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ตอนท่ี 4  
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยได้

ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ี สกอ. ก าหนด ดังนี้ 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ของตัวบ่งชี้ 

จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนท่ีได ้

ผลการ

ประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ 6 0.29 ปรับปรุง

เร่งดว่น 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒุิปรญิญาเอก ปัจจัยน าเข้า  4.53 ดีมาก 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง           

ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า  2.59 พอใช ้

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ    

จ านวนอาจารยป์ระจ า 

ปัจจัยน าเข้า  0.00 ปรับปรุง

เร่งดว่น 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี กระบวนการ  3.00 พอใช ้

1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี กระบวนการ  5.00 ดีมาก 

2. การวจิัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค ์

กระบวนการ 3 4.00 ดี 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์ ปัจจัยน าเข้า  5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ

นักวิจัย 

ผลลัพธ์  5.00 ดีมาก 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบริการวชิาการแกสั่งคม กระบวนการ 1 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

กระบวนการ 1 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ 

กระบวนการ 2 4.00 ดี 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการ  4.00 ดี 

รวม 13 3.57 ด ี
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องค์ประกอบที่ 1 

การผลิตบัณฑติ 
 

 พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน   

การสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวชิาการและวิชาชพี มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย 

การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัย

หลักการร่วมมอืรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1  ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 0.29  คะแนน 

1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 4.53 คะแนน 

1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.59 คะแนน 

1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 0  คะแนน 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 คะแนน 

1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 2.57  คะแนน 

ผลการประเมิน พอใช้ 
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หมายเหตุ  :  ทุกตัวบ่งชี้ (ทุกองค์ประกอบ) ให้ใชเ้กณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *ประจ าปงีบประมาณ  2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) 

 * ประจ าปกีารศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1        ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี   : ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวนวพร  วรรณทอง   เบอร์โทร  085-4553237 

               2. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  086-1062148 

    

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :  ผลการด าเนนิการของทุกหลกัสตูรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอ้นคุณภาพของบัณฑิต 

ในหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

เกณฑ์การประเมิน   :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 

 

คะแนนท่ีได ้ =           ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของหลักสูตร 

            จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ  :  หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา 

เห็นชอบ ไม ่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนัน้มาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แตต่อ้งรายงานผลการรับรองตาม 

ระบบนัน้ๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
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ผลการด าเนินงาน : 
 

ผลการด าเนินงาน        คะแนน เอกสารอ้างอิง 

ระดับปริญญาตรี 

1. ค.บ. คณิตศาสตร ์  

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คคศ 1.1 – 1  รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในระดับปรญิญาตรี 

คคศ 1.1 – 2  รายงานผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2. ค.บ. สังคมศึกษา  1.00 

3. ค.บ. ภาษาไทย  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4. ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

5. ค.บ. ฟิสิกส์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

6. ค.บ. เคม ี ไม่ผ่านเกณฑ์ 

7. ค.บ. วิทยาศาสตร์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

8. ค.บ. เกษตรศาสตร์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

9. ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึ์กษา 1.13 

10.ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 1.78 

11. ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ไม่ผ่านเกณฑ์ 

12. ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

13. ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

14. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 0.24 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

15. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

16. สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.เอก) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

17. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา (ป.โท) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

18. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษาและภาวะผู้น า (ป.เอก) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

19. สาขาวิชาการวจิัยและการพัฒนาการศึกษา (ป.โท) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

20. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ์(ป.โท) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

21. สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ป.โท) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

22. สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) ไม่ผ่านเกณฑ์ 

23. สาขาวิชาชีพครู ไม่ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวม 6.72 

 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

6.72 

23 

คะแนนที่ได้ =  0.29  คะแนน 

ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จุดอ่อน แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์ไม่มรีะบบการตดิตามรายงาน         

ผลการด าเนนิงาน (มคอ. 7) ตามแผนอย่างตอ่เนื่อง

และเป็นระบบ 

ควรมรีะบบการตดิตามรายงานผลการด าเนนิงาน  

(มคอ. 3, 5, 7) ตามแผนอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ ค่าเฉลี่ย 3.00 คะแนน 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ ค่าเฉลี่ย 1.04  คะแนน 

  การบรรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป  ค่าเฉลี่ย 3.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2       อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : ปัจจัยน าเขา้ 

การคิดรอบป ี   : ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวนวพร  วรรณทอง   เบอร์โทร  085-4553237 

               2. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  086-1062148 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   การศึกษาระดับอุดมศกึษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ และความลุม่ลกึทางวชิาการ เพื่อปฏบัิตพิันธกิจส าคัญของ สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย       

เพื่อติดตามความก้าวหนา้ทางวชิาการและการพัฒนาองคค์วามรู้ ดังนัน้คณะจึงควรมอีาจารยท่ี์มีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาที่ตรง หรอืสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดสว่นท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  

 

เกณฑ์การประเมิน 

  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 

ขึน้ไป  
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

80 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ  
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

           จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด   

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5     

 

คะแนนท่ีได้ =                 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

        ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

 

X 100 

X 100 
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หมายเหตุ :  

  1.  คุณวุฒปิริญญาเอกพจิารณาจากระดับคุณวุฒท่ีิได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑก์ารพจิารณา

คุณวุฒ ิของกระทรวงศึกษาธกิาร กรณท่ีีมีการปรับวุฒกิารศึกษาให้มหีลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี

การศึกษานั้น  ท้ังน้ี อาจใชคุ้ณวฒุอิื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณท่ีี บางสาขาวชิาชีพมคีุณวุฒอิื่นท่ี

เหมาะสมกวา่ทัง้นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหมใ่หค้ านวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจ าที่ระบุในค าชีแ้จงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย  

ผลการด าเนินงาน : 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

=   21 x 100  = 36.21 

                                        58 

เทยีบคะแนนจะได้ 

                                        36.21 x 5  =  4.53 

                                               40 

 

- คคศ.1.2  เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจ า

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ปีการศึกษา  2557 

 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

4.53  คะแนน ดีมาก 
 

รายการเอกสารอ้างอิง  : 

- คคศ.1.2  เอกสารรายละเอยีดอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา  2557 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

 

วุฒกิารศึกษา 
ขา้ราชการ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

วุฒ ิ

ป.

เอก 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหตุ/ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. 

1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา         

2 ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์         

3 ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์ วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

ค.ด.  จติวิทยาการศึกษา 

        

4 ผศ.ดร.ส าราญ   ก าจัดภัย กศ.ด.  วิจัยและประเมินผลการศึกษา         

5 ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

6 รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร ปร.ด.  การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

        

7 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

8 ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช้ ค.ด.  หลักสูตรและการสอน        ช่วยราชการ 

9 ผศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา         

10 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา         

11 ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยีการศึกษา         

12 ผศ.ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

13 ผศ.ดร.ศิกานต์   

เพียรธัญญกรณ์ 

กศ.ด.  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร         
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ล าดับ ช่ือ – สกุล 

 

วุฒกิารศึกษา 
ขา้ราชการ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

วุฒ ิ

ป.

เอก 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหตุ/ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. 

14 รศ.ดร.สมศรี  ทองนุช กศ.ด.  การอุดมศึกษา        ช่วยราชการ 

15 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแก้ว ค.ม.  วิจัยการศึกษา         

16 ผศ.รักทรัพย์   แสนส าแดง ค.ม.  การประถมศึกษา         

17 ดร.อุษา   ปราบหงษ์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

18 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

19 ดร.พจมาน  ช านาญกิจ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

20 ดร.สุชาดา  บุปผา กศ.ด   การบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

        

21 ดร.พรเทพ   เสถียรนพเก้า คอ.ด.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร         

22 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข ปร.ด.  การบริหารการศึกษา        1 ม.ิย. 2555 

23 ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี ปร.ด.  การบริหารและพัฒนาการศึกษา        31 พ.ค. 

2556 

24 นายบุญส่ง   วงค์ค า กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย         

25 นางสาวสรินดา   พงษ์คุลีการ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา         

26 นายอริญชย์   พรหมเทพ กศ.ม.  พลศึกษา        1 ต.ค. 2551 

ลาศึกษาต่อ 

27 ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร์        30 ก.ค.2552 

28 นายสถิตย์    ภาคมฤค ศศ.ม.  ภาษาไทย        2 มี.ค. 2552 

29 นางสาววาทนิี   อุดมกัน วท.ม.  เคมี        2 มี.ค. 2552 

ลาศึกษาต่อ 

30 นายวสันต์   ศรีหรัิญ ศษ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา        2 มี.ค. 2552 

31 นายภัทรดร   จัน้วันดี กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา        5 ก.ค. 2552 

32 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพิเศษ        8 มี.ค. 2552 

33 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา        10 พ.ค.2553 

34 นายอภิวัฒน์  ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา        2 พ.ย. 2552 

35 นางสาวพรพิมล  ศิวินา M.A.  TESOL        1 เม.ย. 2554  

ลาศึกษาต่อ 

36 นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ สค.ม.  สังคมวิทยา        1 เม.ย. 2554 

37 นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา        1 เม.ย. 2554 

38 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร์        16 มี.ค. 2554 

39 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ        1 ส.ค. 2554 

40 นางสาวอิชยา  จนีะกาญจน์ ศษ.ม.  จติวิทยาการศึกษา 

และการให้ค าปรึกษา 

       6 ก.พ. 2555  

41 นางสาวปิยะนันท ์ ปลืม้โชค ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา        1 ม.ิย. 2555 

42 นายธนา เตมีรักษ ์ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา        21 ก.ย. 2555 

43 นางสาวหรรษา  องคสิงห์ ศษ.ม.  การศึกษาพิเศษ        1 ม.ิย. 2555 

44 นางสาวเบญจพร  อุผา  ศษ.ม.  วิทยาศาสตร์ศึกษา        1  ก.ย. 2555 

45 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน        9 พ.ค. 2554 

46 นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร์ วท.ม.  ภูมิศาสตร์        1 ม.ิย. 2555 

47 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร วท.ม.  ภูมิศาสตร์        1 ม.ิย. 2555 

48 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคมี        20 ก.ค.2554 

49 นายวีรวัฒน์  ค าแสนพันธ์ กศ.ม.  พลศึกษา        1 พ.ย. 2554 

50 นายก้องภพ  ศิริบุตร วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์        30 พ.ค. 

2556 

51 นายศตวรรษ  มะละแซม  ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา        25 พ.ย. 

2556 

52 นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์ ค.บ.  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา        15 พ.ค.2555 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล 

 

วุฒกิารศึกษา 
ขา้ราชการ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

วุฒ ิ

ป.

เอก 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหตุ/ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. 

53 นายธเนศพล  เจริญราษฎร์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน         

(แขนงภาษาอังกฤษ) 

       1 ม.ิย. 2555 

54 นายจรีวัฒน์ สัทธรรม  กศ.ม.  พลศึกษา        1 พ.ย. 2555 

55 นายสุริยะ  ปทุมรัตน์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน        1 ส.ค. 2556 

56 นายกิตติกร  รักษาพล ค.ม.  หลักสูตรและการสอน        1 พ.ค. 2556 

57 ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ศษ.ม.  พลศึกษา        1 ต.ค. 2556 

58 นางอนงลักษณ์  หนูหมอก ค.ม. (หลักสูตรและการสอน               

แขนง พัฒนาหลักสูตรและการเรียน     

การสอนภาษาอังกฤษ 

       15 พ.ค. 

2555 

รวม 7 15 3 29 1 21 7  

รวมท้ังสิน้ 58  

 

ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :  

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้

คณาจารย์ได้ศึกษาตอ่ในระดับปริญญาเอก            

อย่างตอ่เนื่อง 

สนับสุนนให้คณาจารย์สนับสนุนให้คณาจารยไ์ด้ศึกษา

ตอ่ในระดับปริญญาเอกมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ ร้อยละ 20 (2.50 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ ร้อยละ 36.21 (4.53 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 20 (2.50 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3       อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : ปัจจัยน าเขา้ 

การคิดรอบป ี   : ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวนวพร  วรรณทอง   เบอร์โทร  085-4553237 

               2. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  086-1062148 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้    :   สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้อง

ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เป็นสิ่งสะทอ้นการปฏบัิตงิาน ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  

0 – 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  

 ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึ้นไป  
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  

   ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

           จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด   

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5     

 

คะแนนท่ีได้ =               ร้อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

        ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

 

 

X 100 

X 5 
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ผลการด าเนินงาน : 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

=   18 x 100 = 31.03 

                                              58 

เทยีบคะแนนจะได้ 

                                        31.03 x 5  =  2.59 

                                            60 

 

- คคศ.1.2  เอกสารรายละเอียด

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ปีการศึกษา  2557 

 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

2.59  คะแนน พอใช้ 
 

รายการเอกสารอ้างอิง  : 

- คคศ.1.3  เอกสารรายละเอยีดอาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา  2557 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 

 

วุฒกิารศึกษา 
ขา้ราชการ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

วุฒ ิ

ป.

เอก 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหตุ/ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. 

1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา         

2 ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์         

3 ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์ วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

ค.ด.  จติวิทยาการศึกษา 

        

4 ผศ.ดร.ส าราญ   ก าจัดภัย กศ.ด.  วิจัยและประเมินผลการศึกษา         

5 ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

6 รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร ปร.ด.  การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

        

7 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

8 ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช้ ค.ด.  หลักสูตรและการสอน        ช่วยราชการ 

9 ผศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา         

10 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา         

11 ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยีการศึกษา         

12 ผศ.ดร.อรวรรณ   นิ่มตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

13 ผศ.ดร.ศิกานต์   

เพียรธัญญกรณ์ 

กศ.ด.  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร         

14 รศ.ดร.สมศรี  ทองนุช กศ.ด.  การอุดมศึกษา        ช่วยราชการ 

15 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแก้ว ค.ม.  วิจัยการศึกษา         

16 ผศ.รักทรัพย์   แสนส าแดง ค.ม.  การประถมศึกษา         

17 ดร.อุษา   ปราบหงษ์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

18 ดร.สุจติรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

19 ดร.พจมาน  ช านาญกิจ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน         

20 ดร.สุชาดา  บุปผา กศ.ด   การบริหารและพัฒนา

การศึกษา 

        

21 ดร.พรเทพ   เสถียรนพเก้า คอ.ด.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร         

22 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข ปร.ด.  การบริหารการศึกษา        1 ม.ิย. 2555 

23 ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี ปร.ด.  การบริหารและพัฒนาการศึกษา        31 พ.ค. 

