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ตอนท่ี 5 
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา  2557 สรุปได้  

ดังนี้   

สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคณุภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย              

คะแนน

ประเมนิ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์         = บรรล ุ

ตัวหาร 
 (%หรือ

สัดส่วน) 
  =  ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ค่าเฉลี่ย 3.00 1.04 คะแนน  1.04  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละ 20 21x 100   

58 

ร้อยละ 

36.21 

 4.53 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละ 30 18x 100   

58 

ร้อยละ 

31.03 

 2.59 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละ 15 59.04 คะแนน  0.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 6 ข้อ 5.00  คะแนน  5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 6 ข้อ 5.00  คะแนน  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.03 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  6 ข้อ 5.00  ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 25,000 บาท 35,247x5 

25,000 

บาท/คน  5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ร้อยละ 20 20.69 ร้อยละ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 

องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชีท่ี้ 3.1 6 ข้อ 5.00  คะแนน  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย              

คะแนน

ประเมนิ 

 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์         = บรรล ุ

ตัวหาร 
 (%หรือ

สัดส่วน) 
  =  ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่  4  การท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  6 ข้อ 5.00  คะแนน  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  7 ข้อ 5.00  คะแนน  5.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 3 ข้อ 4.00  คะแนน  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.50 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี้ของทุกองค์ประกอบ   4.01 

 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมนิระดบัคณะ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 

2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับด ี

4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดมีาก 

1 6 2.37 5.00 1.04 3.03 ระดับพอใช้ 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 4.01 ระดับดี 

ผลการประเมนิ      

 

หมายเหตุ :  * ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  เป็นค่าคะแนนของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสตูร 
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  จุดแข็ง  จุดออ่น  และแนวทางเสริมในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตามแตล่ะองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี ้ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 

การผลิตบัณฑิต 

 

จุดแข็ง  

          มแีผนกลยุทธ์ท่ีมีภารกจิหลักครบท้ัง  4  พันธกจิ  ได้แก่          

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมมกีารก ากบั  ตดิตามการน านโยบายและแผนไปสู่ 

การปฏบัิต ิ

จุดอ่อน 

           คณะครุศาสตร์ไม่มรีะบบการตดิตามรายงานผลการด าเนินงาน 

(มคอ. 7) ตามแผนอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 

แนวทางเสริม 

          ควรมรีะบบการตดิตามรายงานผลการด าเนนิงาน  (มคอ. 3, 5, 

7) ตามแผนอยา่งต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  

การวิจัย 

จุดแข็ง  

         คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยอยา่งเป็นระบบ 

สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานวจิัยอย่างท่ัวถึง 

จุดอ่อน 

- 

แนวทางเสริม 

          สนับสนุนให้คณาจารยค์ณะครุศาสตร์มีผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิัยเป็นไปอยา่งต่อเนื่องท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

การบริการวชิาการ 

 

จุดแข็ง  

          คณะครุศาสตร์ มีความพร้อมท้ังดา้นความรู้ ความสามารถ 

ทักษะท่ีหลากหลาย เป็นสิ่งท่ีสนับสนุนการด าเนนิโครงการบริการวิชาการ

ท่ีหลากหลาย 

จุดอ่อน 

- 

แนวทางเสริม 

           คณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญ สนับสนุนงบประมาณ ปัจจัย  

ด้านต่างๆในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง  

          คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอยา่งชัดเจน ท าให้เกิดกิจกรรมท่ีดเีพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาและ

บุคลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษแ์ละชว่ยกันรักษาบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติและทอ้งถิ่นให้คงอยู่สบืตอ่ไป 

จุดอ่อน 

- 

แนวทางเสริม 

- 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 

การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง  

          คณะครุศาสตร์ไดก้ าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ครอบคลุมพันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศกึษา และ

การวจิัยดา้นการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อยา่งชัดเจน 

จุดอ่อน 

- 

แนวทางเสริม 

          ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารยค์ณะครศุาสตร์และ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายสนับสนุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


