายงานผลการคํานวณตนทุน
พัฒนาอาจารยและบุคลากร คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา และคาใชจาย หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการจั ด การเรีย นการสอนที่เ ชื่อ มโยงกั บแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ า ป ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย 5.1-2-11 รายงานผลการคํานวณตนทุน
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ
ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-2-12 รายงานผลการคํานวณตนทุน
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-2-13 รายงานผลการคํานวณตนทุน
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-2-14 รายงานผลการคํานวณตนทุน
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม

1. มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ ย งโดยมี ผู บ ริ ห ารและตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลใหบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิท ยาลั ย ได มีก ระบวนการดํา เนิน งานการจัด ทํา แผนบริหาร
ความเสี่ยงตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงการติดตาม
และรายงานผลสรุปได ดังนี้
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงใหลดลงในระดับที่ยอมรับได
ความเสี่ยง
1. หลักสูตรบางหลักสูตรไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดทําแผนดําเนินการดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของแตละหลักสูตร
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคเรียนละไมนอยกวา
2 ครั้ง เพื่อรายงานปญหาและอุปสรรคจุดออนของหลักสูตรหารือและ
รับขอเสนอแนะจากกรรมการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูกรอบ
มาตรฐานของ สมศ. และ สกอ.
4. ดําเนินการตามแผนงานดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตรฯ
โดยเนนกระบวนการทํา งานแบบกลุม/ทีมเปดโอกาสใหประธานสาขาวิชา
และบุคลากรสายวิชาการไดออกแบบการทํางาน
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- จัดทําโครงการบริหารพัฒนาหลักสูตร
5. ดําเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน
6. ประเมินผลงานดานการบริหารหลักสูตรโดยนําจุดออนมาพัฒนา
พรอมทั้งปรับปรุงและนําจุดแข็งมาพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพใน
หลักสูตรตอๆ ไป

5.1-3-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ 465/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุมภายใน
5.1-3-02 แผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-3-03 แผนบริหารความเสีย่ ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1-3-04 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
จัดวางระบบควบคุมภายใน ครัง้ ที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
5.1-3-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
จัดวางระบบควบคุมภายใน ครัง้ ที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
5.1-3-06 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
5.1-3-07 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
5.1-3-08 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
5.1-3-09 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุมภายใน
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ความเสี่ยง
2. ความไมปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การจัดการความเสี่ยง
2.1 โครงการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 : การตออายุซอฟตแวรปองกันไวรัส
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 : สงบุคลากรเขารวมอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 2 : สรางความตระหนักของความปลอดภัยดาน
สารสนเทศ
2.3 อาจารยและบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานสารสนเทศ
รวมกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางและวิธีการปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
ภายในมหาวิทยาลัย
ความเสี่ยง
3. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
หรือนานาชาติไมเปนไปตามแผน และการนําองคความรูจากงานวิจัย
ไปบริการวิชาการไมเปนไปตามเปาหมาย
การจัดการความเสี่ยง
1. สงเสริมใหนักวิจัยทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อผลงานวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติและอยูในฐานขอมูลสากล
2. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ กระบวนการและ
เทคนิ ค การจั ด เตรี ย มผลงานวิ จั ย (ต น ฉบั บ ) เพื่ อ ตี พิ ม พ เ ผยแพร ร ะดั บ
นานาชาติระดับชาติ และอยูในฐานขอมูลสากล
3. กํ า หนดให หัว ขอการวิจัยมาจากปญ หาของสั ง คม ชุม ชนและ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหผลงานวิจัยไดนํา ไปใชประโยชนและแกปญหาให
สังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมไดจริง
4. สรางระบบฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนได
ความเสี่ยง

หลักฐานอางอิง
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
5.1-3-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
5.1-3-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560
5.1-3-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2560
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
5.1-3-13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
5.1-3-14 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-3-15 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1-3-16 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
5.1-3-17 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
5.1-3-18 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
5.1-3-19 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ครั้งที่ 5/2561
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หลักฐานอางอิง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

โอกาสคงเหลือ

ผลกระทบคงเหลือ

ระดับความเสี่ยงคงเหลือ

ระดับความเสี่ยงลด ลง/คงที่/เพิ่มขึ้น

4. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมครอบคลุมทุกประเด็น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ที่เกี่ยวของ
การจัดการความเสี่ยง
1. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย
- แผนรักษาทรัพยากรบุคคล
- แผนการเขาสูตําแหนงเพื่อสรางความกาวหนาของบุคลากร
(Career path)
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง และมีผลการ
ดําเนินการที่ลดลง ดังนี้
5.1-3-20 รายงานผลการบริหาร
แผนบริหาร
ผลการบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. หลักสูตรบางหลักสูตร ไมผานเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

5

5

25

2

3

6

ลดลง

2. ความไมปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

4

5

20

1

2

2

ลดลง

3. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติ
ไมเปนไปตามแผน และการนําองคความรู
จากงานวิจัยไปบริการวิชาการไมเปนไป
ตามเปาหมาย
4. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของ

3

5

15

1

2

2

ลดลง

3

4

12

1

2

2

ลดลง

ความเสี่ยง
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หลักฐานอางอิง

บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน

มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยที่กํากับ
ดูแลใหมหาวิทยาลัยดํา เนินงานตามระบบราชการที่ถูกตองและเหมาะสม
เพื่ อ ให บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ทุ ก ด ว ยให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีระบบบริหารจั ดการขอมูล ที่มีค วามโปรงใสและตรวจสอบได พรอมทั้ ง
ประเมินการบริหารงานของผูบริหารทุกระดับเพื่อใหการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
คือ ผลการปฏิ บัติ ราชการที่ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงคแ ละเปา หมายของ
แผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด รั บ งบประมาณมาดํ า เนิ น การ รวมถึ ง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ หรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ต อ ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร แ ละ
เป า ประสงค ที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง าน และระบบงานที่ เ ป น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ สกลนคร บริหารงานตามแผนปฏิบั ติราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562 (ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 และมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จใน
การดํ าเนิน การของมหาวิท ยาลัย เพื่ อรายงานต อมหาวิ ท ยาลั ยและสภา
มหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา และผลการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยในปที่ผานมา มาพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ เชน การ
ใหบริการแกนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งการ
เบิกจายงบประมาณและการบริหารจัดการที่เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2559 –
30 ก.ย. 2560) มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของเปาประสงคไดทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด ไมบรรลุผล 5 ตัวชี้วัด จาก
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาประสงคทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนครไดรายงานผลการดํ าเนินงานตาม

5.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-4-02 แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-4-03 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 – 2562
(ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
5.1-4-04 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2561 – 2564

5.1-4-05 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 )
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แผนปฏิบั ติ ราชการของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบผลการดําเนินงานเพื่อแสดงใหเห็นถึง
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผลบรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย
1.2 ผลการดํ า เนิน การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องคกรภาครัฐ (IRDP) เปนที่ปรึกษาในการสํา รวจขอมู ล วิเคราะหและ
สั ง เคราะห ข อ มู ล ผลการประเมิ น พบว า ผลคะแนนในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เทากับ 82.58 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน ระดับสูงมาก ดัชนีความโปรงใส ไดคะแนนสูงสุด เทากับ
รอยละ 90.01
1.3 ผลการประเมิ น การบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี แ ละผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปผลการ
ประเมินดานภาวะผูนํา หรือคุณลักษณะของผูนํา และดา นการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผลในภาพรวมทั้ง 2 ดาน พบวา ผูบริหารทุกคนมี
ผลการประเมินอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.44, S.D. = 0.56)
1.4 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2559 คะแนนประเมินเทากับ 4.22 ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
คื อ การบริ ห ารราชการตามแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ที่ มี ก าร
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากร ทั้งดานตนทุน แรงงาน
และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร มีก ารบริหารงานโดยใช เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําใหองคกรสามารถใชทรัพยากร
ทั้งดานตนทุน แรงงาน ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถบริหาร
จั ด การกระบวนการทํ า งานที่ มุ ง ตอบความสนองความต อ งการได โดย
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหบุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ใ นการบริห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจคลอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในดานตาง ๆ เชน

หลักฐานอางอิง

5.1-4-06 รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.1-4-07 สรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5.1-4-08 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2.1 ดานการเรียนการสอน :
- โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสําเร็จรูป (Speexx) สําหรับ
การพัฒนาความรูและทักษะทางภาษาผานระบบออนไลนสําหรับนักศึกษา
(โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 1) และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน เปนระบบเพื่อให
นัก ศึ ก ษาและอาจารยส ามารถแลกเปลี่ย นความรูซึ่ง กั น และกั น ระหวา ง
ผูเรียนกับผูเรียน หรือผูเรียนกับผูสอน
- ระบบบริหารการศึกษา เปนระบบเพื่อใหบริการขอมูลดาน
การศึ ก ษาสํ า หรั บ อาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา เช น ตรวจสอบผลการเรี ย น
ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร เปนตน
2.2 ดานการวิจัย :
- ระบบบริหารจัดการงานวิจยั ของประเทศ (National
Research Management System: NRMS) เปนระบบเพื่อใชในการ
บริหารจัดการงานวิจัยทุนงบประมาณแผนดิน
- ระบบบริหารจัดการงานวิจยั ของหนวยงาน (Department
Research Management System : DRMS) เปนระบบเพื่อใชในการ
บริหารจัดการงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
- ระบบวารสาร SNRUJST เปนระบบการสงวารสารออนไลน
จะมี Editor เปนผูตรวจสอบบทความและ peer review อานบทความออนไลน
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (RIS) เปนระบบการสืบคนขอมูล
งานวิจัยและผลงานตีพิมพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.3 ดานการบริหารจัดการ :
- ระบบบริหารจัดการโครงการ เปนระบบสําหรับหนวยงาน
เพื่อ ใช ใ นการจัด ทํา คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ยทั้ งเงิน งบประมาณเงิ น
รายได แ ละงบประมาณแผ น ดิ น เพื่ อ นํ า มาสรุ ป รายละเอี ย ดคํ า ขอตั้ ง
งบประมาณของแตละหนวยงาน เสนอตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ และคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย เพื่อ พิ จารณาอนุมั ติ
คําขอตั้งงบประมาณในแตละรอบปงบประมาณ
- ระบบแฟ มสะสมงานบุ คลากร เปน ระบบบริห ารจั ด การ
เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเพื่อประกอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ประกอบด ว ยเอกสารแสดงภาระงานดั ช นี ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ
ของงาน ผลการสอบทานผลการปฏิบัติประจําป รอบ 6 เดือน ขอเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาตนเองซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

หลักฐานอางอิง
5.1-4-09 โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ
สําเร็จรูป (Speexx)
5.1-4-10 ระบบการจัดการเรียนการสอน
(http://e-learning.snru.ac.th)
5.1-4-11 เว็บไซตระบบบริหารการศึกษา
(http://connect.snru.ac.th)

5.1-4-12 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ NRMS
(http://www.nrms.go.th)
5.1-4-13 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของหนวยงาน DRMS
(http://snru.drms.in.th)
5.1-4-14 เว็บไซตระบบวารสาร
SNRUJST (http://snrujst.snru.ac.th)
5.1-4-15 เว็บไซตระบบฐานขอมูล
งานวิจัย RIS (http://ris.snru.ac.th)
5.1-4-16 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
โครงการ(http://stadiumbooking.snru.ac.th/
snru_project_management/AUT/Authentic
ation.php)

5.1-4-17 เว็บไซตระบบแฟมสะสมงาน
บุคลากร (http://neport.snru.ac.th)
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หลักฐานอางอิง

- ระบบบริหารพัสดุ เปนระบบสนับสนุนกระบวนงาน
การขอเบิกวัสดุผานระบบออนไลน
- ระบบบริหารจัดการวัสดุ เปนระบบสนับสนุนกระบวนงาน
การขอเบิกวัสดุผานระบบออนไลน
- ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากร
เปนระบบที่สนับสนุ นกระบวนการ การประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในแตละรอบการประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อให
ระบบประเมินมีประสิทธิภาพในการรายงานผลการประเมินในแตละรอบการ
ประเมิน
- ระบบจองหองประชุมออนไลน เปน ระบบสํา หรับบริหาร
จัดการหองประชุม สัมมนา ฝกอบรม หรือแมกระทั้งจัดกิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ระบบขอใช ร ถยนต ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สกลนคร
เปนระบบสําหรับบริหารจัดการการขอใชรถยนตของมหาวิทยาลัย

5.1-4-18 เว็บไซตระบบบริหารพัสดุ
(http://asset.snru.ac.th)

- ระบบกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา เป น ระบบการประชาสั ม พั น ธ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
- ระบบยื่ น ขอหนั ง สื อ รั บ รองออนไลน เป น ระบบยื่ น ขอ
หนั ง สือรับ รองรายได ขอหนัง สือ รับ รองเงิน เดื อน ขอหนั ง สื อรับ รองการ
ปฏิบัติงาน ขอหนังสือรับรองการเปนบุคลากร ขอหนังสือรับรองการผาน
งาน
- ระบบจองเลขที่หนังสือราชการภายนอกและเลขที่คําสั่ง
ออนไลน เปนระบบใชอํานวยความสะดวกในการออกเลขที่หนังสือราชการ
ภายนอกและคําสั่งออนไลนของมหาวิทยาลัย
- ระบบบริหารอาคาร/สิ่งปลูกสราง งานพัส ดุ กองกลาง
สํา นั กงานอธิก ารบดี เปน ระบบฐานข อมูล อาคาร/สิ่ง ปลูก สรา งภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ระบบซอมบํ ารุง รถยนต เป นระบบฐานข อมูล การซอ ม
รถยนตใช ในราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนครเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซอม

5.1-4-23 เว็บไซตระบบกิจกรรม
นักศึกษา (http://event.snru.ac.th)
5.1-4-24 เว็บไซตระบบยื่นขอหนังสือ
รับรองออนไลน (http://eform.snru.ac.th)

5.1-4-19 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
วัสดุ (http://mtl.snru.ac.th)
5.1-4-20 เว็บไซตระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร
(http://plan.snru.ac.th/info/assessment/log
in_form.php)

5.1-4-21 เว็บไซตระบบจองหองประชุม
ออนไลน (http://plan.snru.ac.th
/info/RoomBooking)
5.1-4-22 เว็บไซตระบบขอใชรถยนตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(http://carbooking.snru.ac.th)

5.1-4-25 เว็บไซตระบบจองเลขที่หนังสือ
ราชการภายนอกและเลขที่คําสั่งออนไลน
(http://booked.snru.ac.th)
5.1-4-26 หนาเว็บไซตระบบบริหาร
อาคาร/สิ่งปลูกสราง
(http://bms.snru.ac.th)
5.1-4-27 เว็บไซตระบบซอมบํารุง
รถยนต (http://cmm.snru.ac.th)
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- ระบบบริหารจัด การน้ํามัน เปนระบบบริหารการใชน้ํามัน
ของงานอาคารสถานที่ ประกอบด วย หนว ยธุร การ หนว ยไฟฟ า หนว ย
พัฒนาภูมิทัศน หนวยไฟฟา หนวยประปา หนวยออกแบบงานกอสราง งาน
บริหารทั่วไป และกองกลาง
- ระบบฐานขอมูลหนวยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
ประกอบดวย ระบบแจงซอม เพื่อใหบริการหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครเพื่อแจงซอมแซมงานตาง ๆ ระบบฐานขอมูลการใชไฟฟา
ระบบฐานขอมูลการใชน้ําประปา เพื่อคํา นวณคา ไฟฟา คาน้ําประปาของ
หองพักบุคลากรมหาวิทยาลัย และทุกหนวยงานภายใน
2.4 ดานการเงิน :
- ระบบบริหารงบประมาณ (SMIS) เปนระบบเกี่ยวกับการ
จัดตั้งงบประมาณ การเบิกจายเงินงบประมาณ เปนตน
- ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร เปน
ระบบที่ ใ ช ตั ด สิ น ใจด า นงบประมาณการใช จ า ยงบประมาณของแต ล ะ
หนวยงานแตละประเภทงบประมาณ
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
และสรางความเชื่อมั่นความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /
ความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสี ยที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกตาง
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีก ารดําเนินการเพื่อเรียนรู
รั บ ฟ ง และตอบสนองความต อ งการหรื อ ความคาดหวั ง ของบุ ค ลากร
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย มีการอํานวยความสะดวกตอผูที่มาใช
บริการที่สามารถเขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็ว โดยจัดใหมีบริการ ดังนี้
3.1 จั ด ให มี ช อ งทางที่ ห ลากหลายในการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ขอ เสนอแนะ ข อรองทุ ก ข จากผูรับ บริก าร จากบุ ค ลากร และผูมีส ว นได
สวนเสีย ซึ่งเปนชองทางที่เปดเผย เชน
- ชองทางการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ
บริหารการศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัด การ
เรียนการสอนของอาจารย
- ชองทางการรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการจัดซื้อจัด
จาง ผานศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ทางเว็บไซตงานบริหารบุคคลและ
นิติการของมหาวิทยาลัย

หลักฐานอางอิง
5.1-4-28 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
น้ํามัน (http://building.utility.snru.ac.th/
Oil_System/main.php)
5.1-4-29 ระบบแจงซอมงานอาคาร
สถานที่ (http://building.utility.snru.ac.th/)
Repair_System/main_Repair.php)

5.1-4-30 เว็บไซตระบบบริหาร
งบประมาณ (http://fns.snru.ac.th)
5.1-4-31 เว็บไซตระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
(http://fns.snru.ac.th)

5.1-4-32 เว็บไซตระบบบริหาร
การศึกษา (http://connect.snru.ac.th)
5.1-4-33 ศูนยรบั เรื่องรองเรียน/รองทุกข
เว็บไซตงานบริหารบุคคลและนิติการ
(http://lps.snru.ac.th/ศ.รับเรื่องรองเรียน)
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3.2 คู มื อ สํ า หรั บ ประชาชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป น
ชองทางอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและผูรับบริการในการติดตอกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แสดงขั้น ตอนและระยะเวลาการใหบ ริ ก ารประชาชน
ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาแลวเสร็จ
ของการใหบริการแตละงาน รวมถึงชองทางรองเรียนหากพบปญหาจากการ
เขารับบริการ และเผยแพรผานทางเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
3.3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการที่
มีต อ การใหบ ริ ก ารของหน ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560 ใน 4 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ 2) ดานการใหบริการเจาหนาที่ผูใหบริการ 3) ดา นสิ่งอํานวย
ความสะดวก และ 4) ดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งผลการสํารวจภาพรวม
ทั้ง 14 หนวยงาน
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
คือ การแสดงความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ห น า ที่แ ละผลงานต อ
เปา หมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองต อ
ความคาดหวั ง ของสาธารณะ รวมทั้ ง การแสดงถึ ง ความสํ า นึ ก ในการ
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
ดังนั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละผลงานต อ เป า หมายที่ กํ า หนดไว รวมทั้ ง มี ค วาม
รับ ผิด ชอบในการตอบสนองต อความหวัง ของสาธารณชน เพื่ อใหบ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได เ ลื อ กพื้ น ที่ อํ า เภอเต า งอยเป น พื้ น ที่
ใหบริการแกทองถิ่น ไดแก
4.1 โครงการสนับสนุน ติดตาม และบริหารจัดการ โครงการสนับสนุน
การพัฒนาศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสานตอนบน
4.2 โครงการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและการบริหาร
จัดการน้ํา
4.3 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลใน
หัวขอ “กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล” ป 2560
4.4 โครงการ การสรางผลิตภัณฑจากมะเขือเทศเพื่อเปนสินคา ตัว
ใหมของวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะเขือเทศบานนางอย
4.5 โครงการ การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากมะเขือเทศ
บานนางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

หลักฐานอางอิง
5.1-4-34 คูมือสําหรับประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-4-35 Print Screen การเผยแพรคูมือ
สําหรับประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

5.1-4-36 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560
(http://rdi.snru.ac.th/topics/4022)

5.1-4-37 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศูนยวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอีสานตอนบน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง

4.6 โครงการ การพัฒ นาศัก ยภาพองคก รชุม ชนในการจั ดการภู มิ
นิเวศปาไม ในเขตพื้นที่ตนน้ําหนองหาร จังหวัดสกลนคร
4.7 โครงการ การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู
ปาชุมชนภายใตยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
4.8 โครงการ การเรียนรูดวยแนวทางชุม ชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
4.9 โครงการ การพัฒนาศักยภาพแกนนํานักเรียนในการถายทอด
ความรูการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในชุมชน
4.10 การตอยอดการดําเนินงานโครงการ
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย
และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี
โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการ
ตางๆ และสามารถตรวจสอบได
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกระบวนการปฏิบัติงานอยาง
เปดเผย ตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจไดเมื่อ
มีขอสงสัย มีการดําเนินงานสรางระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกที่
สามารถทําใหผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร และสาธารณชนสามารถมีสวนรวมใน
การตรวจสอบอยางเปนระบบและครอบคลุม โดยมีกระบวนการ ดังนี้
5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรม 5.1-4-38 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร สกลนคร เรือ่ ง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจํานง 5.1-4-39 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุจริต เสริมสรา งคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน ประกาศ สกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต
เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสใน
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
การบริหารงาน
5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวทางการบริหาร 5.1-4-40 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บ ผลประโยชน ทับ ซอ น มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ สกลนคร สกลนคร เรื่อง แนวทางการบริหารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.4 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 อธิการบดีไดประกาศเจตจํา นง 5.1-4-41 เว็บไซตกองนโยบายและแผน
สุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน แกผูบริหาร หัวขอ : ประกาศเจตจํานงสุจริต
มหาวิทยาลัยในการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบ เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสใน
นโยบายคุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ า เนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย การบริหารงาน
ราชภัฏสกลนครแกผูบริหารทุกสวนราชการ เพื่อใหผูบริหารนําเจตจํานงใน
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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การบริ ห ารงานไปแจ ง ให บุ ค ลากรในสั ง กั ด ทราบและปฏิ บั ติ ต ามอย า ง
เครงครัด เพื่อ พัฒนาหนวยงานใหมี คุณธรรมและความโปรงใสตามแนว
ทางการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิ นงานหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 พร อ มแสดงสั ญ ลั ก ษณ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต ร ว มกั น ณ
หองประชุมสรัสจันทร
5.5 มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “การลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือการสรางเสริมวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและตอตานการ
ทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป งบประมาณ 2561” ไดจัด
ขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรช าติ วา ดวยการปองกั นและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) และนโยบายของรัฐบาล ไดมุงเนน
ใหห นวยงานภาครั ฐ และเอกชนมีแ นวทางป องกั น และตอ ต า นการทุจ ริต
คอรรปั ชั่นในทุกรูปแบบ โดยจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ อาคาร 13 หอง 13209
5.6 มหาวิท ยาลั ยแนวทางการปองกัน ผูมี หนา ที่ดํ า เนิน การในการ
จัดซื้อจัดจางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา คือ จัดทํา
ขอตกลงคุณธรรมเรื่องความโปรงใสและการปองกันผูที่มีหนาที่ดําเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับคูสัญญาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สกลนคร ตามพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจา งและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13

หลักฐานอางอิง

5.1-4-42 รายงานผลการดําเนิน
โครงการ “การลงนามในบันทึกขอตกลงวา
ดวยความรวมมือการสรางเสริมวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริตและตอตานการทุจริต
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ 2561”

5.1-4-43 บันทึกขอตกลงคุณธรรม
เรื่องความโปรงใสและการปองกันผูที่มี
หนาที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางเปน
ผูมีสวนไดสวนเสียกับคูสัญญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13
5.7 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน 5.1-4-44 แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ทับซอน มหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลประโยชนทับซอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนโดย สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดมู ล เหตุ ข องโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายต อ
มหาวิทยาลัย ทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน และลดขนาดของความ
เสียหายจะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได พรอมทั้ง
การบริหารด า นคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํา เนินงานทั้ง 6 ด า น
ไดแก ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดภัยจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดา นวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดา นคุณธรรม
การทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารในหนวยงาน
5.8 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 5.1-4-45 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก สกลนคร ที่ 6/2559 เรื่อง แตงตั้ง
โดยรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น อย า งกว า งขวางเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลติดตาม ตรวจสอบพรอมความเห็นเสนอตอ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิ ท ยาลัย ซึ่งผลการประเมิน การบริห ารงานของอธิก ารบดีแ ละ
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
พบว า ในภาพรวมผลการประเมิ น การบริ ห ารงานของอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร) มีผลการประเมินอยู
ในระดับดี ( = 4.56)
5.9 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรับ
สมัครบุคคลเขารับการสรรหา คัดเลือก เพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซตงานบริหาร
บุคคลและนิติการ เปนการเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดรับรู และเขาถึงขอมูล
การเปดรับสมัครบุคลากรอยางแพรหลาย
5.10 มหาวิทยาลัยไดเผยแพรประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและ
การเปดเผยราคากลางผานทางเว็บไซตของงานพัสดุ
5.11 มหาวิ ท ยาลั ยไดนํา เสนอรายงานการรับ -จ า ยเงินรายไดข อง
มหาวิทยาลัย และสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนประจํา ทุก
เดือนตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.12 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูน ยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขมี คํา สั่ง
คณะกรรมการศูนยรบั เรื่องรองเรียน/รองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานเรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ต อ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
คือ การกระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะ
รวมเสนอปญหาประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไข
ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวม
แสดงทัศ นะ รวมแกไขปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมถึงการ
ตรวจสอบ แนะนํ า ร ว มคิ ด หาแนวทางในการแก ไ ขป ญ หา ร ว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และรวมในกระบวนการพัฒนาองคกร ดังนี้
6.1 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา
ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมี ผูชวยศาสตราจารย
ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนประธานเปด
การประชุ ม และมอบนโยบายการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ สกลนคร
จากนั้ น รองศาสตราจารย ดร.ชนิ น ทร วะสี น นท ที่ ป รึก ษามหาวิ ท ยาลั ย