2556 
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ล าดับ ช่ือ – สกุล 

 

วุฒกิารศึกษา 
ขา้ราชการ 

พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

วุฒ ิ

ป.

เอก 

อาจารย์

พิเศษ 

หมายเหตุ/ 

วันบรรจุ 
อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. 

24 นายบุญส่ง   วงค์ค า กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย         

25 นางสาวสรินดา   พงษ์คุลีการ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา         

26 นายอริญชย์   พรหมเทพ กศ.ม.  พลศึกษา        1 ต.ค. 2551 

ลาศึกษาต่อ 

27 ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร์        30 ก.ค.2552 

28 นายสถิตย์    ภาคมฤค ศศ.ม.  ภาษาไทย        2 มี.ค. 2552 

29 นางสาววาทนิี   อุดมกัน วท.ม.  เคมี        2 มี.ค. 2552 

ลาศึกษาต่อ 

30 นายวสันต์   ศรีหรัิญ ศษ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา        2 มี.ค. 2552 

31 นายภัทรดร   จัน้วันดี กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา        5 ก.ค. 2552 

32 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพิเศษ        8 มี.ค. 2552 

33 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา        10 พ.ค.2553 

34 นายอภิวัฒน์  ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา        2 พ.ย. 2552 

35 นางสาวพรพิมล  ศิวินา M.A.  TESOL        1 เม.ย. 2554  

ลาศึกษาต่อ 

36 นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ สค.ม.  สังคมวิทยา        1 เม.ย. 2554 

37 นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา        1 เม.ย. 2554 

38 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร์        16 มี.ค. 2554 

39 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ        1 ส.ค. 2554 

40 นางสาวอิชยา  จนีะกาญจน์ ศษ.ม.  จติวิทยาการศึกษา 

และการให้ค าปรึกษา 

       6 ก.พ. 2555  

41 นางสาวปิยะนันท ์ ปลืม้โชค ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา        1 ม.ิย. 2555 

42 นายธนา เตมีรักษ ์ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา        21 ก.ย. 2555 

43 นางสาวหรรษา  องคสิงห์ ศษ.ม.  การศึกษาพิเศษ        1 ม.ิย. 2555 

44 นางสาวเบญจพร  อุผา  ศษ.ม.  วิทยาศาสตร์ศึกษา        1  ก.ย. 2555 

45 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน        9 พ.ค. 2554 

46 นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร์ วท.ม.  ภูมิศาสตร์        1 ม.ิย. 2555 

47 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร วท.ม.  ภูมิศาสตร์        1 ม.ิย. 2555 

48 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคมี        20 ก.ค.2554 

49 นายวีรวัฒน์  ค าแสนพันธ์ กศ.ม.  พลศึกษา        1 พ.ย. 2554 

50 นายก้องภพ  ศิริบุตร วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์        30 พ.ค. 

2556 

51 นายศตวรรษ  มะละแซม  ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา        25 พ.ย. 

2556 

52 นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์ ค.บ.  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา        15 พ.ค.2555 

53 นายธเนศพล  เจริญราษฎร์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน         

(แขนงภาษาอังกฤษ) 

       1 ม.ิย. 2555 

54 นายจรีวัฒน์ สัทธรรม  กศ.ม.  พลศึกษา        1 พ.ย. 2555 

55 นายสุริยะ  ปทุมรัตน์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน        1 ส.ค. 2556 

56 นายกิตติกร  รักษาพล ค.ม.  หลักสูตรและการสอน        1 พ.ค. 2556 

57 ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย  พรหมเทพ ศษ.ม.  พลศึกษา        1 ต.ค. 2556 

58 นางอนงลักษณ์  หนูหมอก ค.ม. (หลักสูตรและการสอน               

แขนง พัฒนาหลักสูตรและการเรียน     

การสอนภาษาอังกฤษ 

       15 พ.ค. 

2555 

รวม 7 15 3 29 1 21 7  

รวมท้ังสิน้ 58  
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์มีคณาจารยท่ี์ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการจ านวนนอ้ย 

คณะครุศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงาน

วชิาการ เพื่อขอต าแหนง่ทางวิชาการให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ ร้อยละ 31.03 (2.59 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4      จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์   

     ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : ปัจจัยน าเขา้ 

การคิดรอบป ี   : ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวนวพร  วรรณทอง   เบอร์โทร  085-4553237 

               2. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  086-1062148 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสว่น

ของนักศกึษาตอ่อาจารย์ ท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกับศาสตร์ในแตล่ะสาขาวิชาและลกัษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมี 

ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนตา่งๆ เชน่ การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น 

สถาบันจึงควรมจี านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับ

สาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   

  ค านวณหาคา่ความแตกตา่งระหวา่งจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  

และน ามาเทียบกับคา่ความต่างท้ังดา้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าท่ีก าหนดเป็นคะแนน  0  และ 5  คะแนน และใชก้ารเทียบ 

บัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี  

   ค่าความแตกตา่งทัง้ด้านสูงกวา่หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  

   ค่าความแตกตา่งทัง้ด้านสูงกวา่หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตร้่อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

   ค่าความแตกตา่งทัง้ด้านสูงกวา่หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตร้่อยละ 10.01  และไมเ่กิน 

ร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนัน้ ๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา่  
 

1.  ค านวณค่าหนว่ยกิตนักศกึษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวน 

นักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนว่ยกิตแต่ละรายวชิาท่ีเปิดสอนทุกรายวชิาตลอดปีการศึกษา  

รวบรวมหลังจากนักศกึษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ  

ดังนี้ 

 SCH =  ∑nici 

 เมื่อ ni =   จ านวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 

      Ci  =  จ านวนหนว่ยกิตของวชิาท่ี i 
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2.  ค านวณค่า FTES โดยใชสู้ตรค านวณดังนี ้
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) =                                                 Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี

                                             จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบยีนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปรญิญาตรแีละบัณฑิตศึกษา  ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

ในระดับบัณฑิตศกึษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดสว่นจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่อาจารย์

ประจ า 
นักศึกษาเตม็เวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 

1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปรญิญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศกึษา 

2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ = FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบัณฑิตศกึษา) 

3.  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ = FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศกึษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศกึษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1.  วทิยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 

3.  วศิวกรรมศาสตร์ 20:1 

4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

5.  เกษตร ปา่ไมแ้ละประมง 20:1 

6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญช ีการจัดการ  

การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7.  นิตศิาสตร์ 50:1 

8.  ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 30:1 

9.  ศิลปกรรมศาสตร์ วิจติรศลิป์และประยุกตศ์ลิป์ 8:1 

10.  สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

สูตรการค านวณ  

1) ค านวณหาค่าความแตกตา่งจากเกณฑม์าตรฐานและน ามาคิดเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 

 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) =                     สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าที่เป็นจริง –  

                                                                     สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                                               สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

X 100 
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้  

2.1) ค่าร้อยละน้อยกวา่หรอืเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละมากกวา่หรอืเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละมากกวา่รอ้ยละ 10 แต่ นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดงันี้ 

 
 

                   คะแนนที่ได้ =                                      (20 – ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จากข้อ 1) 

                                                                       10 

 

 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

1)   สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

=   3,424.7500 =   59.04 

                                              58 

            2)  ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่ารอ้ยละ คือ  

 

                                        30-59.04 x100  =  -96.80% 

                                            30 

 

- คคศ.1.2  เอกสารรายละเอียด

อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ปีการศึกษา  2557 

 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

0   คะแนน ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 5 

  เป้าหมายปนีี ้ ร้อยละ 15 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 0.00  คะแนน (ร้อยละ 59.04) 

  การบรรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 15 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5      การบรกิารนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี
ชนิดของตัวบ่งชี ้   : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   : ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร เบอร์โทร  081-0560861  (ข้อ 1 – 6) 

               2. นายนพรักษ ์ แกสมาน                เบอร์โทร  085-8970784 (ข้อ 1 – 6) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศกึษาและศิษยเ์ก่าในกจิกรรมท่ี เป็นประโยชน์

กับนักศกึษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุขและคุ้มคา่ในระหว่างการใชช้วีติในคณะ ตัง้แตก่ารให้ค าปรึกษา            

ท้ังดา้นวชิาการและการใชช้วีติ จัดบริการขอ้มูลหนว่ยงานท่ีให้บริการ เชน่ ทุนกู้ยมืการศึกษา แหลง่ทุนการศึกษาต่อ 

การบริการจัดหางาน แหลง่ข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชพี การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน เมื่อส าเร็จ

การศึกษา ข้อมูลขา่วสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศกึษาและศิษยเ์ก่า โดยการให้บริการ

ท้ังหมดตอ้งให้ความส าคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแ์ก่ผู้รับบริการอยา่งแทจ้รงิ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นักศกึษาในคณะ  

 2.  มีการให้ข้อมูลของหนว่ยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ 

      นอกเวลาแก่นักศึกษา  

 3.  จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา  

 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ้ 1-3 ทุกข้อไมต่่ ากว่า 3.51  

      จากคะแนนเต็ม 5  

 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้มูล เพ่ือส่งให้ผล  

      การประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศกึษา  

 6.  ให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชนใ์นการประกอบอาชพีแก่ศิษยเ์ก่า 

 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ขอ้ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 - คณะครุศาสตร์มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกหมู่เรยีนเพื่อให้

ค าปรกึษาแก่นักศกึษาทัง้ทางด้านวิชาการและการใชช้ีวติแก่นักศกึษา  

ซึ่งก าหนดใหห้ลกัสูตรได้จัดท าบันทกึการให้ค าปรกึษา มีชั่วโมงโฮมรูม

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

และมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรกึษาได้สะดวกมากย่ิงขึน้ เช่น facebook หรือ Line   

- คณะครุศาสตร์สนับสนนุให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง และเพิ่มพูน

ความรู้ในเรื่องของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดใหเ้ข้าร่วม

โครงการประชุมสัมมนาการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีที่จัดขึน้โดย

มหาวิทยาลัย และแจกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกท่าน 

-  คคศ.1.5-1(1)  ค าสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา  

ปีการศึกษา 2557  

-  คคศ.1.5-1(2) บันทึกการให้ค าปรึกษา 

-  คคศ.1.5-1(3) ตารางชั่วโมงโฮมรูม  

-  คคศ.1.5-1(4) Facebook ติดต่อสื่อสารระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศกึษา 

-  คคศ.1.5-1(5)  โครงการประชุมสัมมนาการ

ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาที่ด ี

-  คคศ.1.5-1(6)  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2 คณะครุศาสตร์ จัดท าฐานข้อมลู บอร์ดติดป้ายประกาศ เว็บไซต์  

ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา เพื่อให้นกัศึกษา

สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลู  เป็นประโยชน์ในการหางานพิเศษท า

ระหว่างศึกษา หรือแหล่งความรู้ด้านอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

-  คคศ.1.5-2(1)  เว็บไซตค์ณะครุศาสตร์  

-  คคศ.1.5-2(2) บอร์ดประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ

งานส าหรับนกัศึกษา 

 

3 คณะครุศาสตร์  ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท างานเมื่อส าเร็จการศกึษาแก่นักศกึษา โดยในปีการศึกษาได้มีการจัด

โครงการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานดังนี ้

- โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝึกปฏิบตัิการสอนใน

สถานศึกษา 2   

- โครงการปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 3 

- โครงการปัจฉิมเสวนา อ าลารุ่นพี่ ปีการศึกษา 2557 

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษาฝึกปฏบิัติการสอนใน

สถานศึกษา 2 

- โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

-  คคศ.1.5-3(1)  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

-  คคศ.1.5-3(2)  โครงการปฐมนเิทศฝกึ

ปฏิบัติงานวชิาชีพครู 1 และ 3 

-  คคศ.1.5-3(3)  โครงการสัมมนาระหว่างฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

-  คคศ.1.5-3(4)  โครงการปัจฉิมเสวนา  

อ าลารุ่นพี่ ปีการศึกษา 2557 

-  คคศ.1.5-3(5)  โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

-  คคศ.1.5-3(6)  โครงการสัมมนาและปัจฉมิ

นิเทศสาขาการศกึษาปฐมวัย 

4 คณะครุศาสตร์ได้ท าการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในด้านอาจารย์ที่ปรึกษา การให้บริการกิจกรรมและแหลง่

งาน  และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษา โดยมีผลการประเมินอยูท่ี่ 4.52  และมีข้อเสนอแนะใหม้ีการ

รวบรวมเว็บไซต์แหลง่งานให้มากขึน้  และต้องการมีกิจกรรมที่ท า

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามากขึน้ 

-  คคศ.1.5-4 (1)  รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของการให้บรกิารแก่นักศกึษา  

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ 6  ข้อ  (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 4  ข้อ  (3 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 6  ข้อ  (5 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมบริการ

ให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศกึษาท่ีด ี

 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

5 จากการน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บรกิารแก่

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 เพื่อพจิารณาในที่

ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ ได้มีการมอบหมายให้นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ประจ าคณะได้ด าเนินการรวบรวมเว็บไซต์แหลง่งานเพื่อ

บรกิารแก่นักศกึษาและศิษยเ์ก่า  และก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้

ร่วมกับนักศึกษาในความดูแล วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม          

จิตอาสารว่มกัน ซึง่เป็นการส่งเสรมิให้นักศึกษามีคุณลกัษณะ             

ตามอัตลักษณข์องคณะ คือ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจติวิญญาณครู” 