หลักฐานอางอิง

5.1-4-46 เว็บไซตงานบริหารบุคคลและ
นิติการ (http://lps.snru.ac.th/ขาว
ประชาสัมพันธ/ขาวสมัครงาน)

5.1-4-47 เว็บไซตงานพัสดุ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
5.1-4-48 รายงานรับ-จายเงินรายได
ประจําเดือนจากงานคลัง กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
5.1-4-49 เว็บไซตศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข (http://lps.snru.ac.th/ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข)

5.1-4-50 โครงการการถายทอดนโยบาย
สูการปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ราชภัฏสกลนคร (ดานการวางแผนและงบประมาณ)และผูชวยศาสตราจารย
ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ได
ถายทอดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 – 2564
และกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหทุกสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ทราบ พรอมปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสวนราชการภายในระยะ
4 ป พ.ศ. 2561 – 2564 นอกจากนี้ยังมี พิธีลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ระหวางผูบริหารทุกสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย กับอธิการบดีเพื่อให
สามารถปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป
6.2 มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ หองประชุ ม สรอยสุ วรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสกลนคร ใหแกผูบริหาร บุคลากร และผูมีสวนรวมไดเสียภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
6.3 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งาน ของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอง
ประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย
ได รั บเกี ยรติ จาก ผศ.ปรีชา ธรรมวิน ทร อธิก ารบดีม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
สกลนคร เป น ประธานเปด โครงการ และได รับ เกี ยรติ จากอาจารยวิชิ ต
แยมยิ้ม นัก วิจัยโครงการ ITA โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปน วิทยากรให
ความรูในการประชุมครั้งนี้
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวน
ราชการส ว นกลางให แ ก ห น ว ยการปกครองอื่ น ๆ (ราชการบริ ห ารส ว น
ทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง
การมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดํา เนินการ
ให แ ก บุ ค ลากร โดยมุ ง เน น การสรา งความพึ ง พอใจในการใหบ ริก ารต อ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิต
ภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ

หลักฐานอางอิง

5.1-4-51 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ป
พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนระยะ 4 ป
พ.ศ. 2561 – 2564

5.1-4-52 โครงการการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

5.1-4-53 บันทึกขอความที่ ศธ 0542.01/
ว122 ลงวันที่ 30 เมษายน 2560 เรื่อง
สงสําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ดังนี้ 1.สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครที่ 344/2560 เรื่อง มอบ
หมายใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดีและผูอํานวยการสํานัก สถาบัน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 2.สําเนา
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผูบ ริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏ สกลนคร มี ก ารถ า ยโอนอํ า นาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจไดดําเนินการแทนโดยมีอํานาจตามสมควร
รวมถึ ง การมอบอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการตั ด สิ น ใจ และการ
ดําเนินการใหแกบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอํานาจ
หนา ที่ ของอธิก ารบดี ไดม อบหมายใหผู บริห ารในแตล ะระดับ เพื่อใหก าร
บริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดย
สอดคล อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และลดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ
ราชการ ทั้ง นี้อ ธิ ก ารบดีไ ดม อบหมายใหร องอธิก ารบดี ผูช วยอธิ การบดี
คณบดี และผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

345/2560 เรื่องมอบหมายใหผอู ํานวยการ
กองกลางปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
5.1-4-54 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปน
ระดับงานหรือเทียบเทางาน พ.ศ. 2561
5.1-4-55 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ 23/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะ
อนุกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะห
โครงสรางหนวยงานการจัดตั้งหนวยงาน
ภายในการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
8. หลักนิติธรรม (Rule of Kaw)
คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2564 และการจัดทํากรอบ
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู ตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการบังคับใชกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ดวยความเปนธรรม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีขั้นตอน
กระบวนการพิ จ ารณาและการกํ า หนดโทษอย า งชั ด เจน คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมุง
ประโยชนราชการเปนสําคัญ เชน
8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจัดสวัสดิการ 5.1-4-56 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร วาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
ภายในสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
สวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2560
8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร วา ดวยการบริหารศูนย 5.1-4-57 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร วาดวยการบริหารศูนยบมเพาะ
บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2560
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2560
8.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย คณะกรรมการ 5.1-4-58 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจําสถาบัน สํานัก หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี สกลนครวาดวย คณะกรรมการประจํา
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560
สถาบัน สํานัก หรือสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560
8.4 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 6/2559 เรื่อง แตงตั้ง 5.1-4-59 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สกลนคร ที่ 6/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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8.5 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 13/2560 เรื่อง แตงตั้ง 5.1-4-60 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการประเมิ น เพื่ อ แต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น (สาย สกลนคร ที่ 13/2560 เรื่อง แตงตั้ง
สนับสนุน) ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะกรรมการ ประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (สายสนับสนุน)
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติวาดวย 5.1-4-61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2560
สกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติวาดวยการ
รับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2560
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี 5.1-4-62 โครงการฝกอบรมการพัฒนา
การแบงแยกดานชายหรือหญิงถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ ผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงสูงขึ้นของ
พิการสภาพทางกาย หรือสุ ขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ บุคลากรสายสนับสนุน
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ ผูบริหาร 5.1-4-63 รายงานโครงการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดยึด หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติตอ เชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑเกา เกณฑใหม
บุ ค ลากรอย า งเท า เที ย มกั น โดยให ค วามเสมอภาคแก บุ ค ลากรทั้ ง สาย ทําอยางไรใหไดตาํ แหนงทางวิชาการ
วิชาการและสายสนับสนุนไดเพิ่มพูนความรูและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ใหสามารถนํา มาประยุกตใชและพัฒนาการทํางานตอไป โดยสนับสนุนให
บุค ลากรเข า รับ การฝก อบรมตามความสนใจในเส น ทางการทํา งานของ
ตนเองทั้งในประเทศและตางประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการบัง คับใชกฎ ระเบียบ ประกาศ
ขอบังคับตาง ๆ ดวยความเปนธรรม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีขั้นตอน
กระบวนการพิจารณาและการกําหนดโทษอยางชัดเจน คํานึงถึงความเสมอ
ภาคและสิทธิเทาเทียมกันตามหลักกฎหมาย
9.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวย กองทุนอุดหนุนเพื่อ 5.1-4-64 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครวาดวย กองทุนอุดหนุนเพื่อการ
การจัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
จัดการศึกษานักศึกษาคนพิการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
9.2 ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สกลนคร เรื่อง หลั กเกณฑแ ละ 5.1-4-65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
9.3 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เรื่ อ ง การกํ า หนด 5.1-4-66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อัตราคาจา งลูกจางชั่วคราว ดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร เรื่อง การกําหนดอัตราคาจาง
พ.ศ. 2560
ลูกจางชั่วคราว ดวยเงินรายได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
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หลักฐานอางอิง

9.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาจาง
ลูก จา งชั่วคราวศูน ยฝก ประสบการณวิช าชีพอาคารเอนกประสงคภู พาน
เพลซ สังกัดงานทรัพยสินและรายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดวย
เงินรายไดศูนยฝกประสบการณวิชาชีพฯ ภูพานเพลซ พ.ศ. 2560

5.1-4-67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง กําหนดอัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราวศูนยฝก ประสบการณ
วิชาชีพอาคารเอนกประสงคภูพานเพลซ
สังกัดงานทรัพยสินและรายได กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ดวยเงินรายไดศูนย
ฝกประสบการณวิชาชีพฯ ภูพานเพลซ
พ.ศ. 2560
9.5 ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร เรื่องตํา แหนง ประเภท 5.1-4-68 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) สกลนคร เรื่องตําแหนงประเภททั่วไป
พ.ศ. 2561
วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะที่ไดรับ
คาตอบแทนวิชาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
10. หลักมุงฉันทามติ (Consensus Oriented)
คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
ซึ่ง เปน ขอตกลงที่ เกิด จากการใช กระบวนการเพื่อหาข อคิด เห็น จากกลุม
บุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบ
โดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม
จําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมบุคคลที่มีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของกับขอตกลง ซึ่งจะตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดจากทุก
ฝาย รวมถึงสามารถประนีประนอมหากเกิดความขัดแยงระหวางกลุมบุคคล
ที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อหาขอตกลงไดอยางสันติ เชน
10.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุม 5.1-4-69 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่เปนการนําเสนอประเด็นที่ตองหา คณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัย
ขอตกลงรวมกัน โดยจะใหผูมีสวนที่เกี่ยวของไดอภิปรายจนไดขอสรุปและ ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
เปนขอสรุปที่ทุก ๆ กลุมยอมรับและสามารถปฏิบัติได
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(กบม.)
ประจําป พ.ศ. 2560
5.1-4-70 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําป พ.ศ. 2560
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10.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ใหมีคุณคาทางวิชาการ พรอมเขาสูระดับสากลการดําเนินงานตามพันธกิจ
ใหบรรลุเปา หมาย จึง มี ความจําเปน ตองใชกรอบแนวคิด จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนการศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ทิศทางแนวคิดในการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาไทย และการ
ปรับแนวคิดใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยกับทองถิ่น เปาหมาย
หลัก ของมหาวิ ท ยาลั ย คือ การใหโ อกาสบุ ค ลากรเข า สู อุด มศึ ก ษาด ว ย
รูปแบบ หลักสูตร และวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู
เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต รูเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงและ
พร อ มปรั บ ตั ว ที่ จ ะเรี ย นรู สิ่ ง ใหม มี ค วามภาคภู มิ ใ จและตระหนั ก ใน
ความสํ า คั ญ ของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และเข า ใจความเป น สากลการจั ด
การศึกษาใหเปนไปตามความตองการของระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดาน
วัฒนธรรม และดา นการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยา งยั่งยืน
และเกิดความรวมมือในทางวิชาการระดับสากล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2561 ณ ห อ งสร อ ยสุ ว รรณา ชั้ น 3 อาคาร 10 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร

หลักฐานอางอิง
5.1-4-71 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสัมมนาระหวางกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ

มหาวิ ท ยาลั ยจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู ประจํ า ปง บประมาณ 5.1-5-01 แผนการจัดการความรู
พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนและผลการจัดการความรู ดังนี้
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. มหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะทํา งานดา นการจัด การความรู 5.1-5-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1252/2559 เรื่อง แตงตั้งผูบริหาร สกลนครที่ 1252/2559 เรื่อง แตงตั้ง
ด า นการจั ด การความรู และคณะทํ า งานด า นการจั ด การความรู ข อง ผูบริหารดาน การจัดการความรู และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผูบริหารทุกหนวยงานและตัวแทนเปน คณะทํางานดานการจัดการความรูของ
คณะทํางานทําหนาที่ในการจัดทําแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะทํางานของมหาวิทยาลัยจัดประชุ มชี้แจงนโยบายการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกณฑมาตรฐานตัวบงชีใ้ หความรู
และแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แกคณะทํางานดานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในการจัดประชุม เรื่อง การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและ
แผนการจั ด การความรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวั น ศุก รที่ 9 ธั น วาคม 2559 เวลา 08.30 12.00 น. ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
3. คณะทํางานสํารวจองคความรูที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร 5.1-5-03 รายงานผลการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในหนวยงานตางๆ โดยสงแบบสํารวจไปยัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หนวยงานตางๆ โดยใหทุกหนวยงานนําผลการสํารวจมาสรุปองคความรูและ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
พิจารณาเลือกองคความรูที่หนวยงานจะดํา เนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 อยา งนอย 2 เรื่อง ที่ สอดคล องกับ ภารกิ จของหนว ยงานและต อง
ครอบคลุมประเด็กการเรียนการสอน และการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิช าการและสายสนับสนุน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะ
สํา นัก สถาบั น และบัณฑิต วิทยาลัย จํา นวน 12 หนวยงาน คัดเลือกองค
ความรู ที่ จ ะดํ า เนิ น การ จํ า นวน 23 องค ค วามรู ซึ่ ง ครอบคลุ ม พั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน จํานวน 8 องคความรู
2. ดานการวิจัย
จํานวน 7 องคความรู
3. ดานบริหารจัดการ
จํานวน 7 องคความรู
4. ดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 องคความรู
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4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู
4.1 ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดใหมีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานของตนเองในองคความรูที่
หนวยงานเลือกโดยมีการจัดการประชุม/อบรม/การเสวนา/การใหคําปรึกษา
ในการแกปญหา เปน ตน มีการรวบรวมและจัดเก็บองคความรูในรูปแบบ
แผ น พั บ คู มื อ การปฏิ บั ติ แผนผั ง การปฏิ บั ติ ง าน โดยหน ว ยงานทั้ ง 12
หนวยงาน เปนผูจัดเก็บและเผยแพรเว็บไซตของหนวยงาน และเอกสารที่ได
จากการจัดการความรูของหนวยงาน สงใหบุคลากรเปาหมาย โดยติดตาม
การดํ า เนิ น งานของหนว ยงานต า งๆ ดํา เนิ น การโดยคณะทํ า งานจั ด การ
ความรู ที่เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ล ะหน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามการ
ดําเนินงาน ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
4.2 ระดับมหาวิทยาลัย คณะทํางานดานการจัดการความรูไ ด
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผล
งานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการ
เป น องคก รแห ง การเรียนรูอ ยา งสม่ํ า เสมอ และปรับ เปลี่ ยนทัศ นคติ ข อง
บุคลากรในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน
และเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ แ ละเผยแพร ผ ลงานในการ
ดําเนินงานจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหนวยงาน
เขารวม 12 หนวยงาน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหองโถง
ชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิ บัติการอเนกประสงค) มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร โดยมีกิจกรรมการดําเนินการ ดังนี้
4.2.1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู
ของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ทุกหนวยงาน
รวม 12 หน วยงาน ประกอบด วย 6 คณะ 3 สํ านั ก 2 สถาบั น และบั ณฑิ ต
วิทยาลัย รวมจัดนิทรรศการประกอบดวยองคความรู 23 องคความรู ไดแก
(1) องคความรูที่สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน
จํานวน 8 องคความรู
(2) องคความรูที่สนับสนุนภารกิจดานการวิจัย
จํานวน 7 องคความรู
(3) องคความรูที่สนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการ
จํานวน 7 องคความรู
(4) องคความรูที่สนับสนุนภารกิจดานศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 องคความรู