-  คคศ.1.5-5(1)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

 

6 คณะครุศาสตร์ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศษิยเ์ก่า 

เช่นแหลง่งานต่าง ๆ ในเว็บไซตค์ณะครุศาสตร์ และด าเนินกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิยเ์ก่า  เปิดโอกาสให้ศษิยเ์ก่า

ไดม้ีส่วนรว่มในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  มีการสง่ข่าวให้ศษิยเ์ก่า

รับรูเ้กี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ 

-  คคศ.1.5-6(1)  เว็บไซตค์ณะครุศาสตร์ 

-  คคศ.1.5-6(2)  โครงการสัมมนาทางวิชาการ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6       กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :   กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวเบญจพร  อุผา             เบอร์โทร  081-17291210  (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6) 

               2. นางสาวอชิยา  จีนะกาญจน ์         เบอร์โทร  083-3325822  (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6) 

                3. นายนพรักษ ์ แกสมาน             เบอร์โทร  085-8970784  (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6) 

               4. นางสาวนวพร  วรรณทอง          เบอร์โทร  085-4553237  (ข้อ 3) 

         5. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง           เบอร์โทร  086-1062148    (ข้อ 3) 

     

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อยา่งเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด าเนนิการท้ังโดยคณะและโดยองค์กรนักศกึษา เป็นกิจกรรมท่ี

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพฒันาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรม โดยสอดคลอ้งกับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ5  

ประการ ได้แก ่(1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู ้(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ี พงึประสงค์ ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องคก์รวิชาชพีได้ก าหนดเพิ่มเตมิ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan,  Do,  Study/Check,  Act)  ไปใชใ้นชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา อย่างย่ังยนื 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศกึษามสี่วนร่วม 

                ในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม  

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิ5 ประการ และ 1 ประการ 

      ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

  (1) คุณธรรม จรยิธรรม  

  (2) ความรู้  

  (3) ทักษะทางปัญญา  

  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (5) ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

 3.  จดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  

 4.  ทุกกิจกรรมท่ีด าเนนิการ มกีารประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกจิกรรมและ             

                            น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานคร้ังต่อไป  

 5.  ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
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 6.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 คณะครุศาสตร์  มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาใน

ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม 

เช่น การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลกัสูตร 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักศกึษาหลักจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  

เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น ามาวางแผนการด าเนินงานของ

หลักสูตร เพื่อท าแผนพัฒนานักศกึษาของคณะต่อไป   

- คคศ. 1.6-1(1)  แผนพัฒนานักศึกษา           

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

- คคศ. 1.6-1(2)  รายงานผลงานประเมิน          

ที่ตอบโดยนักศึกษา 

 

2 คณะครุศาสตร์  มีการจัดกิจกรรมพัฒนา และสง่เสรมินกัศึกษา ให้มี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5  ประการ ดังนี ้

(1) คุณธรรม จริยธรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

(2) ความรู้ : โครงการครุศาสตร์วชิาการวิชาชีพครู  

(3) ทักษะทางปัญญา : โครงการผลิตสื่อและฝึกทกัษะการใชอุ้ปกรณ์

วิทยาศาสตร์  

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ : 

โครงการคณะครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 

(5) ทักษะ การวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเตมิ : โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีเผยแพร่และพัฒนาการใชส้ื่อ eDLTV   

(6) การจัดการเรียนรู้ : โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน  การ

วิจัย การวัดและประเมินผลของสาขาวิชาต่าง ๆ และมกีารให้ความรูใ้น

การน าผลจากการวิเคราะห์ผลโครงการมาสรา้งเป็นกราฟ  หรือ

แผนภูมิเพื่อแสดงผลการด าเนนิงานจากการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขให้เปน็

ในรูปแบบอื่นได้ 

- คคศ. 1.6-2(1)  โครงการพัฒนาคณุธรรม

จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

- คคศ. 1.6-2(2)  โครงการครุศาสตร์วชิาการ

วิชาชีพครู 

- คคศ. 1.6-2(3)  โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะ

การใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

- คคศ. 1.6-2(4)  โครงการคณะครุศาสตร์อาสา

พัฒนาท้องถิน่ 

- คคศ. 1.6-2(5)  โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีเผยแพร่และพัฒนาการใชส้ื่อ 

eDLTV 

- คคศ. 1.6-2(6)  โครงการอบรมการเขียน

แผนการสอน  การวิจัย การวัดและประเมินผลของ

สาขาวิชา 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

3 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพ

ส าหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและนกัศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนกัศึกษา 

 
โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

- คคศ. 1.6-3(1)  โครงการให้ความรู้และทักษะ      

การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

- คคศ. 1.6-3(2)  รายงานสรุปโครงการให้ความรู ้ 

และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาส าหรับ

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

4 คณะครุศาสตร ์ ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาต้องประเมินผลความส าเร็จ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นทุกกิจกรรม รวมถึงกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาที่คณะจัดขึ้นด้วย โดยเน้นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมที่ไดก้ าหนดไว้ และก าหนดให้น าผลการประเมิน ที่ได้มาใช้

ปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไปโดยอาศัยหลัก PDCA  

- คคศ. 1.6-4(1)  เอกสารรายงานสรุปโครงการ 

- คคศ. 1.6-4(2)  รายงานผลการด าเนินงาน    

ตามแผนพัฒนานกัศึกษา 

- คคศ. 1.6-5(3)  เว็บไซต์การจัดการระบบ

โครงการ คณะครุศาสตร์ 

5 คณะครุศาสตร์  มีการประเมินผลความส าเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่จัดขึ้น โดยเน้นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตาม

แผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่าการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษามีการด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5  ประการ อย่างครบถ้วน แต่เห็นควร

พิจารณากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้แก่นักศึกษา

ตามที่คุรุสภาก าหนดไว้ด้วย 

- คคศ. 1.6-5(1)  แผนพัฒนานักศึกษา         

คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

- คคศ. 1.6-5(2)  เอกสารรายงานสรุปโครงการ 

- คคศ. 1.6-5(3)  รายงานผลการด าเนินงาน    

ตามแผนพัฒนานกัศึกษา คณะครุศาสตร์            

ปีการศึกษา 2557 

6 คณะครุศาสตร์  มีการน าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม และผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนานักศึกษา ไปปรับปรุงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า

แผนพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

โดยอาศัยหลัก PDCA ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5  

ประการ และข้อบังคับกิจกรรมเสรมิความเป็นครูของคุรุสภา ดังนี ้ 

 ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 

 ชั้นปีที่ 2 ทักษะชีวติ 

 ชั้นปีที่ 3 ความรู้และวิชาการ 

 ชั้นปีที่ 4 สัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ชั้นปีที่ 5 เตรยีมความพร้อมสู่อาชีพ 

- คคศ. 1.6-6(1) รายงานผลการด าเนินงาน    

ตามแผนพัฒนานกัศึกษา คณะครุศาสตร์            

ปีการศึกษา 2557 

- คคศ. 1.6-6(2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

- คคศ. 1.6-6(3)  (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา           

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :  แผนพัฒนานักศกึษา คณะครุศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์ มีการจดัท าแผนพัฒนานักศกึษาโดยให้

นักศกึษามสี่วนร่วม โดยเนน้กิจกรรมท่ีพัฒนานักศกึษา

ท้ังดา้นสตปัิญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ

คุณธรรมจรยิธรรม สอดคลอ้งกับคุณลักษณะบัณฑติท่ี

พงึประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา

แหง่ชาต ิ

 

 

 

 

 



54 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2557 
 

องค์ประกอบที่ 2 

การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศกึษาแตล่ะแห่งอาจมีจุดเนน้ในเร่ืองการวจิัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดลอ้มและ

ความพร้อม ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศกึษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของพันธกิจ

สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมรีะบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนนิการในพันธกิจด้านนีอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและคุณภาพ

ตามจุดเนน้เฉพาะของแตล่ะสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน ์การวิจัยจะประสบ

ความส าเร็จและเกิดประโยชนจ์ าเป็นต้องมสี่วนประกอบท่ี ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตอ้งมีแผนการวจิัย  

มรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนนิการได้ตามแผน 2)คณาจารยม์สี่วนร่วม 

ในการวิจัยอยา่งเขม้แข็ง โดยบูรณาการงานวจิัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน  

และ 3) ผลงานวจิัยมคีุณภาพ มปีระโยชน ์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง  

 ตัวบ่งช้ี  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
การวิจัย 

ค่าคะแนนที่ได้ 

2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 คะแนน 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 คะแนน 

2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1       ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรือ 

     งานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายวจิัย   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นายสุดประไทย  บุพศิริ              เบอร์โทร  082-8587039  (ข้อ 1 - 6) 

            2. นายภัทรดร  จั้นวันดี                 เบอร์โทร  091-2908996  (ข้อ 1, 6) 

            3. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท           เบอร์โทร  093-3435735  (ข้อ 3, 4, 5) 

            4. นายกฤษณะ  กีวิไลย ์                เบอร์โทร  087-9530595  (ข้อ 1, 2) 

            5. นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย ์        เบอร์โทร  084-2607088  (ข้อ 1, 4) 

  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   สถาบันอุดมศกึษาตอ้งมีการบริหารจัดการงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมคีุณภาพ

โดยมีแนวทางการด าเนนิงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนนิการได้ตาม     

แผนที่ก าหนดไวท้ั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหลง่ทุนวจิัยและการจัดสรรทุนวจิัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ

บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนกัวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องตา่งๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวจิัยอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนมรีะบบ และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิัยท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงานวจิัยหรือ 

     งานสร้างสรรค์ 

 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  

  -  ห้องปฏบัิตกิารหรือห้องปฏบัิตงิานสร้างสรรค์ หรือหนว่ยวจิัย หรอืศูนย์เครื่องมือ หรอืศูนย์ 

              ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

  -  ห้องสมุดหรือแหลง่ค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 

      สร้างสรรค์ เชน่ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร  

  -  กิจกรรมวชิาการท่ีสง่เสริมงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  

      การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มศีาสตราจารยอ์าคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชญิ  

      (visiting professor)  

 3.  จดัสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

 4.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

      วชิาการหรือการตพีมิพใ์นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจัย มีการสร้างขวญัและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

      และนักวจิัยท่ีมีผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ดเีด่น  
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 6.  มีระบบและกลไกเพ่ือชว่ยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 

      และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยทุธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558 - 2561 

ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

และคณะฯ ได้ด าเนนิการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธก์าร

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

คณะครุศาสตร์ 

- คคศ.2.1-1(1)  แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.2.1-1(2)  แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบ

สารสนเทศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร พ.ศ. 2558 - 2561 

- คคศ.2.1-1(3)  ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนกลยุทธก์ารพัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พ.ศ. 2558 – 2561 

- คคศ.2.1-1(4)  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล
ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้ 

       -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตัิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย 

หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  

       -  ห้องสมุดหรือแหลง่ค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์  

       -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ  

       -  กิจกรรมวิชาการที่สง่เสรมิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting professor) 

 

 

 

- คคศ.2.1-2(1)  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล

ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของสวพ. 

- คคศ.2.1-2(2)  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล

ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ 

- คคศ.2.1-2(3)  ภาพแสดงแหล่งคน้คว้าข้อมูล 

ห้องสมดุภายในคณะและห้องปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอร์  

- คคศ.2.1-2(4)  คอมพิวเตอร์ส าหรับค้นข้อมูล

ภายในห้องสมุด และระบบรักษาความปลอดภัย

ภายใน ห้องสมุดและห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ 

- คคศ.2.1-2(5)  เว็บไซต์สถาบนัวิจยัและพัฒนา

แสดงคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา สญัจรพบคณะครุศาสตร์ (6 กุมภาพันธ์ 

2557) 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

  - คคศ.2.1-2(6)  คณะครุศาสตร์จัดโครงการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ ครุศาสตร์โดยเชิญ 

ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นวิทยากรในหัวข้อการท า

ต าราและผลงานวิชาการ (20 ตุลาคม 2557) 

- คคศ.2.1-2(7)  เว็บไซตก์องนโยบายและแผน
แสดงผลงานนิทรรศการการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (11 พฤศจกิายน 2557) 

3 คณะครุศาสตร์ มีผู้ประสานงานด้านการวิจัยและบริการวชิาการ     

ท าหน้าที่ในการประสานตรวจสอบขอ้มูลต่างๆกับสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยเฉพาะเรื่องการรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร และคอย

ประสานเกี่ยวกับขั้นตอนในการให้ทุนของมหาวิทยาลัยและขั้นตอน     

ที่คณะครุศาสตร์จะต้องด าเนินการ  ให้สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย  

และคณะครุศาสตร์ยังมกีารก าหนดนโนบายให้สาขาวิชาตั้ง

งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์  เพื่อสนับสนุนให้

อาจารย์ได้ท าวิจัยในกรณีที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก

หรือจากสถาบันวิจัยอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

- คคศ.2.1-3(1)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่องการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย(สายวิชาการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงนินอก

งบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 

- คคศ.2.1-3(2)  ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่องการรับข้อเสนอการวิจยัเพื่อรับทุน

สนับสนุนการวิจัยส าหรับบคุลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.2.1-3(3)  ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สายวชิาการและสายสนับสนุน จากงบประมาณ

แผ่นดิน 

- คคศ.2.1-3(4)  ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สายวชิาการและสายสนับสนุน จากเงินนอก

งบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 

- คคศ.2.1-3(5)  ค าสัง่สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

เรื่อง แต่งตัง้ผู้ประสานงานด้านการวจิัยและบริการ

วิชาการฯ 

- คคศ.2.1-3(6)  โครงการสนับสนนุการวิจัย และ

พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ สาขาวชิาต่าง ๆ ใน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

4 

 
 
 

บุคลากรของคณะครุศาสตร์เมื่อท าวจิัยเสร็จสิน้ ก็ไดข้อทุนสนับสนนุใน

การตีพมิพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

และขอทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมในการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ในการประชุมวิชาการระดบัชาติและระดับนานาชาติ ซึ่ง

ยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และบคุลากรของคณะก็

ไดรั้บทุนสนับตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัย  และ 

คณะครุศาสตร์ยังสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นคา่ใช้จ่ายในส่วนต่าง 

กรณีที่มีค่าใช้จา่ยในการด าเนินหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยนอกเหนือจาก

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอีกด้วย 

- คคศ.2.1-4(1)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและ

ส่งเสรมิการตีพมิพ์เผยแพร่บทความวจิัยหรือ

บทความวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

- คคศ.2.1-4(2)ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมใน

การน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาอาจารย์โดยร่วมกันกับคณะกรรมการบรหิาร

งานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ใน

การมาให้ความรูใ้นด้านต่างๆที่เกี่ยวกบังานวิจัยของคณะ นอกจากนี้

คณะได้เชิญ ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ มาแนะน าและให้ความรูใ้นการท า

ผลงานวิชาการที่หลากหลาย ทั้งต ารา หนังสือและผลงานวิจัย  และ

ทางคณะก็ไดรั้บการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพมิพ์เผยแพร่จาก

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็ยังให้เงินค่าขวญัก าลงัใจของบุคลากร

ที่ท าวิจัยและสง่ตีพิมพ์ที่เปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วย 

นอกจากนี ้ยังมกีารยกย่องชมเชย ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ  ที่ได้จ าวิจัย

จนสามารถขอผลงานทางวิชาการได ้ โดยคณบดีได้มอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดี และยกยอ่งในการเดนิทางไปทัศนศึกษาที่ จังหวัด

กาญจนบุรี 

- คคศ.2.1-5(1)  เว็บไซต์สถาบันวิจยัและพัฒนา

แสดงคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย สถาบันวิจัย

และพัฒนา สญัจรพบคณะครุศาสตร์(6กุมภาพนัธ์ 

2557) 

- คคศ.2.1-5(2)  คณะครุศาสตร์จัดโครงการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ ครุศาสตร์โดยเชิญ 

ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นวิทยากรในหัวข้อการท า

ต าราและผลงานวิชาการ (20ตุลาคม 2557 

- คคศ.2.1-5(3)  ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและ

ส่งเสรมิการตีพมิพ์เผยแพร่บทความวจิัยหรือ

บทความวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

- คคศ.2.1-5(4)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมใน

การน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- คคศ.2.1-5(5)  ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สายวชิาการและสายสนับสนุน จากงบประมาณ

แผ่นดิน 

- คคศ.2.1-5(6)  ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สายวชิาการและสายสนับสนุน จากเงินนอก

งบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 

- คคศ.2.1-5(7)  รูปภาพการแสดงความยินดีและ

ยกย่องชมเชย ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ   

6 คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสิทธิข์อง

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ และด าเนินการ       

ตามระบบที่ก าหนด 

- คคศ.2.1-6  คู่มือการบรหิารงานวจิัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   

 - โครงการพัฒนางานวจิัยทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 4 ข้อ ( 3คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัย       

อย่างทั่วถึง 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : ปัจจัยน าเขา้ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายวจิัย   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นายสุดประไทย  บุพศิริ              เบอร์โทร  082-8587039   

            2. นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ              เบอร์โทร  081-0538066   

            3. นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย ์        เบอร์โทร  084-2607088   

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   ปัจจัยส าคัญท่ีสง่เสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวจิั ยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศกึษา คือ เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศกึษาจึงตอ้งจัดสรรเงินจากภายใน

สถาบันและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอ้มและจุดเน้นของสถาบัน  

    นอกจากนั้นเงินทุนวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอก

สถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มท่ีเนน้การวิจัย   

 

เกณฑ์การประเมิน  

  โดยการแปลงจ านวนเงินตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5  

 

1.  เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา  

  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน  

 กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอ่คน  

 กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน  
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2.  เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  

  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 

 กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึน้ไปต่อคน  

 กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึน้ไปต่อคน  

 

สูตรการค านวณ   

1.  ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัย 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ   =          จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 

                                                      จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย  

 

2.  แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ   =          จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 

                                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

สรุปคะแนนทีไ่ดใ้นระดับคณะ 

 คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ  

 1.  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ ปฏบัิตงิานจรงิ ไม่นับรวม  

ผู้ลาศึกษาต่อ  

 2.  ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรอืปีงบประมาณหรอืปีปฏทิินน้ันๆ  

ไมใ่ชจ่ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  

 3.  กรณท่ีี มีหลักฐานการแบ่งสดัส่วนเงินสนับสนุนงานวจิัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ี ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณท่ีีไม่ม ี

หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวจิัยของแตล่ะคณะ  

 

 

X 5 
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 4.  การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวจิัย สามารถนับเงินโครงการวจิัยสถาบันท่ีได้ลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรอืนักวิจัย แตไ่มส่ามารถนับเงินโครงการวจิัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่

นักวจิัยเป็นผู้ด าเนนิการ 

ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

          คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  มผีู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญของ     

การท าวจิัย  จึงสง่เสริม ให้คณาจารยไ์ด้ขอทุนสนับสนุนการท าวจิัย  โดยคณาจารยไ์ด้ขอทุน

สนับสนุนการวจิัยจากเงินนอกงบประมาณ งบ บก.ศ. และจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2557 ซึ่งทางมหาวทิยาลัยได้ประกาศผลการพจิารณาแล้ว ดังมรีายนาม

ดังต่อไปน้ี 

     จากงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพเิศษและภาษาอังกฤษ) 

    1.1 ผศ.ดร.อรวรรณ น่ิมตลุง ได้รับสนับสนุน  223,230 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 

2. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

   2.1 อาจารยส์ถติย ์ภาคมฤค  ได้รับสนับสนุน  163,700 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา) 

    3.1 อาจารยอ์ภิวัฒน ์ ปานทอง ได้รับสนับสนุน  52,100 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 

      รวมเงินสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดนิ          จ านวน  439,030  บาท 
 

     จากงบประมาณ บก.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 2557  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

    1.1 อาจารย ์จินดา ลาโพธิ์ ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท  

2. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

    2.1 อาจารยผ์กาพรรณ  วะนานาม ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท  

    2.2 อาจารยสุ์ดประไทย บุพศริิ ได้รับสนับสนุน  30,000 บาท  

    2.3 อาจารยก์อ้งภพ  ศริิบุตร  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

   3.1 อาจารยเ์พ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท  

   3.2 อาจารยน์นทวรรณ  แสนไพร  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

   3.3 อาจารยล์ดาวัลย ์ มะลิไทย  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์) 

    4.1 อาจารยเ์บญจพร  อุผา  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

5. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (การศึกษาพเิศษและภาษาอังกฤษ) 

    5.1 อาจารยสุ์พัตรา  ปสังคโท  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา) 

    6.1 อาจารยภั์ทรดร  จั้นวันดี  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

    7.1 อาจารยพ์รพิมล  ศิวินา  ได้รับสนับสนุน  40,000 บาท 

รวมเงินสนับสนุน จากงบประมาณ บ.กศ.                  จ านวน       420,000    บาท 

 

- คคศ.2.2-1(1) ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง ผลการพจิารณาการใหท้นุ

สนับสนุนการวจิัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบ

บ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

- คคศ.2.2-1(2) ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง ผลการพจิารณาการใหท้นุ

สนับสนุนการวจิัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- คคศ.2.2-1(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง ผลการพจิารณาการใหท้นุ

สนับสนุนการวจิัยในชั้นเรียนส าหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

     จากทุนสนับสนุนการท าวิจัยในชัน้เรยีน ประจ าปีงบประมาณ 2557  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

   1.1 อาจารยผ์กาพรรณ  วะนานาม ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   1.2 อาจารยก์อ้งภพ  ศิริบุตร ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

2. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 

   2.1 อาจารยศ์ตวรรษ  มะละแซม ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   2.2 อาจารยเ์พ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   2.3 อาจารยน์นทวรรณ  แสนไพร ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

3. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์) 

   3.1 อาจารยเ์บญจพร  อุผา ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
   4.1 อาจารยธ์เนศพล  เจริญราษฎร ์ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

5. หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

   5.1 อาจารยจ์ินดา  ลาโพธิ์ ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา) 

   6.1 อาจารยว์รีวฒัน ์ ค าแสนพันธ์ ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   6.2 อาจารยจ์รีวัฒน์  สัทธรรม ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   6.3 อาจารยว์สันต์  วงศ์กาฬสินธุ ์ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   6.4 อาจารยอ์ภิวัฒน ์ ปานทอง ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพเิศษและภาษาอังกฤษ) 

   7.1 อาจารยห์รรษา  องคสิงห ์ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   7.2 อาจารยสุ์พัตรา  ปสังคโท ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   7.3 อาจารยก์ติติกร  รักษาพล ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

   7.4 อาจารยสุ์ริยะ  ประทุมรัตน์ ได้รับสนับสนุน  3,000 บาท 

รวมเงินสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน     จ านวน  48,000    บาท 
 

     จากทุน สกอ. ประจ าปีงบประมาณ  2557 

1. อาจารย ์ดร.วันเพ็ญ นันทะศร ี  ได้รับสนับสนุน  550,000 บาท 

2. อาจารย ์ดร.สุชาดา  บุบผา   ได้รับสนับสนุน  400,000 บาท 

3. อาจารย ์ดร.สุชาดา  บุบผา  ผู้ร่วมวิจยั สัดส่วน ร้อยละ 11     จ านวน 11,111 บาท 

รวมเงินสนับสนุนทั้งส้ิน                                          จ านวน      1,868,141    บาท 

ดังน้ันเงนิสนับสนุนงานวจิัยของคณะครศุาสตร์ ค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 

จ านวนเงนิสนับสนุนการวจิัยฯ       =    1,868,141 

                                                      53 

                                            =  35,247 บาท/คน 

 แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5     =    35,247x5 

                                                                              25,000 

                                                                      =  5  คะแนน 

 

 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

5.00 ดมีาก 
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จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ประจ าปงีบประมาณ 2557 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวจัิยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

1 ผศ.ดร.อรวรรณ  น่ิมตลุง  

 

 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มอีิทธิพลต่อความร่วมมอืระหว่าง

โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวตินักเรียนเรียนรวม 

223,230 แผ่นดิน 

2 อาจารยส์ถติย ์ ภาคมฤค กระบวนการอนุรักษแ์ละสืบทอดวัฒนธรรมการอ่าน

หนังสือของจังหวัดสกลนคร 

163,700 แผ่นดิน 

3 อาจารยอ์ภิวัฒน ์ปานทอง ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นแอโรบกิ        

แบบแรงกระแทกต่ าท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย         

เพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ 

52,100 แผ่นดิน 

 รวมจ านวนเงินทุน แผ่นดิน 439,030  

4 อาจารยจ์ินดา  ลาโพธิ์ การส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง

ประเภทกาพย์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมอืและ

เทคนิคผังความคดิ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย   

40,000 บ.กศ. 

5 อาจารยสุ์ดประไทย บุพศริ ิ ผลเฉลยแอนติคอแซลของตัวด าเนินการเชงิอนุพันธ์

ยอ่ยและท่ีสัมพันธ์กับตัวด าเนินการไดมอนด์และเบส

เซิลไดมอนด์ 

30,000 บ.กศ. 

6 อาจารยน์นทวรรณ  แสนไพร การด ารงอยูข่องประเพณีเซิ้งผีโขนของชาวไทญ้อ 

บา้นไฮหยอ่ง ต าบลไฮหยอ่ง อ าเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

7 อาจารยเ์บญจพร  อุผา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ          

จิตตปัญญาศึกษาที่มผีลต่อการเรียนรู้ภายในตนเอง

ของนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีเรยีนรายวชิา

วทิยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

40,000 บ.กศ. 

8 อาจารยล์ดาวัลย ์ มะลิไทย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการ

คิดของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

9 อาจารยเ์พ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ์ พธิีกรรมผีปู่ตากับความสัมพันธ์ในชุมชน : 

กรณศีึกษาบา้นโนนหอม ต าบลโนนหอม อ าเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

10 อาจารยผ์กาพรรณ วะนานาม การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต                    

สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร       

ในรายวชิาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 

40,000 บ.กศ. 

11 อาจารยพ์รพมิล  ศิวินา กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

เป็นฐานเพ่ือ  การจัดการเรียนของนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

40,000 บ.กศ. 

12 อาจารยก์อ้งภพ  ศิริบุตร การประมาณค่าพารามเิตอร์ของการแจกแจงขนาด

ของเคลมด้วยตัวประมาณแบบภาวะความน่าจะเป็น

สูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า 

30,000 บ.กศ. 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวจัิยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

13 อาจารยภั์ทรดร  จั้นวันดี การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เกี่ยวกับการน าระบบ 

e-learning มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

40,000 บ.กศ. 

14 อาจารยสุ์พัตรา  ปสังคโท การใชชุ้ดการสอนอ่านเพ่ือพฒันาความสามารถใน

การอ่านของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ : 

กรณศีึกษาโรงเรียนที่นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา

พเิศษฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

40,000 บ.กศ. 