หลักฐานอางอิง

5.1-5-04 สรุปผลการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําป 2560
5.1-5-05 ภาพแสดงผลงานการจัดการ
ความรูของหนวยงานตาง ๆ
5.1-5-06 ภาพผลงานการจัดการความรูที่
ไดรับรางวัล
5.1-5-07 ภาพการลอมวงเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
ดําเนินการจัดการความรู

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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4.2.2 กิ จกรรมการประกวดผลงานการจัด การความรู มี
หนวยงานที่ไดรับรางวัลหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีผลงานที่เปนเลิศ
เกิดจากกระบวนการจัดการความรู ดังนี้
รางวั ล ที่ 1 สํ า หรั บ หน ว ยงานที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ด น
ดานการจัดการความรูและบรรลุผลตามแผน ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท
จํานวน 1 รางวัล คือ คณะครุศาสตร
รางวัล ที่ 2 สํา หรับหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีดา นการ
จัดการความรูและบรรลุผลตามแผน ไดรับเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท
จํานวน 1 รางวัล คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
รางวัลที่ 3 สําหรับหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีพอใชดาน
การจัดการความรู ไดรับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 3 รางวัล ไดแก
1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชมเชย สําหรับหนวยงานที่มีการดําเนินการดาน
การจัดการความรู รางวัล ละ 500 บาท จํานวน 7 รางวัล
รางวัล สํ า หรับ หน ว ยงานที่จั ด นิ ท รรศการและได รั บ
คะแนนยอดนิยมสูงสุด จํานวน 1 รางวัล คือ คณะวิทยาการจัดการ
4.2.3 กิจกรรมลอมวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การดําเนินการจัดการความรู โดยหนวยงานทั้ง 12 หนวยงาน ไดบอกเลา
ประสบการณการดําเนินงานจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนกับหนวยงาน
อื่นๆ โดยสวนใหญดําเนินการจัดการความรูเพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และรวมกันวางแผนการดํา เนินการจัดการความรูระดับคณะ
สํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการจั ด การความรู
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้
1) ผลการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานตางๆ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกั นในกระบวนการจัด การความรู ทํา ใหมี ความ
เขา ใจกระบวนการจัดการความรูมากยิ่งขึ้น และนํา ความรูที่ไดไปทบทวน
การจัดการความรูในหนวยงานของตนเองทําใหสามารถดําเนินการจัดการ
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถนําผลการ
ดําเนินงานมาเผยแพรในนิทรรศการการจัดการความรูไดครบทุกหนวยงาน
2) บุคลากรกลุมเปาหมายของหนวยงานตางๆ ไดนําความรูที่ไดจาก
การจัดการความรูมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยลดปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถผลิตผลงานได
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

135
ขอ
6

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

มหาวิ ท ยาลั ยจั ด ทํ า แผนบริห ารและพั ฒ นาบุค ลากรมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ สกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 จัดทํา ขึ้นตามแนวทางการประกั น
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2559 - 2562 และนโยบายผู บ ริ ห ารโดย
ใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนเพื่อเปนกรอบแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหอัตรากําลัง
การสรรหาใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาใหเปนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มี ส มรรถนะเพี ย งพอสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห บ รรลุ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาบุคลากรให
อยูป ฏิ บั ติง านในมหาวิ ทยาลั ยอยา งมี ค วามสุ ข และมีค วามก า วหน า และ
มั่นคงในวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนและผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ยแตง ตั้ ง คณะทํา งานจั ด ทํ า แผนบริห ารและพั ฒ นา
บุคลากรมหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนครประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2560
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 1300/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ทํ าหนา ที่ใ นการจั ดทํา และดํ าเนิน การตามแผนบริห ารและพั ฒ นา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ประชุ ม คณะทํ า งานประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายการดํ า เนิ น งานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ และจัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 ในวันศุกรที่
9 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร เพื่ อวิ เ คราะหส ภาพแวดล อ ม ทั้ง ภายในและภายนอก
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรในปที่ผา นมาผลการดํา เนิน การที่ ผา นมาทั้ ง
ในดานผลสําเร็จปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวโนมสถานการณ
ในอนาคตที่สงผลตอแนวทางการพัฒนาบุคลากร
3. มหาวิ ท ยาลั ย โดยกองนโยบายและแผน จั ด โครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ในวันอั งคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่ อใหผูบริหารและผูเข ารวมประชุ มมี ส วนรวมในกระบวนการทบทวนแผน
บริ หารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 –
2562 และเพื่อใหแนวทางในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า

5.1-6-01 แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
(ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560)

5.1-6-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครที่ 1300/2559 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-6-03 ภาพการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.1-6-04 เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
5.1-6-05 ภาพการประชุมจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบายและแผนไดนําจากการประชุมมา
วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560)
4. การประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดกําหนดหลักการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลไว ดังนี้
4.1 ระดับหนวยงาน ผูบริหารของหนวยงานทําหนาที่ในการกํากับ
ติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําในการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน และรวบรวมจัดทํารายงานนําเสนอผลการ
ดําเนินการเสนอตอผูบริหารหนวยงาน
4.2 ระดับมหาวิทยาลัย ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
เปนผูกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานตางๆ และรวบรวมผลการดําเนินงานสรุปและจัดทํ า
รายงานนําเสนอผลการดําเนินงานตออธิการบดี โดยมีเนื้อหาการดําเนินการ
ประกอบดวยเนื้ อหา 6 เรื่องที่สํ าคั ญ ได แก 1) การวิเคราะหความตองการ
อัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) ระบบคาตอบแทน
และสวัสดิการ 4) ระบบการประเมิน 5) ระบบความ กาวหนาในสายวิชาชีพ
6) การรักษาไวและเกษียณ และผลการดําเนิ นการและประเมิ น โครงการ
ตามแผนบริหารและพั ฒนาบุ คลากร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
มหาวิทยาลัยกํ าหนด ตัวอยางโครงการที่ดําเนินการ ในประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา
(2) โครงการฝกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
(3) โครงการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หลักฐานอางอิง
5.1-6-06 แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
(ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560)

5.1-6-07 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.1-6-08 แบบสรุปผลการดําเนินการ
และ ประเมินโครงการตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง

การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบกลไกที่ส ถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน พรอมทั้งมีการ
กําหนดแนวปฏิบัติจากเปาหมายและนโยบายเพื่อเปนการกําหนดระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและมีการ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน ว ยงานดํ า เนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาตามระบบและกลไกที่ มหาวิทยาลั ยได กํ าหนดไว ประกอบด วย
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ซึ่งมีการประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และ
ระดั บมหาวิ ทยาลั ย โดยมี งานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเป นหน วยงานที่
ทํ าหน าที่รั บผิด ชอบเป น ศู นย กลางประสานงานและดํ าเนิ นงาน ตลอดจน
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบกลไก ดังนี้
การควบคุมคุณภาพ
1) มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป น กลไกสํ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงการ
ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต ร ะดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ สํ า นั ก สถาบั น และระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี อ ธิ ก ารบดี เ ป น ประธานกรรมการ ทํ า หน า ที่ ใ นการ
กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ ต า งๆ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานประกั น
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
มีคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทําหนาที่ในการจัดทํา
รายงาน สั งเคราะห รวบรวมข อมู ลหลั กสู ตร คณะ สํ า นัก สถาบั น เสนอ
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ตลอดจนจั ด ทํ า ข อ มู ล รายงานผลการ
ดําเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย

5.1-7-01 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

5.1-7-02 โครงสรางการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-7-03 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 16/2560 เรื่อง แตงตั้งรอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-7-04 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 741/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560

5.1-7-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 742/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดผู กํ า กั บ ดู แ ลและผู รั บ ผิ ด ชอบ
ดํา เนิน การตามองคป ระกอบและตัวบ งชี้เ กณฑก ารประเมิน คุณภาพเพื่ อ
รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีหนา ที่
กํากับดูแลดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย จัดเก็บหรือสนับสนุน
ขอมูล และรายงานผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
2) มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึก ษาใน
วงรอบปการศึกษา 2560 และแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ เพื่อใชเปน
กรอบในการดําเนินงาน
3) มี ก ารประกาศองค ป ระกอบและตั ว บ ง ชี้ ที่ จ ะใช ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาวงรอบปการศึกษา 2560 ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบ
ในการประชุมกอนเปดภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
4) มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและ
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเผยแพร คู มื อ บนเว็ บ ไซต ง านประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ให กั บ บุ ค ลากรภายในและทุ ก หน ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย
ได นํ า ไปใชเ ปน แนวทางในการดํ า เนิน งานการประกั น คุณภาพการศึก ษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2560

หลักฐานอางอิง
5.1-7-06 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 743/2560 เรื่อง แตงตั้ง
ผูรบั ผิดชอบดูแลตัวบงชี้เพื่อรับการประกัน
คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-07 ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2560 (1 ก.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2561)
5.1-7-08 เอกสารประกอบการประชุม
กอนเปดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
5.1-7-09 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-10 คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-11 Print Screen การเผยแพรคมู ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา
5.1-7-12 แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2560 สําหรับหลักสูตร
5.1-7-13 แนวทางการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2560
5.1-7-14 Timeline แนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

5) ในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยโดยงานประกัน คุณภาพการศึกษา
ไดจัด ทําแนวทางการจัดทํา รายงานผลการดํา เนินงานของหลัก สูต ร เพื่ อ
ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตาม
องคประกอบและตัวบงชี้ และไดมีการกําหนดรูปแบบในการดําเนินงานและ
การจั ดเก็ บข อมู ล โดยจัด ทํา เป น แนวทางการประกั น คุณภาพการศึก ษา
ภายในสําหรับหลักสูตร ตลอดจนมีการจัดทํา Timeline แนวทางการดําเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อเปนกรอบแนวทางในการ
วางแผนกิจกรรมการดําเนินงานตามวงรอบปปฏิทินการปฏิบัติงานประกัน
คุณ ภาพประจํ า ป ก ารศึก ษา และเผยแพรใ หหน วยงานระดับ หลัก สูต รได
ทราบ และนํ า ไปใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
6) มีแนวปฏิบัติสําหรับคณะเพื่อการกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน 5.1-7-15 แนวปฏิบัติสําหรับคณะเพื่อ
คุณภาพของหลักสูตรใหเป นไปตามเกณฑคุณภาพมาตรฐานของ สกอ. และ การกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน
ระบบกลไกการประกันคุณภาพที่หลักสูตรตองดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัย คุณภาพของหลักสูตร
กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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7) มีการพัฒนาตัวบงชี้เพิ่มเติมในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
นําขอมูลที่ไดจากตัวบงชี้ดังกลาวไปใชในการจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ นตนเอง ระดั บคณะ ระดั บมหาวิ ทยาลั ย
ประจําปการศึกษา 2560 โดยนําเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) เพื่อ ทราบในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ 6/2561 เมื่ อวั น ที่
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

8) มีการจัดประชุมชี้แจง การอบรม เพื่อสรางความรูความใจและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแกบุคลากรที่
เกี่ยวของ ดังนี้
8.1 มี การประชุ มคณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ประจํ า ป การศึกษา 2560 เพื่ อชี้แจงถ ายทอดและสรางความเข าใจร วมกั น
เกี่ยวกับระบบการประเมิน และวางกรอบในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพในทุกระดับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
8.2 มีการประชุมชี้แจงรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และหน วยงานระดับหลั กสูตร เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ระดั บ
หลักสู ตร ปการศึกษา 2559 และหารือรวมกันในการวางแผนบริหารจัดการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่องรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ณ หองประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8.3 มีการประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จาก
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย วงรอบ
ปการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมสรัสจันทร
ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8.4 มี การประชุ มชี้ แจงทํ าความเข าใจและให ความรู เกี่ ยวกั บการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2560 เพื่อใหหนวยงานระดับหลักสูตรไดทราบขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจน
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวและสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพไดอยางถูกตอง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรองรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บหลั กสู ตร ประจํ าปการศึ กษา 2560 เมื่ อวั นพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
ณ หองประชุมสรอยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หลักฐานอางอิง
5.1-7-16 ตัวบงชี้เพิ่มเติมระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา
2560
5.1-7-17 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

5.1-7-18 รายงานการประชุม เรื่อง
ประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2560 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5.1-7-19 แบบลงลายมือชื่อกิจกรรม
การประชุม เรื่อง การบริหารหลักสูตรเพื่อ
รองรับการประเมิน ประจําปการศึกษา
2560 วันที่ 30 สิงหาคม 2560

5.1-7-20 รายงานการประชุม เรื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย วงรอบปการศึกษา 2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
5.1-7-21 รายงานการประชุม เรื่อง
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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8.5 มี การจั ดประชุ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูการประกั นคุ ณภาพ ระดั บ
หลักสู ตร ประจําปการศึ กษา 2560 (กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ระหวางวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ
2561 ณ หองประชุ มสรอยสุ วรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรไดทบทวนความรู
ความเขาใจองค ประกอบและตัวบงชี้การประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลั กสูตร และสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาระบบกลไกการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรใหมีผลการดําเนินงาน
ดานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
8.6 มีการประชุมรวมกับรองคณบดี ทั้ง 6 คณะ เพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจและรวมปรึกษาหารือแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระดั บหลั กสูตร ในวั นพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุ มสรัส
จันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8.7 มี การจั ดประชุ มเพื่ อชี้ แจงและร วมปรึ กษาหารื อแนวทางการ
ดําเนิ นงานประกั นคุณภาพของหลั กสู ตรที่ อยู ในเกณฑการประเมิ นเพื่ อขึ้ น
ทะเบียนเผยแพรหลักสูตร TQR และเตรียมความพรอมรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจํ าป การศึ กษา 2560 เมื่อวั นพฤหัสบดี ที่ 31
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
8.8 มหาวิ ท ยาลั ย โดยงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ยั ง ได จั ด
โครงการอบรมการใชระบบฐานข อมูลดานการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees
Levels : CHE 3D) ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 12 - 14 มิถุนายน
2561 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1112 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร ใหกับอาจารยและบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมี
ทั ก ษะสามารถดํ า เนิ นงานผ า นระบบฐานข อมู ล ด า นการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online ไดอยางถูกตองและแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในการให ข อมู ลการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาในทุ กระดั บและ
เผยแพร ประชาสั มพั นธ สู สาธารณะชน อี กทั้ งยั งมี สื่ อสั งคมออนไลน อาทิ
Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการ
ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
5.1-7-22 ภาพภายกิจกรรมการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
(กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
ระหวางวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2561

5.1-7-23 รายงานการประชุม เรื่อง
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
5.1-7-24 รายงานการประชุม เรื่อง
การดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร
ที่อยูในเกณฑการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เผยแพรหลักสูตร TQR ปการศึกษา 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
5.1-7-25 รายงานผลโครงการอบรมการ
ใชระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online for 3 Degrees Level : CHE 3D)
วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561
5.1-7-26 ภาพถายกิจกรรมโครงการ
อบรมการใชระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online for 3 Degrees Level :
CHE 3D) วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2561

5.1-7-27 เว็บไซตงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(http://eqa.snru.ac.th)
5.1-7-28 Facebook งานประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ประกันคุณภาพการศึกษา และกลุม Line งานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เป น ช อ งทางติ ด ต อ ประสานงาน และสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ
ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพของหนวยงานภายในอีกชองทางหนึ่งดวย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบสารสนเทศจากหนวยงานอื่นๆ ที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชน
- ระบบบริหารการศึกษา SNRU Connect เพื่อใหบริการขอมูล
ดานการศึกษาสําหรับอาจารยและนักศึกษา
- ระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา บันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
- ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต E - Jobs SNRU เพื่อการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา
- แบบประเมินออนไลนสําหรับนักศึกษา Qtn SNRU เพื่อการ
ประเมินความพึงพอใจในประเด็นดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อรายงานขอมูลนักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทั้งหมด
- ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
ในดานงบประมาณการใชจา ยงบประมาณของแตละหนวยงาน แตละประเภท
งบประมาณ
- ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประทศ (National Research
Management System: NRMS) เพื่อใชในการบริหารจัดการงานวิจัยทุน
งบประมาณแผนดิน
- ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (Department
Research Management System : DRMS) เพื่อใชในการบริหารจัดการ
งานวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
- ระบบวารสาร SNRUJST เปนระบบเพื่อการสงวารสารออนไลน
ซึ่งจะมี Editor เปนผูตรวจสอบบทความและ peer review อานบทความ
ออนไลน
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (RIS) เปนระบบเพื่อการสืบคนขอมูล
งานวิจัยและผลงานตีพิมพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

หลักฐานอางอิง
5.1-7-29 Line กลุมงานประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5.1-7-30 เว็บไซตระบบบริหาร
การศึกษา (http://connect.snru.ac.th)
5.1-7-31 เว็บไซตระบบกิจกรรม
นักศึกษา (http://event.snru.ac.th)
5.1-7-32 ระบบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต (http://jobs.snru.ac.th)
5.1-7-33 เว็บไซตแบบประเมินความพึง
พอใจ สําหรับนักศึกษา (http://qtn.snru.ac.th)
5.1-7-34 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (http://misstu.snru.ac.th)
5.1-7-35 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
(http://fns.snru.ac.th)
5.1-7-36 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของประเทศ NRMS
(http://www.nrms.go.th)
5.1-7-37 เว็บไซตระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของหนวยงาน DRMS
(http://snru.drms.in.th)
5.1-7-38 เว็บไซตระบบวารสาร
SNRUJST (http://snrujst.snru.ac.th)
5.1-7-39 เว็บไซตระบบฐานขอมูล
งานวิจัย RIS (http://ris.snru.ac.th)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมี การกํา กั บติ ดตามผลการดํา เนิ นงานประกั นคุณภาพ
การศึ ก ษาตามระบบและกลไกด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารให ข อ มู ล ที่ จํา เปน เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ในระหวางปการศึกษา 2560 จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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1) มีการติด ตามผลการดํ าเนิ นงานประกั นคุณ ภาพการศึกษา ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน
(1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560) และนําเขาสูวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) เพื่อทราบในคราวประชุมครั้งที่
2/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

2) มี การติดตามผลการดํ าเนิ นงานประกั นคุณภาพการศึก ษา ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน
(1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง 31 มีน าคม 2561) และนํา เข าสู วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ยฯ (ก.บ.) เพื่ อ ทราบในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

หลักฐานอางอิง
5.1-7-40 บันทึกขอความที่
ศธ0542.01/ว59 วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560
รอบ 6 เดือน (1 ก.ค.2560 - 31 ธ.ค.2561)
5.1-7-41 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560
รอบ 6 เดือน (1 ก.ค.2560 - 31 ธ.ค.2561)
5.1-7-42 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
5.1-7-43 บันทึกขอความที่
ศธ0542.01/ว14 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560
รอบ 9 เดือน (1 ก.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)
5.1-7-44 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2560
รอบ 9 เดือน (1 ก.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)
5.1-7-45 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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3) มี ก ารประกาศปฏิ ทิน การเตรี ยมการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
ภายใน ระดั บ หลัก สู ต ร คณะ สํา นั ก สถาบั น ประจํ า ปก ารศึก ษา 2560
และนํารางขอมูลประกอบการพิจารณาตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร า งสรรค ต อ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า และนั ก วิ จั ย ประจํ า ประจํ า
ปง บประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 เขา สูวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ (ก.บ.) เพื่ อ ทราบในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
4) มีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม
2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) และนําเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลั ยฯ (ก.บ.) เพื่อพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561

การประเมิน
มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดปฏิทินและ
แนวทางการดําเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมี
การดํ า เนิน การประเมิน คุณภาพภายใน ในรอบป การศึก ษา 2560 ทั้ง ใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

หลักฐานอางอิง
5.1-7-46 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
5.1-7-47 บันทึกขอความที่
ศธ0542.01/ว31 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560
5.1-7-48 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)
และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561

5.1-7-49 ปฏิทินการเตรียมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา
2560
5.1-7-50 แนวทางการดําเนินงานการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
5.1-7-51 แนวทางการดําเนินงานการ
ระดับหลักสูตร
มีก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน (มคอ.7) สํ า หรับ การตรวจ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเมิน คุณ ภาพภายใน ระดับหลั ก สูต ร และไดรั บการประเมิ น คุณ ภาพ ระดับคณะ
ภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ผานระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online ในระหวางวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2561 มีผล
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 ดังนี้
จากหลั ก สู ต รที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป ด สอน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 68 หลั ก สู ต ร
มีหลักสูตรที่ผานเกณฑก ารประเมิน จํานวน 60 หลักสูตร คิดเปนรอยละ
88.23 และในจํ า นวนนี้ ผ า นเงื่ อ นไขของ สกอ. คื อ มี ค ะแนนเฉลี่ ย
องคประกอบที่ 2 – 6 อยูในระดับดี 3.01 ขึ้นไป จํานวน 51 หลักสูตร คิดเปน
รอยละ 75.00
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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หลักฐานอางอิง

ระดับคณะ
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากระดับหลักสูตรมาใชในการจัดทํา
รายงานประเมิ น ตนเอง ระดั บ คณะ และมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ระดั บคณะ 6 คณะ และไดรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ผานระบบฐานขอมูล CHE QA
Online ระหวางวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 ตามเกณฑ
ตั ว บ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ สกอ. ประกอบด ว ย
5 องค ป ระกอบ 13 ตั ว บ ง ชี้ และมหาวิ ท ยาลั ย โดยงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไดพัฒนาตัวบงชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ ในองคประกอบที่ 1 การผลิต
บั ณฑิ ต จํ านวน 2 ตัวบ งชี้ มีผ ลการประเมิ น คุณ ภาพภายใน ระดับ คณะ
ปการศึกษา 2560 ดังนี้
1) เกณฑ สกอ. ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 1 คณะ ไดแก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.56 คะแนน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 4 คณะ ไดแก
คณะครุศาสตร คะแนนเฉลี่ย 4.33 คะแนน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คะแนนเฉลี่ย 4.31 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช 1 คณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.35 คะแนน
2) เกณฑ สกอ. + เกณฑ มรสน.ประกอบดวย 5 องคประกอบ 15 ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 1 คณะ ไดแก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.57 คะแนน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี 4 คณะ ไดแก
คณะครุศาสตร คะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.06 คะแนน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม คะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน
ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช 1 คณะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.49 คะแนน
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร และระดั บ คณะ 5.1-7-52 รายงานผลการประเมิน
มหาวิทยาลัย โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดทําสรุปรายงานผล คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การประเมินฯ ระดั บหลัก สูตร และระดับ เสนอตอคณะกรรมการบริหาร ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิ ท ยาลั ยฯ (ก.บ.) และเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ยเพื่อ พิจ ารณาและให
ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมี
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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คุณภาพดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2560 ไดนําเสนอรายงาน
เข า สูว าระที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารบุ คคลในมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
สกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 และ
เขาสูวาระที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม
ครั้ง ที่ 10/2561 วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2561 จากนั้น มหาวิ ทยาลั ย ได กํ า กั บ
ติดตามใหหลักสูตร และคณะจัดทํา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร และคณะ โดยใหคณะ
กํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร
และมหาวิทยาลัย โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ยังไดสงผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
ใหกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อใชในการกํากับติดตาม และสรางระบบ
และกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษา
ตอไป
จากนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การรวบรวมข อ มู ล จากทั้ ง ระดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ มาดําเนินการ ดังนี้
1. จั ด ทํ า รายงานประเมิ น ตนเอง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และบั น ทึ ก
รายงานผานระบบฐานขอมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ปการศึกษา 2560 และสง
ผลการประเมินผานระบบฐานขอมูล CHE QA Online เพื่อเสนอตอ สกอ.
ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นสุดปการศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย
3. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvement Plan) ในวงรอบปการศึกษาตอไป

หลักฐานอางอิง
5.1-7-53 ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุม
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
5.1-7-54 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ตุลาคม 2561
5.1-7-55 บันทึกขอความที่ 0542.01/55
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอสง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

5.1-7-56 รายงานการประเมินตนเอง
ปการศึกษา 2560 และฐานขอมูลระบบ
CHE QA Online
5.1-7-57 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 992/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.1-7-58 แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

7 ขอ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

7 ขอ 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

7 ขอ 5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

7 ขอ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการติดตาม
1. มีการดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ
แผนดิน และงบประมาณเงินรายไดทุกเดือน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
2. ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากร
2. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนและพัฒนาความรวมมือเครือขาย
การจัดการความรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
1. ระบบบริหารจัดการโครงการ
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานจัดการความรูระหวางหนวยงาน

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.
3.
4.
5.

ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564
โครงการการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้ที่ 5.2

: ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ

วงรอบการประเมิน : ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

ผศ.ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรี

คําอธิบายตัวบงชี้ : ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานที่
เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหาร
จัดการอยูในระดับใด

เกณฑการประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

สูตรการคํานวณ :
คะแนนที่ได =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ : คณะที่ ไ ด ดํ า เนิ น การตามระบบคุ ณ ภาพระบบอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคํานวณใน
ตัวบงชี้ แตตองรายงานผลนี้ใหครบถวน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน :
คณะ

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

1. คณะครุศาสตร

4.33 คะแนน

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3.35 คะแนน

3. คณะวิทยาการจัดการ

4.07 คะแนน

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4.56 คะแนน

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4.31 คะแนน

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.02 คะแนน

ผลรวมคะแนนประเมินของทุกคณะ

24.64 คะแนน

จํานวนคณะทัง้ หมดในสถาบัน

6 คณะ

คะแนนทีไ่ ด

( 24.64 / 6 ) = 4.11 คะแนน

หลักฐานอางอิง :
เลขที่
5.2 - 01

เอกสาร
สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

4.00 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

4.11 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

4.11 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

4.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

-

-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

149

ตัวบงชี้ที่ 5.3

:

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน :

ปการศึกษา

ผูรับผิดชอบหลัก
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

ผูรับผิดชอบดําเนินการ

1. ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา ผิวงาม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ

1. อาจารย ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
2. นางสาวกมลชนก
อินทรพรหมมา
3. นางสาวบุญยรัตน พลวงศษา

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันมีหนาที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี

การดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม
สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน :

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตาม
ใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและทุกคณะทีผ่ า นการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะ
ใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ขอ
1

เกณฑมาตรฐาน /ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร มี ร ะบบและกลไกในการกํ า กั บ
ควบคุม ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกคณะของมหาวิทยาลัยให
เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานการอุดมศึกษา โดย มีกระบวนการเปด – ปด
หลัก สู ต ร การปรับ ปรุง หลั ก สู ต รที่ชั ด เจน และทุ กหลัก สู ต รจะต องมีก าร
ปรับปรุงตามวงรอบของทุกหลัก สูตร คือ ทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย กาวหนาทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและ 5.3-1-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนในการเปด หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลัก สูตร สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนใน
พ.ศ. 2559
การเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง
และการปดหลักสูตร พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานหรือองคคณะที่รับผิดชอบ ทําหนาที่กํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานและองคประกอบของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
คณะกรรมการบริห ารวิ ช าการ (ก.วช.) คณะกรรมการบริห ารบุค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมี
อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่กํากับติดตามใหการดําเนินงานของหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตร และตามองคประกอบ/ตัวบงชี้ ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเปน
ผู กํ ากั บติ ดตามในประเด็ นของ การพั ฒนาหลั กสู ต ร ไม ว าจะเป นการเป ด
หลั กสู ตรใหม การปรั บปรุ งหลั กสู ตร หรื อการปดหลั กสู ตร มี ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้
มหาวิทยาลัย โดย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดทํา 5.3-1-02 แนวปฏิบัติสําหรับการพัฒนา
แนวปฏิบัติสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนําเสนอ หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
กรรมการ (ก.วช.) สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหหลักสูตรใช นําเสนอกรรมการ (ก.วช.) สภาวิชาการ
เปน แนวปฏิบัติเดียวกัน และมีแบบฟอรมแนวคิดและขอมูลพื้นฐานในการ และสภามหาวิทยาลัย
เปดหลักสูตรใหม เพื่อเปนแนวทางใหกับทุกคณะในการกลั่นกรองหลักสูตร 5.3-1-03 แบบฟอรมแนวคิดและ
กอนนําเขาที่ประชุมฯ
ขอมูลพื้นฐานในการเปดหลักสูตรใหม
5.3-1-04 กระบวนการขั้นตอน
การปดหลักสูตร
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พรอมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรูปแบบหลักสูต ร 5.3-1-05 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ทําหนาที่ควบคุม สกลนคร ที่ 350/2560 เรื่อง แตงตั้ง
กํากับ ติดตาม ตามแนวปฏิบัตินี้
คณะกรรมการกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เมื่อมีการดํา เนิน การเปดใชหลักสูตรแลว มหาวิทยาลัยโดยสํานัก พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัด ทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานตาม 5.3-1-06 คูมือปฏิบัติงานมาตรฐานตาม
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
(มคอ.3 - มคอ.7) เพื่อ กํ า กั บ ติ ด ตาม ควบคุม คุณ ภาพหลั ก สู ต ร และมี คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
Workflow ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร อธิบายขั้นตอน 5.3-1-07 Workflow ขั้นตอนการ
และกํากับติดตามอยางตอเนื่อง โดยมีค ณะกรรมการกลั่น กรอง ควบคุม ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ติดตาม
ในขณะเดี ย วกั น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จะทํ า หน า ที่
รับผิดชอบเปนศูน ยกลางประสานงานดํา เนินงาน ตลอดจน ดูแลสงเสริม
และสนับสนุนงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ ตามระบบและกลไกที่ มหาวิทยาลัยไดกํ า หนดไว ซึ่งในปก ารศึกษา
2560 มีกิจกรรม ดังนี้
มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาในวงรอบปการศึกษา (ตามหลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-07) มีการ
ดําเนินการประกาศตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (ตามหลักฐาน
อา งอิ ง ที่ 5.1-7-08) มี ก ารจั ด ทํ า คูมื อประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ
หลักสูตร เพื่อใชประกอบการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
(ตามหลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-09) มีการจัดทําแนวทางการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจัดทํารายงาน
ตามองคป ระกอบและตั วบง ชี้ (ตามหลั ก ฐานอ างอิ งที่ 5.1-7-12) มี ก าร
กํ า หนดรู ป แบบในการดํ า เนิน งาน และการจัด เก็ บ ข อมู ล โดยจัด ทํ า เป น
แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสํ า หรั บ หลั ก สู ต ร (ตาม
หลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-13) มีการจัดทํา Timeline แนวทางการดําเนินงาน
ประกั นคุ ณภาพการศึก ษา ระดับหลัก สูตร เพื่อเปนกรอบในการวางแผน
กิจกรรมการดําเนินงานตามวงรอบปปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา (ตามหลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-14) พรอมทั้งมีการประชุม
ชี้แจงใหก รรมการประจํ าหลั กสูต รทุกหลัก สูตรไดทราบ และนําไปใชเปน
แนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการอบรมใหความรูในระดับหลักสูตร
และแนวทางการจัด ทํา มคอ.7 ใหส อดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้
ประกันคุณภาพ (ตามหลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-18 – 5.1-8-26)
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มี ก ารจั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ สํ า หรั บ คณะเพื่ อ การกํ า กั บ ติ ด ตามการ
ดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตามเกณฑ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานของ สกอ. และระบบกลไกการประกันคุณภาพที่หลัก สูตรตอง
ดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว (ตามหลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-14)
ในระดั บ คณะ ไดมีก ารพั ฒ นาตั วบง ชี้ เพิ่ม เติม จํ านวน 2 ตัวบง ชี้
ในองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต เพื่อนําขอมูลที่ไดจากตัวบงชี้ดังกลาว
ไปใช ใ นการจั ด ทํ า เอกสารประกอบการชี้ แ จงงบประมาณประจํ า ป ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย (ตามหลักฐานอางอิง
5.1-7-16)
มีก ารกํ ากั บติด ตามผลการดํา เนินงานประกั นคุณภาพการศึกษา
ในระหวา งปการศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ทั้งในระดั บ
หลักสูตร และระดับคณะ (ตามหลักฐานอางอิงที่ 5.1-7-40 – 5.1-7-48)
จากนั้น ได มี ก ารกํ า กั บติ ด ตามใหห ลัก สู ต ร และคณะนํ า ผลการ
ประเมินคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ใน
วงรอบปการศึกษาตอไป
นอกจากนี้ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังเปนผูติดตาม
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในประเด็นของ
การจั ด การหลัก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การจัดการรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3, มคอ.4 ก อ นเป ด ภาคเรี ย น การจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5, มคอ.6 และการจัดทํารายงานผล
การดํา เนิน งานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 เมื่อสิ้นปการศึกษา และใช
มคอ.7 เพื่อเตรียมรองรับการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และการวางแนวทางทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู เปนตน
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มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กาํ หนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําสถาบันเพื่อพิจารณา

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบหลักเกณฑและขั้นตอนในการเปดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงรวม
ไปถึงติดตามการจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 ดังนี้
1. คณะกรรมการกลั่นกรองรูปแบบของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
มีหนาที่ ตรวจสอบและกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรกอนที่จะนําเสนอ
ตอที่ประชุ มกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
ควบคุมการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลัก สูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กํา กับ ติดตาม
การจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
มี ห น า ที่ วางแผนเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห
สอดคล องกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลั ย พิจ ารณาใหความเห็น เกี่ ยวกั บ
หลักสูตร ของสาขาวิชาตางๆ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย สงเสริมการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีของแตละคณะสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และกํ า กับ ดูแ ล
มาตรฐานการศึกษาของแตละสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีห น า ที่ พิ จารณาเสนอวิ สั ยทัศ น กํ า หนดนโยบายวิ ช าการและ
หลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลอง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละภาระหน า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และรายงานผลการ
ติดตามใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อพิจารณา
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มีห น า ที่ กํากั บมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การเป ด สอนของมหาวิ ทยาลั ย และติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย , อนุ มั ติ ใ ห ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบั ตร และพิจารณาให
ความเห็นชอบหลักสู ตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด

5.3-2-01 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 350/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองรูปแบบหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง

5.3-2-02 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 382/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
5.3-2-03 รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 4/2560
5.3-2-04 รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 6/2560
5.3-2-05 รายงานการประชุมกรรมการ
บริหารวิชาการ (ก.วช.) ครั้งที่ 2/2561
5.3-2-06 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 4/2559 เรื่อง แตงตั้งกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.3-2-07 รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561
5.3-2-08 รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 6/2560
5.3-2-09 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(24 สิงหาคม 2559)
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5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560
มี หน า ที่ กํ าหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิ บั ติ ต างๆ ส งเสริ ม
สนับสนุนพัฒนาการดําเนินงาน ตลอดจนกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เปนกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย
3

หลักฐานอางอิง
5.3-2-10 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2561
5.3-2-11 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 9/2561
5.3-2-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 741/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2560

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพ หลักสูตรและคณะ

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรและคณะใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดโครงการพัฒนา
หลักสูต รเปน โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูต รใหม หรือปรับปรุง
หลักสูตร ที่ครบรอบการปรับปรุง เปนโครงการที่จัดตอเนื่อง โดยสนับสนุน
เงินดําเนินโครงการหลักสูตรละ 35,000 บาท โดยมีรายงานโครงการพัฒนา
หลักสูตร ในปงบประมาณ 2560 - 2561 ดังนี้
สํา นั ก ส ง เสริม วิ ช าการและงานทะเบี ยน โดยศูน ย วิ ช าศึก ษาทั่ว ไป
มีโ ครงการสนับ สนุ น การจัด การเรีย นการสอนวิ ช าศึก ษาทั่ วไป รายวิช า
เลือกเสรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ป. อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา

5.3-3-01 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.3-3-02 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
5.3-3-03 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
5.3-3-04 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
5.3-3-05 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
5.3-3-06 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
5.3-3-07 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
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หลักฐานอางอิง