รวมจ านวนเงินทุน บ.กศ. 420,000  

15 อาจารยผ์กาพรรณ  วะนานาม 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วธิีสอน

การแกโ้จทยป์ัญหาของโพลยาในรายวชิาการสร้าง

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวชิา

คณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

16 อาจารยก์อ้งภพ  ศิริบุตร 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียรายวชิาเรขาคณิตเบ้ืองต้น

โดยใช้กฏแห่งการฝึกฝน 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

17 อาจารยศ์ตวรรษ  มะละแซม 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของ

นักศึกษาสังคมศึกษาคณะครศุาสตร์มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

18 อาจารยเ์พ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาการจัดการ

แหล่งการเรียนรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นโดยใช้        

การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

19 อาจารยเ์บญจพร  อุผา 

 

ปัยจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์มือถอืใน

เวลาเรียนของนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

20 อาจารยก์ติติกร  รักษาพล การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

โดยใช้ส่ือมัลติมีเดียตามกระบวนการ                

คอนสตรั๊คติวิสท ์

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

21 อาจารยธ์เนศพล  เจรญิราษฎร ์

 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์

โดยใช้วธิีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

22 อาจารยน์นทวรรณ  แสนไพร การพัฒนาการเรียนการสอนรายวชิากฏหมาย

เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

23 อาจารยสุ์ริยะ  ประทุมรัตน์ การพัฒนาความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาภาษาไทยโดยใช้การเสริมแรงทางบวก 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

24 อาจารยจ์ินดา  ลาโพธิ์ การพัฒนาความสามารถในการแต่งกาพย์ฉบับ

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวชิาภาษาไทย ชั้นปทีี่ 2 

โดยใช้เทคนิคผังความคดิ 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

25 อาจารยว์รีวัฒน์  ค าแสนพันธ์ 

 

การใชแ้บบฝึกซอ่มเสริมทักษะการเต้นลีลาศ  

(จังหวะบีกิน) 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

26 อาจารยจ์ีรวฒัน ์ สัทธรรม 

 

การใชแ้บบฝึกซอ่มเสริมทักษะการรับและส่ง

บาสเกตบอล 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

27 อาจารยว์สันต์  วงศ์กาฬสินธุ ์ การฝึกกระโดดเชอืกที่มต่ีอความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือขา 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวจัิยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน แหล่งทุน 

28 อาจารยอ์ภิวัฒน ์ ปานทอง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพและดัชนี

มวลกายของนักศึกษาท่ีมีน้ าหนักเกนิเกณฑ์ 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

29 อาจารยห์รรษา  องคสิงห ์ การพัฒนาทักษะการคิดแกป้ัญหารายวชิา                

การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมของนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาพเิศษ ชัน้ปทีี่ 2 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

30 อาจารยสุ์พัตรา  ปสังคโท ผลจาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ                  

กลุ่มที่มผีลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการ

ใหบ้ริการครอบครัวเด็กพิเศษและชุมชน 

3,000 ทุนวจิัยในชั้นเรียน 

 รวมจ านวนเงินทุน วจัิยในชั้นเรียน 48,000  

31 อาจารย ์ดร.วันเพ็ญ นันทะศร ี การพัฒนาทักษะความคดิเชงิสร้างสรรคข์อง

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

550,000 ทุน สกอ. 

32 อาจารย ์ดร.สุชาดา  บุบผา การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ รปูแบบ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บนฐานไอซทีเีพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

400,000 ทุน สกอ. 

33 อาจารย ์ดร.สุชาดา  บุบผา 

ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11 

เงนิเต็ม 100,000 บาท 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื: 

กรณศีึกษา ต าบลเต่างอย  

อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

11,111 ทุน สกอ.เครือข่าย 

รวมเงินทุนภายนอก 961,111  

รวมท้ังส้ิน 1,868,141  

 

ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 
 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :  

 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนของ

คณะครุศาสตร์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ส่วนมากได้รับทุนสนับสนุน       

การวิจัยจากงบประมาณต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องของแตล่ะ

หลักสูตร 

- 

 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ 25,000 บาท (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 35,247 บาท (5 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 25,000 บาท (5 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย  
ชนิดของตัวบ่งชี ้   : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายวจิัย   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นายสุดประไทย  บุพศิริ              เบอร์โทร  082-8587039   

            2. นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ              เบอร์โทร  081-0538066   

            3. นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย ์        เบอร์โทร  084-2607088  

  

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   ผลงานทางวิชาการเป็นขอ้มูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารยป์ระจ าและ

นักวจิัยได้สร้างสรรค์ ขึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหนา้ทางวชิาการและการพัฒนาองคค์วามรู้อย่างต่อเนื่อง       

เป็นผลงานที่มคีุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชนท้ั์งเชงิวชิาการและการแข่งขันของประเทศ 

ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus  หรือตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรอื ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธบัิตร หรอืเป็นผลงานทาง

วชิาการรับใชส้ังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิการ ต าราหรอืหนังสอืท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทาง

วชิาการแล้ว โดยมีวิธีการคดิ ดงันี้ 

เกณฑ์การประเมิน  

  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิ                                                                                                                                                                                                                          

ชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุม่ตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2   

  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง   

  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไวเ้ป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ   

1.  ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

ตามสูตร 

 

                           ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

                             จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท้ังหมด  

 

2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้   =       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

                                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 5 

X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดงันี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรอืในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์าร

พจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาวา่ด้วย หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการท่ัวไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน 

Beall’s list) หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 1 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดงันี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  

-  ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้  

-  ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  

-  ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ที่ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน  

-  ต าราหรอืหนังสอืท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้  

-  ต าราหรอืหนังสอืท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ  

แตไ่มไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

 การสง่บทความเพื่อพิจารณาคดัเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตพีมิพแ์ลว้ การตพีมิพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ ในรูปแบบ

เอกสาร หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                                  

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
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ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

คณาจารยค์ณะครศุาสตร์ได้เขียนผลงานวชิาการและได้ส่งตีพิมพเ์ผยแพร่ใน

วารสารวชิาการในระดับต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 

1. อาจารยภั์ทรดร  จั้นวันดี มผีลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.2 

2. อาจารยเ์พ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์  มีผลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.2 

3.  อาจารยสุ์ชาดา บุปผา และ อาจารยภั์ทรดร  จั้นวันดี                                

มผีลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ าหนักรวม 0.4 

4. อาจารยก์ติติกร  มผีลงาน 1 เรื่อง  คา่น้ าหนักรวม 0.4 

5. ผศ.ดร.ถาดทอง  ปานศุภวัชร มีผลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.4 

6. ดร.สุชาดา บุบผา มผีลงาน 3 เรื่อง คา่น้ าหนักรวม 1.6 

7. ผศ.ดร.อรวรรณ  น่ิมตลุง มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ าหนักรวม 0.4 

8.อาจารยอ์ภิวัฒน ์ ปานทอง มผีลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.6 

9. อาจารยส์ถติย์  ภาคมฤค มผีลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.6 

10. อาจารยสุ์ริยะ ประทุมรัตน์  มีผลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.8 

11. รศ.ดร.ศักด์ิไทย  สุรกจิบวร มีผลงาน 1 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 0.8 

12. ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ  มีผลงาน 2 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 3.60 

13. อาจารยสุ์ดประไทย  บุพศิริ  มผีลงาน 3 เรื่อง  ค่าน้ าหนักรวม 3.0 

14. ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร มผีลงาน  เรื่อง 6 เรื่อง คา่น้ าหนักรวม 2.4 

15. ผศ.ดร.ศิกานต์  เพยีรธัญญกรณ์ เรือ่ง 2 ค่าน้ าหนักรวม 1.2 

 

                   รวมค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ  14.40 

 

 

- คคศ.2.3-1(1)  ภัทรดร  จ้ันวันด,ี  การศึกษาทศันคติและ

ความพงึพอใจของนักศึกษาเกี่ยวการน าระบบ e-learning   

มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

(ค่าน้ าหนัก =0.2) 

- คคศ.2.3-1(2)  เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ,  ผลการจัด

กจิกรรมการเรียนรูร้ายวิชาการจัดการเรยีนรู้และภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม, การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(ค่าน้ าหนัก =0.2) 

- คคศ.2.3-1(3)  Suchada, Pattaradorn, ICT-base 

learning for teaching profession student of sakon nakhon 

rajabhat university, ISEEC, 2014 

(ค่าน้ าหนัก =0.4) 

- คคศ.2.3-1(4)  กิตตกิร รกัษาพล, DEVELOPMENTOF 

ENGLISH SPEAKING SKILLSBASEDON RECIPROCAL 

PROCESS FOR A SPEAKING ANXIETYREDUCTION 

ONSPEAKING PERFORMANCE OF ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE LEARNERS,  ISEEC, 2014 (ค่าน้ าหนัก =0.4) 

- คคศ.2.3-1(5)  ถาดทอง  ปานศุภวัชร, Service Learning 

on Safety in Life for Pre-service Teachers in SakonNakhon 

Province, ISEEC, 2014 (ค่าน้ าหนัก =0.4) 

- คคศ.2.3-1(6)  สุขาดา  บบุผา, ICT-base learning for 

teaching profession student of sakon nakhon rajabhat 

university, ISEEC, 2014 (ค่าน้ าหนัก =0.4) 
- คคศ.2.3-1(7)  อรวรรณ  นิ่มตลุง, Exploratory and 

Confirmatory factor analysis of Quality of disabled students 

life in inclusive school : Northeast Thailand.  

(ค่าน้ าหนัก =0.4) 

- คคศ.2.3-1(8)  อภิวัฒน์  ปานทอง, ผลการใชโ้ปรแกรม

การออกก าลังกายท่ีมีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ

นักศึกษาวชิาเอกพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกฬีา ชั้นปทีี่ 3, 

มถิุนายน-กรกฎาคม 2015 (ค่าน้ าหนัก =0.6) 
- คคศ.2.3-1(9)  สถิต ภาคมฤค, ภูมปิัญญาท้องถิ่น        

จากเพลงกล่อมเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ไทยโยย้  ผูไ้ท     

และไทย้อ ในเขตจังหวัดสกลนคร, วารสารช่อพะยอม        

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 1 (2558) (มกราคม-มิถุนายน)                  

(ค่าน้ าหนัก =0.6) 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ดังน้ันร้อยละของผลงานวชิาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ค านวณได้จากสูตร 

 

                             =    14.40 x 100  

                                       58 

                              =    24.83 

 

  

ซึ่งร้อยละผลงานวชิาการเท่ากับ 24.83 

           เน่ืองจากคะแนนของกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 

           เพราะฉะน้ันคะแนนของคณะครศุาสตร์ได้  5.00 คะแนน 

 

- คคศ.2.3-1(10)  สุริยะ ประทุมรัตน,์ การพัฒนาความ

มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวชิาสังคม

ศึกษาระดับปรญิญาตร ีโดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก, 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) : 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (ค่าน้ าหนัก =0.8) 

- คคศ.2.3-1(11)  ศักดิไ์ทย สรุกิจบวร, สมรรถนะส าคัญ

ของผู้บริหารมอือาชีพ, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

(ค่าน้ าหนัก =0.8) 

- คคศ.2.3-1(12)  Sudprathai  Bupasiri, On the Solution of 

the n-Dimensional  
k

B
  Operator, Applied Mathematical 

Sciences, Vol. 9, 2015, no. 10, 469 – 479                     

(ค่าน้ าหนัก =1.0) 
- คคศ.2.3-1(13)  Sudprathai  Bupasiri, On the Operator 

k

m
  Related to the Wave Equation and Laplacian, 

Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 23, 1127 

– 1133 (ค่าน้ าหนัก =1.0) 

- คคศ.2.3-1(14)  Sudprathai  Bupasiri, THE PARTIAL 

DIFFERENTIAL OPERATOR 
k

c,m
  

RELATED TO THE WAVE EQUATION AND LAPLACIAN, 

International Journal of Pure and Applied Mathematics, 

Volume 95 No. 3 2014, 405-412 (ค่าน้ าหนัก =1.0) 

- คคศ.2.3-1(15)  วาโร เพ็งสวัสดิ์, การวจิัยเชิงทดลองทาง

การศึกษา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (11) : 

มกราคม – มิถุนายน 2557  (ค่าน้ าหนัก =0.8) 

- คคศ.2.3-1(16)  วาโร เพ็งสวัสดิ,์ การวจิัยทางการบริหาร

การศึกษา ; โครงการ 50 ป ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

- คคศ.2.3-1(17)  สุชาดา  บบุผา, Models of Inclusive 

Education: One Size Does Not Fit All ; International 

Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE) 

, Volume 3,  Issue 2, December 2014 (0.8) 

- คคศ.2.3-1(18) ไชยา  ภาวะบุตร และคณะ, รูปแบบ  
การพัฒนาภาวะผู้น าการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (0.6) 

- คคศ.2.3-1(19) ศิกานต ์ เพียรธัญญกรณ์ และคณะ, 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้านพฤติกรรมเชิงบวก        

ในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 11 

(0.6) 
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คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

5.00 ดีมาก 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ล าดับที่ ชื่องานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ

น าไปใชป้ระโยชน ์
ชื่อ- สกุล ค่าคะแนน 

1 การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวการน าระบบ      

e-learning มาใชใ้นการจัดการเรียน

การสอน 

งานประชุมทางวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามวจิัย ครัง้ที่ 10 

วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 

ภัทรดร  จั้นวันดี 0.2 

2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิา

การจัดการเรียนรู้และภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ               

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7 

เพ็ญพรรษา  ปกาสิทธิ ์ 0.2 

3 ICT-base learning for teaching 

profession student of sakon nakhon 

rajabhat university 

i-seec 2014 สุชาดา บุปฝา 0.4 

4 DEVELOPMENTOF ENGLISH 

SPEAKING SKILLSBASEDON 

RECIPROCAL PROCESS FOR A 

SPEAKING ANXIETYREDUCTION 

ONSPEAKING PERFORMANCE OF 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

LEARNERS 

i-seec 2014 กติติกร รักษาพล 0.4 

 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ดังน้ันร้อยละของผลงานวชิาการที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ค านวณได้จากสูตร 

 

                             =    14.40 x 100  

                                       58 

                              =    24.83 

 

  

ซึ่งร้อยละผลงานวชิาการเท่ากับ 24.83 

           เน่ืองจากคะแนนของกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 

           เพราะฉะน้ันคะแนนของคณะครศุาสตร์ได้  5.00 คะแนน 

 

- คคศ.2.3-1(20)  ไชยา  ภาวะบุตร และคณะ,          

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าความรู้             

ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต

ตรวจราชการที่ 11 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน (0.6) 

- คคศ.2.3-1(21)  ไชยา  ภาวะบตุร และคณะ, รูปแบบ

การพัฒนาภาวะผู้น าการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของครูมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (0.6) 

- คคศ.2.3-1(22) ศิกานต ์ เพียรธัญญกรณ ์และคณะ, 

ภาวะผู้น าของผู้บรหิารโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ

มัธยมศึกษาขนาดกลาง : การวจิัยเพ่ือสร้างทฤษฎี           

ฐานราก (0.6) 

- คคศ.2.3-1(23)  ไชยา  ภาวะบตุร และคณะ,          

การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาผูเ้รียนโรงเรียน 

เมธาศึกษา (0.6) 
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ล าดับที่ ชื่องานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ

น าไปใชป้ระโยชน ์
ชื่อ- สกุล ค่าคะแนน 

5 Service Learning on Safety in Life 

for Pre-service Teachers in 

SakonNakhon Province 

i-seec 2014 ถาดทอง  ปานศุภวัชร 0.4 

6 A study of Professional Learning 

Community for Developing Student 

Teachers of Sakon Nakhon Rajabhat 

University 

การน าเสนอผลงานวจิัยแบบบรรยาย งาน 

“The Second Asian Conference on Society 

Education and Technology” วันที่ 28 

พฤศจิกายน 2557 

สุชาดา บุปฝา 

 

0.4 

7 Exploratory and Confirmatory factor 

analysis of Quality of disabled 

students life in inclusive school : 

Northeast Thailand 

น าเสนอแบบบรรยาย งาน ACES 2014      

(2-4 August 2014) Hiroshima Japan 

ผศ.ดร.อรวรรณ น่ิมตลุง 0.4 

8 ผลการใชโ้ปรแกรมการออกก าลังกาย

ที่มต่ีอการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 

ด้านของนักศึกษาวชิาเอกพลศึกษา

และวทิยาศาสตร์การกฬีา ชั้นปทีี่ 3 

มถิุนายน-กรกฎาคม 2015 อภิวัฒน์  ปานทอง 0.6 

9 ภูมปิัญญาท้องถิ่นจากเพลงกล่อมเด็ก

กลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ไทยโย้ย          

ผู้ไท  และไทย้อ ในเขตจังหวัด

สกลนคร 

วารสารชอ่พะยอม ปทีี่ 26 ฉบับท่ี 1 (2558) 

(มกราคม-มถิุนายน) 

สถติ ภาคมฤค 0.6 

10 การพัฒนาความม่ันใจในการพูด

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวชิา

สังคมศึกษาระดับปรญิญาตรี โดยใช้

รางวัลในการเสริมแรงทางบวก 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 

(12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

สุริยะ ประทุมรัตน์ 0.8 

11 สมรรถนะส าคัญของผู้บริหารมอื

อาชีพ 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 

(12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

ศักด์ิไทย สรุกจิบวร 0.8 

12 On the Solution of the n-

Dimensional   Operator 

Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 

2015, no. 10, 469 – 479 

สุดประไทย  บุพศิร ิ 1.0 

13 On the Operator Related to the 

Wave Equation and Laplacian 

Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 

2014, no. 23, 1127 – 1133 

สุดประไทย  บุพศิร ิ 1.0 

14 THE PARTIAL DIFFERENTIAL 

OPERATOR RELATED TO THE WAVE 

EQUATION AND LAPLACIAN, 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics, Volume 95 No. 3 2014, 

405-412 

สุดประไทย  บุพศิร ิ 1.0 

15 การวจิัยเชิงทดลองทางการศึกษา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6(11) 

: มกราคม – มถิุนายน 2557 

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ 0.8 

16 การวจิัยทางการบริหารการศึกษา โครงการ 50 ป ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ 1.0 

17 Models of Inclusive Education: One 

Size Does Not Fit All 

International Journal of Technology and 

Inclusive Education (IJTIE) , Volume 3,  

Issue 2, December 2014 

ดร.สุชาดา  บุบผา 0.8 

18 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 

การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

วารสารบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มถิุนายน 2557) 

ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 0.6 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่องานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 

ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ

น าไปใชป้ระโยชน ์
ชื่อ- สกุล ค่าคะแนน 

19 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าครูด้าน

พฤติกรรมเชิงบวก ในการเสริมสร้าง

วนัิยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 11 

วารสารบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มถิุนายน 2557) 

ดร.ศิกานต์  เพยีรธญัญกรณ์ 0.6 

20 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ

ผู้น าความรู้ด้านการบริหารจัดการ

เรียนรู้ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต

ตรวจราชการที่ 11 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วารสารบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มถิุนายน 2557) 

ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 0.6 

21 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าการสร้าง

เครือข่ายเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ของครู

มัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

วารสารบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มถิุนายน 2557) 

ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 

ดร.เพลินพศิ  ธรรมรัตน์ 

0.6 

22 ภาวะผู้น าของผู้บรหิารโรงเรียน       

รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

ขนาดกลาง : การวจิัยเพื่อสร้างทฤษฎี

ฐานราก 

วารสารบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มถิุนายน 2557) 

ดร.ศิกานต์  เพยีรธญัญกรณ์ 0.6 

23 การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการ

พัฒนาผูเ้รียนโรงเรียนเมธาศึกษา 

วารสารบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ปทีี่ 10 ฉบับท่ี 1 

(มกราคม – มถิุนายน 2557) 

ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 

 

0.6 

รวม 14.40 
 

ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 
 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :  

 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีผลงานตพีิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
- 

 

 

  เป้าหมายปนีี ้ ร้อยละ 20 (5.00 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ ร้อยละ 14.40 (5.00 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 20 (5.00 คะแนน) 
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องค์ประกอบที่ 3 

การบริการวิชาการ 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพงึให้บริการ  

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตา่งๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมคีวามเชี่ยวชาญ  

การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดคา่ใชจ้่ายหรืออาจคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ  

ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หนว่ยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการให้บริการ  

ทางวิชาการมคีวามหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน ์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ  

ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวจิัยเพื่อตอบค าถามตา่งๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม  

การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชนใ์ห้สังคมแลว้ สถาบันยังได้รับประโยชนใ์นดา้นต่างๆ คือ  

เพิม่พูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชป้ระโยชน์ 

ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ตา่งๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
การบริการวชิาการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 

3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1      การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ        เบอร์โทร  081-7092907  (ข้อ 1, 4, 5, 6)   

            2. นางสาวลดาวัลย์  มะลิไทย            เบอร์โทร  087-8740832  (ขอ้ 1, 4, 5, 6)   

            3. นายธนา  เตมรัีกษ ์                      เบอร์โทร  089-1191013  (ข้อ 2, 3, 5, 6)  

            4. นางสาวปิยะนันท์  ปลื้มโชค            เบอร์โทร  083-6250547 (ข้อ 2, 3, 5, 6)  

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน

บริการวิชาการประจ าปท้ัีงการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ี คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์

แก่ ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แก่นักศึกษาให้มีประสบการณจ์ากสภาพจรงิและน ามาใชป้ระโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพงึพอใจต่อชุมชนและ

สังคมอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปท่ีีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ี 

     วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ  

     เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 

 2.  โครงการบริการวิชาการแก ่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการ 

      วชิาการเพื่อให้เกิดผลตอ่การพัฒนานักศกึษา ชุมชน หรือสังคม  

 3.  โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 อยา่งน้อยต้องมโีครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า  

 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีข้องแผนและโครงการบริการวชิาการแก ่สังคมในขอ้ 1  

      และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพจิารณา  

 5.  น าผลการประเมินตามขอ้ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  

 6.  คณะมีสว่นร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 คณะครุศาสตร์ จัดท าแผนบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยค านงึถงึความสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม  ก าหนดใหทุ้กสาขาวิชาส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อก าหนดจัดโครงการบรกิารวิชาการที่ตรงกับความ

ต้องการและมีความทันสมัย  มกีารก าหนดตัวบง่ชีว้ัดความส าเร็จใน

ระดับโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมของแต่ละสาขาวิชา และ

รวบรวมเพื่อการจัดท าแผนบรกิารวิชาการคณะครุศาสตร์ ก าหนด

คณะกรรมการจัดท าแผนบรกิารวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 และไดเ้สนอกรรมการบรหิารคณะเพื่อ

พิจารณาอนุมัติแผนบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมที่ 1/2558  วนัที่ 19 

พฤษภาคม 2558 

- คคศ.3.1-1(1) แผนบริการวชิาการ  

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.3.1-1(2) รายงานการประชุม

กรรมการบรหิารคณะครุศาสตร์ 

- คคศ.3.1-1(3) รายงานสรุปการส ารวจความ

ต้องการในการบริการวชิาการของสาขาวิชาต่าง ๆ 

 

2 การด าเนินการจัดท าโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมตามแผนบรกิาร

วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดท า

แผนการใชป้ระโยชน์จากการบรกิารวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ        

การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยก าหนดให้แตล่ะสาขาวิชา

ไดก้ าหนดแผนการใชป้ระโยชน์จากการบรกิารวิชาการในการเรียนการ

สอนและพัฒนานักศึกษาโดยใช้องค์ความรู้จากการบรกิารวิชาการด้วย 

- คคศ.3.1-2(1) รายงานผลโครงการบรกิาร

วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

- คคศ.3.1-2(2) แผนการใชป้ระโยชน์จากการ

บรกิารวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

3 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมโดย

ทุกโครงการใชง้บประมาณด าเนินโครงการที่คณะ และสาขาวิชา

รับผดิชอบ ซึ่งเป็นการบรกิารแบบให้เปล่าแก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

- คคศ.3.1-3(1) รายงานผลโครงการบรกิาร

วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

4 ผู้รับผดิชอบโครงการ และผู้จัดท าแผนบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์

ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชีข้องแผนและโครงการบรกิารวิชาการ

แก่สงัคม  คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ

น าเสนอกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร ์คณะเพื่อพจิารณา ซึ่งผล

การประเมินพบว่า มีโครงการบรกิารวิชาการจ านวนทั้งสิน้                 

5 โครงการ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 4 โครงการ          

คิดเป็นร้อยละ  83.33 แต่ทัง้นี ้ ในการด าเนินงานด้านการบรกิาร

วิชาการของคณะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ

บรกิารวิชาการช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นช่วงก าหนดการบรกิาร

วิชาการของสาขาวิชา ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ในปีงบประมาณ 2559 

- คคศ.3.1-4(1) รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.3.1-3(1) รายงานผลโครงการบรกิาร

วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2558 

- คคศ.3.1-4(3) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   

 - โครงการบริการวิชาการระดบัสาขาวิชา 

 

  เป้าหมายปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 4 ข้อ (3 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์ มีความพร้อมทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ 

ทักษะทีห่ลากหลาย เป็นสิง่ที่สนับสนนุการด าเนินโครงการ

บรกิารวิชาการที่หลากหลาย 

- คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญ สนบัสนุนงบประมาณ ปัจจัย

ด้านต่างๆในการจัดโครงการบรกิารวชิาการอย่างต่อเนื่อง 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

5 จากการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะที่พิจารณารายงานผล

การด าเนินงานตามแผนบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 มขี้อเสนอแนะให้สาขาวิชาก าหนดการ

ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการบรกิารวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน 

ไตรมาสที่ 2 เพื่อจะได้เตรยีมด าเนินการโครงการบรกิารวิชาการที่มี

ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในไตรมาสที่ 3 และ 4 

- คคศ.3.1-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บรหิารคณะครุศาสตร์ 

- คคศ.3.1-5(1) ร่างแผนบรกิารวิชาการ ประจ าปี

การศึกษา 2558 

 

6 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัดท าโครงการ 

การบูรณาการการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะด้านภาษา ด้าน

ค านวณ และเชงิเหตุผล ภายใตโ้ครงการสนับสนุนการพัฒนา

ศูนย์วจิัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอสีานตอนบน ประจ าปีงบประมาณ 

2557 ซึ่งเป็นการบรกิารวิชาการแก่สงัคมในระดับสถาบัน   

ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 

- คคศ.3.1-6(1) สรุปโครงการการบูรณาการการ

เรียนการสอนโดยเน้นทักษะด้านภาษา ด้านค านวณ               

และเชิงเหตุผล 

- คคศ.3.1-6(2) แผนบริการวชิาการสถาบันวิจัยและ

พัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- คคศ.3.1-6(3) สรุปโครงการสนับสนุนการพัฒนา

ศูนย์วจิัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  อสีานตอนบน 
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องค์ประกอบที่ 4 

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศกึษา ดังนัน้  

สถาบันอุดมศกึษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนนิงานดา้นนี้ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี 

จุดเน้นเฉพาะที่แตกตา่งกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตล่ะสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ  

โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  

สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองคค์วามรู้ท่ีดขีึน้ 

 ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 

การท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได้ 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1      ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นายสถิตย์  ภาคมฤค             เบอร์โทร  081-7189583   (ข้อ 1 - 7)   

            2. ดร.อภสิิทธ์ิ  สมศรีสุข            เบอร์โทร  084-2658890  (ข้อ 1 - 7)   

            3. นางพรพมิล  ภาคมฤค           เบอร์โทร  087-5838689  (ข้อ 1 - 7)   

     

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   สถาบันอุดมศกึษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 2.  จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม  

                วัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนนิการได้ตามแผน  

 3.  ก ากับตดิตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 4.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะ 

      และวัฒนธรรม  

 5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวัฒนธรรม  

 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน  

 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 - 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อให้การ

ด าเนินการเป็นที่เรียบรอ้ย 

 

- คคศ.4.1 – 1(1)  แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- คคศ.4.1 – 1(2)  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

ผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2 คณะครุศาสตร์ได้จัดท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึง่มีการก าหนดโครงการ 

วัตถุประสงค์ งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบโครงการเพื่อให้สามารถ