5.3-3-08 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
5.3-3-09 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
5.3-3-10 สรุปการใชจายงบประมาณ
เงินรายไดศูนยวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
5.3-3-11 สรุปการใชจายงบประมาณ
เงินรายได ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป
และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังจัดโครงการเพื่อพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยไดผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทางด า นวิ ช าการเพื่ อ ขอตํ า แหน ง วิ ช าการพั ฒ นาสายสนั บ สนุ น ในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะเอื้ อ ต อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ไปตามเอกลั ก ษณ และ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากมายหลายโครงการ ดังนี้
1. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรางแรงบันดาลใจอาจารย
รุนใหม วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 เพื่อเปนการปฐมนิเทศอาจารยใหม
และสร า งความตระหนั ก ให เ ป น ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู และมี
จิตสาธารณะตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. โครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อง เกณฑเ ก า เกณฑ ใ หม ทํ า
อยางไรใหไดตําแหนงทางวิชาการ
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมตอนรับอาจารยใหม
5. โครงการแนะแนวเพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดประชุมอาจารยแนะแนว และออกแนะแนวการศึกษา 4 จังหวัด ในพื้นที่
รับผิดชอบจัดงบสนับสนุนใหกับทุกคณะทุกหลักสูตรที่ตองการออกแนะแนว

5.3-3-12 สรุปโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
5.3-3-13 คูมือการใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารขอมูลหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.5
5.3-3-14 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
สรางแรงบันดาลใจอาจารยรุนใหม
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2561
5.3-3-15 รายงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑเกา เกณฑใหม
ทําอยางไรใหไดตาํ แหนงทางวิชาการ
5.3-3-16 รายงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการกิจกรรมตอนรับอาจารยใหม
5.3-3-17 รายงานโครงการแนะแนว
เพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ประชุมอาจารยแนะแนว)
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6. โครงการนํ า เสนอผลงานการศึ ก ษาชุม ชน วิ ช าวัฒ นธรรมแอ ง
สกลนคร สนั บสนุ น งบประมาณโดยศูน ยวิช าศึก ษาทั่ว ไป สํา นัก สง เสริม
วิชาการและงานทะเบียน

7. งบเงิ น อุ ด หนุ น การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8. โครงการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ ง เน น คุ ณ ธรรมนํ า
ความรู โดยศูนยวิชาศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงคุณธรรมนําความรู

หลักฐานอางอิง
5.3-3-18 รายงานโครงการแนะแนวเพื่อ
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ออกแนะแนวการศึกษาตอ)
5.3-3-19 โครงการนําเสนอผลงาน
การศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม
แองสกลนคร ภาคเรียนที่ 1/2560
หองเรียนกําพืด “ฉบับรําลึก 10 ป
แหงความคิดฮอด อาจารยปู ผูเปนตนธาร
วิชาวัฒนธรรมแองสกลนคร”
5.3-3-20 โครงการนําเสนอผลงาน
การศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม
แองสกลนคร ภาคเรียนที่ 2/2560
หองเรียนกําพืด ฉบับ จีน+อาเซียน
ภัยคุกคามความเลื่อมล้ํา ซอกหามาเชิดชู
ภูมิปญญาหลากหลายในแองสกลนคร
5.3-3-21 รายงานผลการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคเรียนที่ 1/2560
5.3-3-22 รายงานผลการสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2/2560
5.3-3-23 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนคุณธรรมนําความรู (ดานสังคม
ศาสตร) " หัวขอการเสวนาธรรม “ธรรมะ
เตือนใจวัยรุนกระตุนเตือนใจวัยรุนกระตุนวัย
เรียนและยกคุณพอ ยอคุณแม แดหนุมสาว”
5.3-3-24 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนคุณธรรมนําความรู
(ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
เรื่อง “start อยางไรใหชีวิต strong”
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นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรและคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ เขาเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ตุลาคม 2561

5

หลักฐานอางอิง

5.3-4-01 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 วาระเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 5.6 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะ
ใหมีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง

จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในป ก ารศึก ษา 2559 ซึ่ ง
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไดนําเขารายงานตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่
27 ตุลาคม 2560 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 68 หลักสูตร
- ผานการกํากับมาตรฐาน 61 หลักสูตร
- ไมผานการกํากับมาตรฐาน 7 หลักสูตร
จําแนกตามระดับปริญญา ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 53 หลักสูตร
- ผานการกํากับมาตรฐาน 48 หลักสูตร
- ไมผานการกํากับมาตรฐาน 5 หลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 หลักสูตร จําแนกเปน
ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร
- ผานการกํากับมาตรฐาน 8 หลักสูตร
- ไมผานการกํากับมาตรฐาน 2 หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
- ผานการกํากับมาตรฐาน 5 หลักสูตร
ซึ่ ง หลั ก สู ต รที่ ไ ม ผ า นคื อ ไม ผ า นองค ป ระกอบที่ 1 ด า นอาจารย
ประจําหลักสูตรสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสงเสริมให
บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาศักยภาพทางดานตํา แหนงทางวิช าการ
และคุ ณ วุ ฒิ ที่สู ง ขึ้ น เพื่อใหส อดคลอ งกั บ เกณฑคุณ ลัก ษณะของอาจารย
ประจําหลักสูตร

5.3-5-01 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
5.3-5-02 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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สํานั กสงเสริม วิชาการและงานทะเบียน จึงจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ทําผลงานทางวิชาการอยางไรใหเสร็จเร็วและผานในครั้ง
เดียว” รุนที่ 2 ครั้งที่ 1 และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
มีก ารจั ด โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เรื่อง เกณฑเ กา เกณฑใ หม ทํ า
อยา งไรใหไ ดตําแหนงทางวิชาการ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ ง “การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร” และมี งบสนับ สนุ นการพัฒนาและปรับ ปรุง หลั กสู ต ร ๆ ละ
35,000 บาท

มีการปรับเปลี่ ยนตั วบ งชี้ ผลการดํ าเนินงานและเกณฑการประเมิ น
หลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยไดรับการรับทราบจาก สกอ.
สงหนังสือตอบกลับมาในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เพื่อนําไปใชเปนแนวปฏิบัติ
เดียวกัน สําหรับทุกหลักสูตรที่ยังไมมี มคอ.1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจํ า หลั ก สู ต ร 12 หลั ก สู ต ร และ 1 ใน 12 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าเกษตรศาสตร ซึ่งเปนหลัก สู ตรที่ไมผานการ
ประเมิ น องค ป ระกอบที่ 1 ในป ก ารศึ ก ษา 2559 เพื่ อ ให ผ า นเกณฑ
องคประกอบที่ 1 ในปการศึกษา 2560
และในป ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได
ดําเนินการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ผลการประเมินคือ
มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมผานเกณฑติดตอกัน 2 ป (2558 - 2559)
จํานวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครจึงจัดประชุมอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
เพื่อ ชี้ แ จงและรับทราบผลกระทบของการประเมิ น ผลหลั ก สูต รที่ ไ ม ผา น
เกณฑ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 พรอมทั้งไดทําหนังสือแจงขอมูลการ
รับนัก ศึ กษาปก ารศึก ษา 2560 และข อมูล การดู แลนักศึ กษาคงคา งใน
หลักสูตรดังกลาว จากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักฐานอางอิง
5.3-5-03 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ทําผลงานทางวิชาการ
อยางไรใหเสร็จเร็วและผานในครั้งเดียว”
รุนที่ 2 ครั้งที่ 2
5.3-5-04 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑเกา เกณฑใหม
ทําอยางไรใหไดตาํ แหนงทางวิชาการ
5.3-5-05 รายงานผลดําเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
5.3-5-06 บันทึกขอความ เรื่อง
แจงการปรับตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
และเกณฑการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.3-5-07 บันทึกขอความที่
ศธ0542.01/11 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
เรื่อง แจงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ครั้งที่ 2/2561
5.3-5-08 หนังสือ ที่ ศธ 0506(3)/ว48.1
เรื่อง แนวทางการกํากับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5.3-5-09 บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.11/
ว207 เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ
รองรับการประเมินประจําป 2560
5.3-5-10 แบบลงมือชื่อประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏสกลนคร
5.3-5-11 หนังสือ ที่ ศธ 0542.11/982
เรื่อง ขอแจงขอมูลการรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2560 พรอมทั้งขอมูล
การดูแลนักศึกษาคงคางในหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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นํามาซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2560 ดังนี้
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 68 หลักสูตร
ผานการกํากับมาตรฐาน 60 หลักสูตร มีผลการประเมิน
ระดับดี
51 หลักสูตร
ระดับปานกลาง 9 หลักสูตร
ไมผานการกํากับมาตรฐาน 8 หลักสูตร
จําแนกตามระดับปริญญา ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 53 หลักสูตร
ผานการกํากับมาตรฐาน 46 หลักสูตร มีผลการประเมิน
ระดับดี
39 หลักสูตร
ระดับปานกลาง 7 หลักสูตร
ไมผานการกํากับมาตรฐาน 7 หลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 หลักสูตร จําแนกเปน
- ระดับ ป.บัณฑิต 1 หลักสูตร มีผลการประเมิน
ผานการกํากับมาตรฐาน อยูในระดับดี 1 หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร
ผานการกํากับมาตรฐาน 8 หลักสูตร มีผลการประเมิน
ระดับดี
7 หลักสูตร
ระดับปานกลาง 1 หลักสูตร
ไมผานการกํากับมาตรฐาน 1 หลักสูตร
- ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร
ผานการกํากับมาตรฐาน 5 หลักสูตร มีผลการประเมิน
ระดับดี
4 หลักสูตร
ระดับปานกลาง 1 หลักสูตร
ทั้ งนี้ มหาวิ ทยาลัยยั งตระหนักถึ งความสํ าคั ญของการประเมิ น
คุณภาพหลักสูตร จึงมีการกํากับติดตามใหหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาจากผลการประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายในของหลักสู ตร และ
พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลั กสูตรของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่องในรอบปการศึกษาตอไป
6

หลักฐานอางอิง
5.3-5-12 รายงานผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2560

มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้

5 ขอ 4 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

5 ขอ 4 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

5 ขอ 4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย

เปาหมายปถัดไป

5 ขอ 4 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

-

-

จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ผลการประเมินบางหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน เนื่องจากการไมปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบ และการมีอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ
ตามเกณฑ แตก็เปนหลักสูตรที่จะดําเนินการปดเมื่อ
นักศึกษาคงคางทั้งหมดสําเร็จการศึกษา

สรางความรับรูในการพั ฒนา/ปรับปรุงหลั กสู ตรตาม
วงรอบ การขอป ด หลั ก สู ต รที่ ไ ม รั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเมื่ อ
นักศึกษาจบคนสุดทายจะเปนการปดอยางสมบูรณกับสภา
มหาวิทยาลัย กระตุนใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560
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ตอนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเอง
1. สรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2560
ตารางที่ 4.1 ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวตั้ง

คะแนนประเมิน
บรรลุเปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

เกณฑ สกอ.
(13 ตัวบงชี้)

เกณฑ มรสน.
(15 ตัวบงชี้)



2.93

2.93



3.34

3.33



2.33

2.33

6 ขอ



5.00

5.00

6 ขอ



5.00

5.00



-

4.15



-

4.03

3.72

3.83

ผลลัพธ

ตัวหาร

(% หรือ สัดสวน)

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ตัวบงชี้ที่ 1.2

ตัวบงชี้ที่ 1.3

ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6.1

3.00 คะแนน

3.15 คะแนน

2.20 คะแนน

199.37
68
107 x 100
401

= รอยละ 26.69

26.69 x 5
40

= 3.34 คะแนน

112 x 100
401

= รอยละ 27.93

27.93 x 5
60

= 2.33 คะแนน

6 ขอ
(5.00 คะแนน)
6 ขอ
(5.00 คะแนน)
4 คะแนน

240.51
58
1,468 x 100

ตัวบงชี้ที่ 1.6.2

4 คะแนน

1,821
80.62 x 5
100

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1

= 2.93 คะแนน

= 4.15 คะแนน
= รอยละ 80.62
= 4.03 คะแนน
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ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

คะแนนประเมิน
บรรลุเปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

เกณฑ สกอ.
(13 ตัวบงชี้)

เกณฑ มรสน.
(15 ตัวบงชี้)

= 5.00 คะแนน



5.00

5.00

= 4.65 คะแนน



4.65

4.65

= 4.92 คะแนน



4.92

4.92

4.86

4.86

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ผลลัพธ
(% หรือ สัดสวน)

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1

6 ขอ
(5.00 คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ 2.2

5.00 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 2.3

4.50 คะแนน

6 ขอ
32.58
7
34.42
7

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1

6 ขอ
(5.00 คะแนน)

6 ขอ

= 5.00 คะแนน



คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1

6 ขอ
(5 คะแนน)

6 ขอ

= 5.00 คะแนน



คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1

7 ขอ
(5.00 คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ 5.2

4.00 คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 5.3

5 ขอ
(4.00 คะแนน)

= 5.00 คะแนน



5.00

5.00

= 4.11 คะแนน



4.11

4.11

= 4.00 คะแนน



4.00

4.00

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5

4.37

4.37

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

4.33

4.30

ดี

ดี

ผลการประเมิน

7 ขอ
24.64
6
5 ขอ
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ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี 4.33 คะแนน
เมื่อพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา องคประกอบที่อยูในระดับดีมาก 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย
(xˉ = 4.86) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00)
องคประกอบที่อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.72) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
(xˉ = 4.37)
ผลการประเมินตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และมรสน. จํานวน 15 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูในระดับดี
4.30 คะแนน เมื่ อพิจ ารณารายองคป ระกอบแลว พบว า องคป ระกอบที่อ ยูใ นระดับ ดี ม าก 3 องคป ระกอบ ไดแ ก
องคประกอบที่ 2 การวิจัย (xˉ = 4.86) องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (xˉ = 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (xˉ = 5.00) องคประกอบที่อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (xˉ = 3.83) และ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (xˉ = 4.37)

2.การวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตารางที่ 4.2 การวิเคราะหผลการประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องคประกอบ
คุณภาพ

ผลลัพธ
(O)

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

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ปจจัยนําเขา
(I)

กระบวนการ
(P)

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ.