ด าเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

- คคศ.4.1 – 2(1)  แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- คคศ.4.1 – 2(2)  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3 คณะครุศาสตร์ได้มีการก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานโครงการ

ตามที่ระบุในแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีการท างานอย่างเป็นระบบและ

โปร่งใสตรวจสอบได้ 

- คคศ.4.1 – 3(1)  บันทึกการติดตามและเร่งรัด

การจัดโครงการ คณะครุศาสตร์ 

- คคศ.4.1 – 3(2)  รายงานการประชุมคณะ 

ครุศาสตร์ วาระที่ว่าด้วยการติดตามและเร่งรัด 

การจัดโครงการ คณะครุศาสตร์ 

4 คณะครุศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วดัความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

- คคศ.4.1 – 4(1)  การประเมินแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

5 คณะครุศาสตร์ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม  

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

- คคศ.4.1 – 5(1)  แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระบุ

ไว้ในเหตุผลของการปรับปรุงแผนฯ) 

6 คณะครุศาสตร์ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน อาทิ โครงการไหว้ครู โครงการ

ภูมิปัญญาอาศรมฯ เป็นต้น เผยแพร่ในวารสารหนองหารหลวง และ

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 

 

 
วารสารหนองหารหลวง ฉบับเดือนกนัยายน พ.ศ.2557 

- คคศ.4.1 – 6(1)  วารสารหนองหารหลวง     

ฉบับเดือนกนัยายน พ.ศ.2557 

- คคศ.4.1 – 6(2)  เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   
1. โครงการครุศาสตร์วันทาบชูาครู คณะครุศาสตร์ 

 2. โครงการภูมิปัญญาอาศรม 

 3. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหลกัสูตรวชิาแต่ละหลักสูตร 
 

  เป้าหมายปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอยา่งชัดเจน ท าให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อกระตุ้นให้

นักศึกษาและบคุลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษ์และช่วยกัน

รักษาบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นใหค้ง

อยู่สบืต่อไป 

- 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

6 

 
 

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศกึษาตอ้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี สภามหาวทิยาลัยท าหน้าท่ีใน 

การก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 

เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใชห้ลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ  

   ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

          และเอกลักษณ์ของคณะ 

   ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
การบริหารจัดการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 

5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 

ผลการประเมิน ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1      การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์   

    ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   :   ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

ผูร้ับผดิชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท        เบอร์โทร  093-3435735  (ข้อ 1, 2, 4)   

            2. ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี            เบอร์โทร  084-9577557  (ข้อ 3) 

            3. นายสุดประไทย  บุพสิริ      เบอร์โทร  082-8587039 (ข้อ 5)   

            4. นางผกาพรรณ  วะนานาม      เบอร์โทร  089-1644427  (ข้อ 5)  

            5. นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ           เบอร์โทร  081-0538066 (ข้อ 6)  

    6. นางสาวทัศนีย์  ค าปาน          เบอร์โทร  087-8600960  (ข้อ 1, 2, 3)   

             7. นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย ์     เบอร์โทร  084-2607088  (ข้อ 1, 4, 5, 6)   

           8. นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี       เบอร์โทร  081-9997965  (ข้อ 4)  

           9. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง        เบอร์โทร  086-1062148 (ข้อ 7)  

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   สถาบันอุดมศกึษามพีันธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการ     

ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนนิงานผ่านคณะ ดังนัน้ คณะต้องมกีารพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้

สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุม่สถาบันตลอดจนมกีารบริหารท้ังดา้นบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนนุการด าเนินงานตามพันธกิจหลกัให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  โดยเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน์ของคณะและ  

               สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุม่สถาบันและเอกลักษณข์อง 

               คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏบัิตกิารประจ าปตีามกรอบเวลาเพื่อให้ 

               บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา      

               อนุมัต ิ 

 2.  ด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ยในแต่ละหลักสูตร สัดสว่น 

     ค่าใชจ้า่ยเพื่อพัฒนานักศกึษา อาจารย ์บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยา่งต่อเนื่อง เพื่อ 

     วเิคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ 

     โอกาสในการแขง่ขัน  

 3.  ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 

      ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีสง่ผลตอ่การด าเนนิงานตามพันธกิจของคณะ 

      และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
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 4.  บริหารงานดว้ยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10  ประการท่ีอธิบายการด าเนนิงานอยา่ง 

      ชัดเจน  

 5.   ค้นหาแนวปฏบัิตท่ีิดจีากความรู้ท้ังท่ีมีอยูใ่นตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหลง่ 

       เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างนอ้ยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ 

       ด้านการวจิัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใชใ้น    

                 การปฏบัิตงิานจรงิ  

 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและ 

      สายสนับสนุน  

 7.  ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ 

      สอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการของคณะทีไ่ด้ปรับให้การด าเนนิงานด้านการประกันคณุภาพ  

                เป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  

      การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 - 6 ข้อ 7 ข้อ 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 - คณะครุศาสตร์ได้วางแผนด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์  

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 

โดยก าหนดให้มกีารวิเคราะห์ SWOT จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรของคณะ และน าผลที่ได้มาก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

เพื่อให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย และน าเสนอ

เสนออนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารคณะ 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 และจัดท าแผนที่กลยุทธ์ 

(strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 – 2558 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  

คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ซึ่งก าหนดแผนการด าเนินงานใน

การบรหิารจัดการ จัดสรร และสรรหางบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามตัวบง่ชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

ที่ตั้งไว้ และน าเสนอเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารคณะ 

- คคศ.5.1-1(1) แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 

- คคศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน       

คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 

- คคศ.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ  

คณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-1(4) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

- คคศ.5.1-1(5) เอกสารค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 



87 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

 - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธท์ี่ตั้งไว้ และด าเนินการตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบรหิาร

คณะ 

- ทุกโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีต้องบรรจุในค า

รับรองการปฏิบัติราชการ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี 

 

2 - คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน               

วิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบรหิารหลักสูตร  เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ

และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยประชุม

ร่วมกับประธานหลกัสูตรคณะครุศาสตร ์ในการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อ

หน่วยของแต่ละหลักสูตร  ก าหนดสดัส่วนค่าใช้จา่ยของแต่ละหลักสูตร

ในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรและเพื่อสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน และก าหนดใหก้ิจกรรม/โครงการของหลักสูตร

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ        

คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 

- หลักสูตรจัดท าแผนการด าเนินโครงการที่ก าหนดสัดส่วนงบประมาณ

ตามหมวดค่าใช้จา่ยที่ก าหนดไว้เสนอต่อคณะเพื่อวเิคราะห์ข้อมูลความ

คุ้มค่าของการบรหิารหลักสูตร 

- คณะก ากบัติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ และการด าเนินงานของ

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกับหลกัฐาน

ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานของหลักสตูร  และ

เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  และก าหนดให้มกีารรายงาน

สถานะทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบรหิารคณะรับทราบอยา่งน้อย

ปีละ 2 คร้ัง และมกีารตรวจสอบภายในทั้งในคณะและนอกคณะท า

หน้าที่ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

- เมื่อสิ้นปงีบประมาณ มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะเพื่อ

พิจารณาผลการด าเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ซึ่งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การด าเนนิงานด้านการบรหิารงบบประมาณ

ของคณะครุศาสตร์บรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้  แต่ยังมขี้อเสนอแนะในการ

เร่งรัดก าหนดการใชจ้่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้

แล้วเสร็จเร็วขึน้ภายในไตรมาสที่ 3   เนื่องจากในปงีบประมาณ 2558 

ช่วงไตรมาสที่ 4 มีงบประมาณเพิ่มเตมิจากมหาวิทยาลัย จึงท าใหค้ณะ

ต้องเร่งด าเนินการทั้งกิจกรรมตามแผนและกิจกรรมเพิ่มเติมของ

มหาวิทยาลัย  

- คคศ.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน        

คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 

- คคศ.5.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการ  

คณะครุศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-2(2) บันทึกข้อความเร่ือง               

แจ้งการด าเนินงานโครงการตามแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ 

- คคศ.5.1-2(3) รายงานสถานะทางการเงิน คณะ

ครุศาสตร์ครัง้ที่ 1 และคร้ังที่ 2 

- คคศ.5.1-2(4) รายงานสถานะทางการเงิน คณะ

ครุศาสตร์ครัง้ที่ 1 และคร้ังที่ 2 

- คคศ.5.1-2(5) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน คณะครุศาสตร์ 

- คคศ.5.1-2(6) ภาพถ่ายการตรวจสอบภายใน 

คณะครุศาสตร์  

- คคศ.5.1-2(7) รายงานการประชมุคณะกรรมการ

บรหิารคณะ 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

3 - คณะครุศาสตร์ แตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของคณะ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยคณะผู้บรหิาร บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยง 

คณะครุศาสตร์  โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และก าหนด

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมไดแ้ละอาจ

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และร่วมกันประเมนิโอกาส 

และผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อก าหนดความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

จ านวน 3 ด้าน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์เพื่อเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะ และมหาวิทยาลัยค่อไป 

- คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ด าเนินการตามมาตรการจัดการความ

เสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนการจัดการความเสี่ยงโดยการประชุมเพื่อก าหนด

ผู้รับผดิชอบหลักในการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน  และมีการประชุมเพื่อ

ติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงระหว่างปงีบประมาณ

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้ 

- เมื่อสิ้นปงีบประมาณ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

คณะครุศาสตร์ประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการความ

เสี่ยง ซึ่งผลจากการประเมินกระบวนการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 

2558 พบว่า คณะครุศาสตร์ด าเนินการจัดการความเสี่ยงครบทุกด้านและไม่

มีความเสี่ยงที่จัดการไดต้ามแผนหลงเหลืออยู่  แต่ในส่วนของงบประมาณ

เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยที่อนุมตัิใหค้ณะในไตรมาสที่ 4 นั้น ส่งผลให้การ

บรหิารจัดการงบประมาณติดขัด เนื่องจากคณะไม่ได้เตรยีมการในการ

จัดการกับงบประมาณที่อนุมัติเมื่อสิน้ปีงบประมาณ คณะกรรมการจงึเหน็

ควรให้ความเสี่ยงด้านงบประมาณยังคงเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่และเตรียม

วางแผนจัดการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

- คคศ.5.1-3(1)  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง 

- คคศ.5.1-3(2)  รายงานการวิเคราะห์ความ

เสี่ยง 

ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-3(3)  แผนบริหารความเสี่ยง  

คณะครุศาสตร์ ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-3(4)  รายงานการประชุมติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  

- คคศ.5.1-3(5)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

คณะครุศาสตร์ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-3(6)  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  

คณะครุศาสตร์ ปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

4 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน

ดังนี ้

  หลักประสิทธิผล:  

-บรหิารการด าเนินงานของคณะได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบตัิ

ราชการตามที่ได้รับงบประมาณไดอ้ย่างครบถ้วน และเผยแพร่เพื่อความ

โปร่งใส ตรวจสอบไดจ้ากการจัดท ารายงานประจ าปี และเผยแพร่แก่

สาธารณชน  

- มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อมหาวทิยาลัยตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทัง้รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

- มีการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนใน 

แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และมี

การก าหนดโครงสรา้งการบรหิารเพื่อการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมี

การประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 

- คคศ. 5.1 -4(1) ค าอธิบายหลกัธรรมาภิบาล    

- คคศ. 5.1 -4(2) แผนปฏิบตัิราชการ  

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

- คคศ. 5.1 -4(3) แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 

- คคศ. 5.1 -4(4) รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ 6 เดือน 9 เดือน และ 

12 เดือน 

- คคศ. 5.1 -4(5) โครงสรา้งการบรหิารงาน 

คณะครุศาสตร์ 

- คคศ. 5.1 -4(6) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

 หลักประสิทธิภาพ: 

มีการประชุมก่อนเปดิภาคเรียนเพื่อถา่ยทอดนโนบายให้แก่อาจารย์และ

บุคลากรไดถ้ือปฏิบัติในเรื่องของการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประหยัด และสมเหตุสมผล เช่น การใชก้ระดาษ reused และใน

แผนการจัดการความเสี่ยงก าหนดใหม้ีการรณรงค์การปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟา้เมื่อไม่ใช้งาน  การลดขั้นตอนการท างานทีซ่้ าซ้อนเพื่อให้

สามารถประหยัดแรงงานและประหยัดเวลา และส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดับ

ไดพ้ัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบัตงิาน  

ซึ่งก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ การสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัย R2R การ

ก าหนดใหส้าขาวิชามีโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา เป็นคน้ 

หลักตอบสนอง : 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่ม จึงก าหนดได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของคณะ  โดยมีประเด็นที่สะท้อนคามพึงพอใจ

เกี่ยวกับความสามารถในการให้บรกิารไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ และ

ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวงัหรือความต้องการของ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสามารถทีห่ลากหลาย  ซึง่ผลการ

ประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 

หลักการรับผิดชอบ : 

คณะก าหนดให้ส านักงานคณบดีจัดท าส ารวจความคดิเห็นชองนักศกึษา 

อาจารย์ และบุคลากรทีม่ีต่อการบรหิารงานของคณะผู้บริหารในด้านความ

รับผดิชอบในหน้าที่และผลงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต้อง

สนองตอบความคาดหวงัของสาธารณะ  และแสดงส านกึในการรับผดิชอบต่อ

ปัญหาสาธารณะ หรือมีการจัดการขอ้ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึง่ใน

ปีการศึกษา 2557 ไดม้ีผลการประเมินการบรหิารงานของคณะผู้บริหารใน

ภาพรวมอยูท่ี่ 4.21 ระดับดี 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความเสมอ

ภาค  และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

การด าเนินงานของคณะจะขับเคลื่อนโดยการประชุมเป็นหลักซึ่งก าหนดใหม้ี

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีละ 2 คร้ังเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และ

ให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ และให้คณะผู้บริหารไดช้ีแ้จง