มรสน.

สกอ. 13 ตัวบงชี้

มรสน. 15 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1

2.84

2.84

5.00

5.00

2.93

3.70

3.72

3.83

ดี

ดี

องคประกอบที่ 2

4.65

4.65

5.00

5.00

4.92

4.92

4.86

4.86

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

-

-

4.50

4.50

4.11

4.11

4.37

4.37

ดี

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

3.44

3.44

4.86

4.86

3.99

4.03

4.33

4.30

ดี

ดี

ผลการประเมิน

พอใช

พอใช

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดี

รวม

การวิเคราะหผลการประเมิ นตามเกณฑ การประเมิ นของ สกอ.จํา นวน 13 ตั วบงชี้ จํ าแนกตาม ป จจั ยนํ าเข า
กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.44) ปจจัยกระบวนการ ผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 3.99)
การวิเคราะหผลการประเมิ นตามเกณฑการประเมิ นของ สกอ. และ มรสน. จํ านวน 15 ตั วบ งชี้ จํ าแนกตาม
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช (xˉ = 3.44) ปจจัยกระบวนการ
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (xˉ = 4.86) ปจจัยผลลัพธ ผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (xˉ = 4.03)
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนา
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดําเนินการระบบ
1. สงเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาให
อาจารย ที่ ป รึก ษาและมี คูมื อการปฏิ บัติ หน า ที่ อาจารย ที่ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนโยบายการ
ปรึกษาอยางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ ที่เนน พัฒนาประเทศสูไทยแลนด 4.0
กระบวนการสรางทักษะในการดําเนินชีวิตทั้งทางดานการ
เรียนและการใชชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา มีสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่รองรับในการ
ทํากิจกรรมของนักศึกษามีชองทางการแจงขอมูลขาวสาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตํ าแหนงงานวา งทั้งงานเต็มเวลา
และงานนอกเวลา ที่หลากหลายชองทาง
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดยกองพั ฒ นา
นัก ศึ กษารวมกับองคก ารบริห ารนัก ศึก ษา สภานักศึกษา
และสโมสรนั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะมี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการนํ า เสนอแนวคิ ด ของ
กิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด ความสามารถและ
ความสนใจของนักศึกษา มีการประสานความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมเปนอยางดีและมีทิศทางตลอดจนกรอบในการ
จั ด กิ จกรรมที่ส อดคลอ งกั บ ยุท ธศาสตรแ ละพัน ธกิ จของ
มหาวิทยาลัยและมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม/
โครงการทุ กปก ารศึกษาและนํา การประเมิ นมาใชใ นการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง

2. ส ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและการพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษาให มี ทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และทิ ศ
ทางการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ของนั ก ศึ ก ษาให
สามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส ร า งสรรค ห ลากหลายตาม
ความสามารถและความสนใจ ตระหนักในการทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและสังคม อันเปนการสอดคลอง
กับปรัชญาและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. มหาวิ ทยาลั ย มีก ารพัฒ นาสมรรถนะ อาจารยแ ละ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยหรืองาน
นัก วิ จั ย ทั้ ง นั ก วิ จัย ชุ ม ชนตลอดจนการพั ฒ นาองคค วามรู สรางสรรค และใหมีการนําผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร
การทําวิจัยการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดทุน และมี อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ อยางตอเนื่อง
อาจารย นั ก วิ จัย จดสิ ท ธิ บั ต ร อนุ สิ ท ธิ บัต ร และลิ ข สิ ท ธิ์
อยางตอเนื่อง
4. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการเผยแพรผลงาน
4. สนับสนุนใหมีการนํ าเสนอระดับชาติ การตีพิมพใน
ทางวิชาการ และงานสรางสรรคทั้งในระดับชาติและระดับ วารสาร TCI ฐาน 1 หรือ Scopus การจดสิทธิบัตร ผลงาน
นานาชาติ
ทางวิชาการที่รับใชสั งคม การเผยแพรผลงานสรางสรรค
ระดับนานาชาติ ใหมากขึ้น
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จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

5. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรที่ชัดเจน มีการกําหนดพื้นที่
5. การพัฒนาสูรูปแบบ (model) การบริการวิชาการที่
ชุ ม ชนเป า หมายในการพั ฒ นาอย า งมี ส ว นร ว มภายใต เขมแข็งและยั่งยืนในพื้นที่ และมีการตอยอดขยายพื้นที่
กระบวนการศึกษาสถานการณ สภาพพื้นที่ ความตองการ บริการวิชาการตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นสนอง
ปญหา และแนวทางการพัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบมีสวนรวม พระราโชบาย
6. การดําเนินการบนความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง มีความรวมมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
บริการวิชาการรวมกับภาคเครือขายในทองถิ่น

6. การพัฒนาการบริการวิชาการกอเกิดรายได

7. มีการดําเนินการแบบบูรณาการรวมกับพันธกิจหลัก
7. การพัฒนาการบริการวิชาการแบบหุนสวนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัมพันธรวมกับภาคีเครือขาย
8. เปนเจาภาพจัดงานระดับจังหวัด “มูนมังอีสาน” ซึ่งมี
8. มีการสนับสนุนใหมีการขยายเครือขายทางดาน
การสรา งความรวมมือกั บเครือขา ยดา นศิลปะวัฒนธรรม วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระดับชุมชน และหนวยงานราชการของจังหวัด
9. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการติดตามผลการ
9. มีการดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณแผนดิน
ดํา เนิน งานและผลการเบิ ก จา ยโครงการตามแผนปฏิบัติ และงบประมาณเงินรายไดทุกเดือน
ราชการประจําป
10. ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรได 10. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
ภายนอกมหาวิทยาลัย และสนับสนุนและพัฒนาความ
รวมมือเครือขายการจัดการความรูระหวางสถาบัน
อุดมศึกษา
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จุดที่ควรพัฒนา

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ผลการประเมินบางหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1
เนื่องจาก การไมปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ และการมี
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รไม ค รบตามเกณฑ แต ก็ เ ป น
หลัก สู ต รที่จะดํ า เนิน การป ด เมื่ อนัก ศึ ก ษาคงคา งทั้ง หมด
สําเร็จการศึกษา

1. การสรางความรับรูในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบ การขอปดหลั กสูต รที่ไมรับนัก ศึกษา โดยเมื่อ
นักศึกษาจบคนสุดทายจะเปนการปดอยางสมบูรณกับสภา
มหาวิทยาลัย และกระตุนใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา

2. ควร สนั บส นุ น ให บุ คล าก รสาย วิ ช า การขอ ง
มหาวิทยาลั ยไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เนนเพิ่มคุณวุฒิ
ปริญญาเอกใหมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยกําหนดไว
ในแผนฯ ของสาขาวิ ช าและกํ า หนดเป น นโยบายของ
มหาวิทยาลัย เปน หลั ก โดยมีก องทุน สนั บสนุน การศึก ษา
และกองทุนใหกูยืมเพื่อพัฒนาบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหบุคลากรทําแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล โดยกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับ
รายบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองดานคุณวุฒิปริญญาเอก
และการกํ า กั บ ติ ด ตามให ดํ า เนิ น การศึ ก ษาต อ ให สํ า เร็ จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

3. สงเสริมการพัฒ นาระบบฐานขอมูลและหนวยวิจัย
3. สรางระบบฐานขอมู ลที่ส ามารถตรวจสอบสถานะ
เพื่อชวยการวิจัย เพิ่มผลผลิตผลงานทางวิชาการ และใช ของตนเองวา ถึงกํา หนดระยะเวลาการเขา สูตํา แหนงทาง
สําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิชาการ อยางเปนรูปธรรม
4. สนับสนุนใหรางวัลแกอาจารยที่มีผลงานทางวิจัยได
4. สรางระบบและกลไกติดตามการพัฒนาตนเองของ
ลงตีพิมพ ในวารสารในระดับนานาชาติ
บุคลากร สายวิชาการเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง
5. กํ า หนดใหมีโ ครงการทํ า ผลงานทางวิช าการอยา ง
5. มี ร ะบบติ ด ตามอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ให ช อ งทางให
ตอเนื่องทุกๆ ป
อาจารย ส ามารถยื่ น ขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได อ ย า ง
ตอเนื่องรวดเร็วตามระยะเวลาที่กําหนด และมีมาตรการ
กระตุนอาจารยที่ยังไมดํา เนินการยื่นขอตํา แหนงวิชาการ
ตามกํ า หนดระยะเวลาใหดํ า เนิ น การยื่น ขอตํ า แหน ง ทาง
วิชาการใหตรงตามระยะเวลา
6. ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับคณะมนุษยศาสตรและ
6. สง เสริม การใหทุน สนั บ สนุน การวิ จั ย สํ า หรั บ คณะ
สังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวน มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และคณะเทคโนโลยี
นอย
อุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
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คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ ๙๙๒ / ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
........................................................................................
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจํา
ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการฯ ซึ่งเปนตัวแทนตามคุณสมบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมสรัสจันทร อาคาร ๑๐ ชั้น ๒
เพื่อใหร ะบบและกลไกการประกัน คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลั ยเปน ไปตามขั้ นตอนของกระบวนการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในที่ไดมาตรฐาน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังรายนาม ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการ
๓. ผูชวยอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการ
๔. คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๕. ผูอํานวยการทุกสํานัก สถาบัน กอง
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
๗. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๘. นางสาวจันทรฉาย
อินธิแสน
ผูชวยเลขานุการ
๙. นางสาวศิรพิ ร
ชาวชายโขง
ผูชวยเลขานุการ
๑๐. นางสาวศุภนาฏ
บุญชัยศรี
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่คณะกรรมการอํานวยการ
๑. กํากับการตรวจประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. ตรวจสอบรายงานการประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งในรูปแบบวิธีการและเกณฑการประเมิน
๓. เปนกรรมการกลางในการตรวจประเมินและแกปญหากรณีกรรมการไมครบหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
รวมทั้งปญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการตรวจประเมิน
๔. ประสานงานใหการตรวจประเมินคุณภาพภายในดําเนินไปดวยความเรียบรอย

/๒. คณะกรรมการ...
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๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. รองศาสตราจารยวิรัตน
พงษศิริ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย นามมหาจักร
๓. ผูชวยศาสตราจารยวงศวีระ
วรรณพงศ
๔. ผูชวยศาสตราจารยพัชรี
มงคลวัย
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
๖. อาจารย ดร.วิบูล
เปนสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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 รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในพรอมอํานวยความสะดวก
แกกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถตามวัน เวลา ที่กําหนด
จากโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ๖๑P๗๗๒๑๔กกง๐๘W๐๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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

คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการประเมินฯ

09.00 – 09.30 น.

ผูบริหารและบุคลากร ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.

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

10.00 – 10.30 น.

คณะกรรมการ ประชุมเตรียมสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ

10.30 – 12.00 น.

-

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน

อธิการบดี รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตัวแทนอาจารย
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นป ศิษยเกา และผูใ ชบัณฑิต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน

14.30 – 16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
และขอเสนอแนะโดยวาจาตอผูบ ริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร

อธิการบดี

คณะผูจัดทํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์
นางสาวจันทรฉาย
อินธิแสน
นางสาวศุภนาฏ
บุญชัยศรี
นางสาวศิริพร
ชาวชายโขง

รองอธิการบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
พนักงานธุรการ ส 4
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เผยแพรโดย
งานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47000
โทรศัพท 0 – 4297 – 0022 ตอ IP PHONE 178 โทรสาร 0 – 4297 – 0047

ขอขอบคุณ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกหนวยงานที่เอื้อเฟอขอมูลหลักฐาน

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2560