เกี่ยวกับการด าเนินงานหากมขี้อสงสยั นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้บุคลากร

ทุกระดับไดเ้ข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไดอ้ย่างเสร ีเชน่ มี

การจัดท ารายงานประจ าปีและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน การจัดท าข้อมลู

รายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเพื่อความ

สะดวกในการใช้ข้อมูลอกีด้วย 

- คคศ. 5.1 -4(7) รายงานการประชุมก่อนเปิด

ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 

- คคศ. 5.1 -4(8) แผนการจัดการความเสี่ยง

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ. 5.1 -4(9) แผนพัฒนาบุคลากร  

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ. 5.1 -4(10) โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรคณะครุศาสตร์ 

- คคศ. 5.1 -4(11) วิจัย R2R บุคลากร 

คณะครุศาสตร์ 

- คคศ. 5.1 -4(12) โครงการพัฒนาอาจารย์ของ

สาขาวิชา  

- คคศ. 5.1 -4(13) ส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

ด าเนินงานของคณะ 

- คคศ. 5.1 -4(14) ส ารวจความคิดเห็นชอง

นักศึกษา อาจารย์ และบคุลากรที่มีตอ่การ

บรหิารงานของคณะครุศาสตร์ 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

 หลักการการกระจายอ านาจ : 

การด าเนินงานของคณะยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยการแบ่ง

โครงสรา้งการบรหิารงานภายในคณะอย่างชัดเจน  มีรองคณบดี และ

ผู้ชว่ยคณบดีในการดูแลกการด าเนินงานหลกัของคณะ และมี

คณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วยประธานสาขาวิชาและ

ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ในการร่วมวางแผนและด าเนินการของ

สาขาวิชาและหลกัสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและนโยบาย

ของคณะ และมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่คณบดีตดิภารกิจราชการ มี

การแต่งตัง้ผู้ปฏิบัตหิน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีเป็นลายลักษณ์

อักษร 

- คคศ. 5.1 -4(15) โครงสรา้งการบริหารงาน

คณะครุศาสตร์ 

- คคศ. 5.1 -4(16) ประกาศคณะครุศาสตร์เร่ือง 

ภาระหน้าที่ของรองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี และ

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

- คคศ. 5.1 -4(17) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

วิชาการคณะครุศาสตร์ 

- คคศ. 5.1 -4(18) รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ 

5 - คณะครุศาสตร์ แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะ ซึง่

ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 

ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 

คณะครุศาสตร์  โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ

ที่ดีจากองค์ความรูท้ี่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และก าหนดประเด็นความรู้ตามพนัธกิจ 2  ด้าน

คือ  ด้านการผลิตบัณฑิต (การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ) และด้านการวิจัย (การท าวจิัย R2R) และจัดท าแผนการ

จัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ 

- คณะกรรมการจัดการความรูร่้วมประชุมเพื่อบ่งชีค้วามรู ้และ

วางแผนพิจารณาวิธีการที่จะให้องค์ความรู้ที่ก าหนดไวถ้่ายทอดสู่

กลุ่มเป้าหมายได ้ มีการก าหนดองคค์วามรู้ที่มี และผูท้ี่มีความรูค้วาม

เชี่ยวชาญในองคค์วามรู้ที่ก าหนดเพื่อมีส่วนรว่มในการก าหนด

เคร่ืองมือและวิธีการถ่ายทอดความรู้ไดเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- คณะกรรมการไดร่้วมกันแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก

คณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  และการจัดท า

คู่มือการปฏิบตัิงานของบคุลากรสายสนับสนุนซึง่เป็นการท าวิจัยใน

รูปแบบของ Research and Development โดยหาข้อมูลเพิม่เติมจาก

กองการเข้าหน้าที่ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

- มีการจัดท าคู่มือการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย และ

เอกสารประกอบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิจัย R2R จาก

องค์ความรูท้ี่แสวงหามา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดใ้ชป้ระโยชน์ 

- หลงัจากมคีู่มือฉบับร่างตามที่ก าหนดไว้ ได้เชิญผู้ที่มีความรูค้วาม

เชี่ยวชาญด้านการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานจากฝ่ายบุคคลและนิตกิาร 

และการแผนแพร่ผลงานทางวชิาการและการวิจัยจากส านกัวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาใหข้อ้เสนอแนะและปรับปรุงคูม่ือให้

มีความสมบูรณ์และถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

- คคศ.5.1-5(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

- คคศ.5.1-5(2)  แผนการจัดการความรู้   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-5(3)  คู่มือการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการและงานวิจัย 

- คคศ.5.1-5(4)  ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ 

- คคศ.5.1-5(5)  เอกสารประกอบการจัดท า

คู่มือการปฏิบตัิงาน 

- คคศ.5.1-5(6)  วิจัย R2R 

- คคศ.5.1-5(7)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการการจัดการความรู้ (เชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์คูม่ือ) 

- คคศ.5.1-5(8)  เว็บไซต์คณะครุศาสตร์         

เผยแพร่คู่มือการเผยแพร่ผลงานวิชาการและ

งานวิจัย และเอกสารประกอบการจดัท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน 

-คคศ.5.1-5(9) คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ  

-คคศ.5.1-5(10) รายงานการประชุม

คณะกรรมการการจัดการความรู้ (แลกเปลี่ยน

ความรู้  และเรยีนรู้เพื่อการปรับปรุงผลงาน) 
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เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

 - หลงัจากไดคู้ม่ือฉบับสมบูรณ์แล้วได้จัดท ารูปเล่ม  และมอบให้

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าถึงความรู้ที่ก าหนด ทั้งการมอบให้เป็นเล่มฉบับสมบูรณ์ 

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 

- การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้องค์ความรูท้ี่จัดท าขึน้หลังจากการเผยแพร่คู่มือนัน้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดการประชุม และเชิญกลุ่มเป้าหมายได้

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือที่จัดท าขึน้  ซึง่มีผู้ใชคู้่มอื

จากลุ่มบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน 

- จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ดังกล่าวพบว่าคู่มือปฏิบัติงานนั้นควร

เพิ่มตัวอยา่งของสายงานต่าง ๆ ใหม้ากขึน้และครอบคลุม เพื่อการวางแผน

ในการปรับสายงานของบคุลากรไดต้ามความต้องการที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต  

และคูม่ือการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ควรมีการเพิ่มเติม

รายละเอยีดของการเผยแพร่ต ารา หรือบทความวิชาการเพื่อให้สอดคล้อง

กับเกณฑก์ารของก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สงูขึน้ด้วย 

 

6 - คณะครุศาสตร์ แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร ซึ่งมี

หน้าที่ในการส ารวจความต้องการของบุคลากรทั้งสายวชิาการและสาย

สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง  ทัง้เรื่องการศึกษาต่อ และเพิ่มพูน

ประสบการณ์ในความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถงึการเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการและน าข้อมลูที่ได้มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรคณะครุศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน และก าหนดให้สาขาวิชาสนับสนุนใหบุ้คลากร

ไดรั้บการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

- คณะมีการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้อาจารย์

ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก และสนับสนุนให้บคุลากรสายสนับสนุนได้

จัดท าวิจัย R2R ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมขอก าหนด

ต าแหนง่ที่สงูขึน้  และมกีารจัดโครงการพัฒนาบุคลการตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

- เมื่อสิ้นปงีบประมาณ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

นักศึกษาซึ่งมกีารด าเนินงานครบถ้วน  คือมีอาจารย์ศกึษาต่อระดับปรญิญา

เอก คืออ.ลดาวัลย ์มะลิไทย มีอาจารย์ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ คือ ผศ.

สุดประไทย บุพศิริ และมีการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบคุลากรอย่าง

ครบถ้วน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 

- คคศ.5.1-6(1)  แผนพัฒนาบุคลากร  

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

- คคศ.5.1-6(2)  แบบส ารวจข้อมูลการ

พัฒนาตนเองของอาจารย์และบคุลากรคณะ

ครุศาสตร์ 

- คคศ.5.1-6(3)  รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบคุลากร คณะครุศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- คคศ.5.1-6(4)  งานวิจัย R2R ของบุคลากร 

- คคศ.5.1-6(5)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   

  เป้าหมายปนีี ้ 7 ข้อ (5 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (4 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 7 ข้อ (5 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์ได้ก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของสถาบัน ครอบคลุมพันธกิจ การ

ผลิตบัณฑิต ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู

ของนักศกึษา และการวจิัยดา้นการวจิัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนได้อยา่งชัดเจน 

ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย ์

คณะครุศาสตร์และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

7 - คณะครุศาสตร์ก าหนดให้มคีณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งระดบัคณะ

และระดับหลักสูตร เพื่อด าเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจาก

การประเมินในรอบปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปกีารศึกษา 2557  

คณะครุศาสตร์ได้จัดท าคู่มือประกันคณุภาพคณะครุศาสตร์เพื่อเป็น

เคร่ืองมือช่วยในการด าเนินงาน 

- คณะประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน และผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อชีแ้จง

เหตุผล ความส าคญั และอธิบายตัวบง่ชีข้องทั้งระดับหลักสตูรและระดับ

คณะ เพื่อสร้างความตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือส่วนหนึง่ของการ

ด าเนินงานคณะ  ซึ่งเป็นระบบกลไกปกติที่มีการควบคมุและตรวจสอบการ

ด าเนินงาน และขอให้ศกึษาคู่มือและเกณฑ์การประเมินและด าเนินการตาม

ระบบ และเกณฑท์ี่วางไว้ ทัง้นี ้คณะจัดการประชุมเพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพเป็นระยะ 

- เมื่อสิ้นปกีารศึกษา ทกุหลกัสูตรต้องจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และจัดท า

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ โดยน าผลการประเมินของหลักสูตร

มาเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของคณะด้วย 

- คคศ.5.1-7(1)  แผนปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 

2556 

- คคศ.5.1-7(2)  คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ คณะครุศาสตร์ ระดับหลกัสูตร 

- คคศ.5.1-7(3)  รายชื่อผู้รับผดิชอบตัวบ่งชี ้

- คคศ.5.1-7(4)  คณะกรรมการประกัน

คุณภาพคณะครุศาสตร์ ระดับคณะ 

- คคศ.5.1-7(5)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานคณะครุศาสตร์ 

- คคศ.5.1-7(6)  รายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2      ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   : กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   : ปีการศึกษา 

ผูก้ ากับตวับ่งชี ้   : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้       :     1. นางสาวนวพร  วรรณทอง   เบอร์โทร  085-4553237 

               2. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  086-1062148 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้   :   บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี

การด าเนนิการต้ังแต่การควบคมุคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ี

และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ตดิตาม การด าเนนิงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะทอ้นการจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1.  มรีะบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

     องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  

 2.  มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนนิงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงาน 

     ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา  

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  

      การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และรายงานผลการประเมินให้ 

      กรรมการประจ าคณะเพ่ือพจิารณา  

 5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี 

      ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 6.  มผีลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี  1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสตูร 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์

ข้อท่ี 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร 

1 คณะครุศาสตร์ก าหนดให้มีผู้รับผดิชอบในการด าเนินการประกัน

คุณภาพระดับหลกัสูตรคืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  และให้ด าเนินการ

ตามองคป์ระกอบประกับคุณภาพ โดยมีคู่มือประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการ

ประกันคุณภาพหลกัสูตร  และมีคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และคณะผู้บริหารก าหับติดตาม

การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

- คคศ.5.2-1(1)  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ระดับหลักสูตร คระครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 

- คคศ.5.2-1(2)  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       

ระดับคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

- คคศ.5.2-1(3)  ผู้ก ากับตัวบง่ชี ้ผู้รับผดิชอบ   

ตัวบ่งชีร้ะดับหลักสูตร 

- คคศ.5.2-1(4)  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ผู้รับผดิชอบ    

ตัวบ่งชีร้ะดับคณะ 

2 คณะครุศาสตร์ได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ    

มผู้ีก ากับตัวบง่ชี้ คอยติดตาม  ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ที่

ก าหนดในข้อ 1 และเสนอต่อที่ประชุม เพื่อรายงานผลการติดตามให้

คณะกรรมการบรหิารคณะได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 

- คคศ.5.2-1(1)  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ระดับหลักสูตร คระครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร 

- คคศ.5.2-2(1)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

3 คณะครุศาสตร์ได้ส่งเสรมิใหม้ีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน  

การด าเนินของหลกัสูตร โดยมีงบประมาณในการด าเนินงานของ

หลักสูตรเพื่อบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมาย  ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

- คคศ.5.2-3(1)  เอกสารรายละเอยีดการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปงีบประมาณ 

2557 

- คคศ.5.2-3(2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

4 คณะครุศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระยะเวลาที่

ก าหนดในแต่ละหลักสูตร และมีการรายงานผลการประเมินให้

กรรมการบรหิารคณะ เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

- คคศ.5.2-4(1)  รายงานการประเมินตนเอง     

ในระดับหลักสูตร  

- คคศ.5.2-4(2)  ปฏิทินการจัดท ารายงาน     

การประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2557  

- คคศ.5.2-4(2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ     

5 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ

หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน ได้น าผลการด าเนินงานน าเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ เพื่อมาปรับปรุงหลกัสูตรให้มี

ประสิทธิภาพ และคุณภาพดขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

- คคศ.5.2-5(1)  รายงานผลการตรวจประเมินใน

ระดับหลักสูตร 

- คคศ.5.2-5(2)  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2557 
 

ผลการประเมนิตนเอง  : 

 

 

 

 

 
 

 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการและกจิกรรมในปีต่อไป  :   

 

  เป้าหมายปนีี ้ 3 ข้อ (3 คะแนน) 

  ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 

  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 

  เป้าหมายปีต่อไป 3 ข้อ (3 คะแนน) 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกที่ดีในการก ากับ

การด าเนนิการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 

ทุก ๆ หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร 

- 

 

 

 

 


