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คํานํา
คณะครุ ศ าสตร์ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report) วงรอบ
ปีการศึกษา 2559 และรับ การประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 24 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2560
และมี รายงานผลการประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ ง นั้ น คณะครุ ศ าสตร์ ได้ ต ระหนั ก ถึ งกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม / โครงการเพื่ อการดําเนินงานพั ฒ นา
แก้ ไข และปรับปรุง ช่วงเวลา งบประมาณ รวมถึงกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์
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ข้อมูลทั่วไปของคณะครุศาสตร์
ประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวด
วิ ช าการศึ ก ษา เกิ ด ขึ้ น พร้ อ ม ๆ กั บ การจั ด ตั้ งโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครูส กลนคร และเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ควบคู่ ไปกั บ
สถานศึกษาในนามใหม่คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะคือวันที่ 16 มกราคม 2513 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น
คณะวิชาครุศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี ก ารศึ ก ษา 2521 ได้ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 2 ปี (หลั งอนุ ป ริ ญ ญา) เป็ น รุ่ น แรก นอกจากนั้ น ได้ มี
โครงการฝึ ก อบรมครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจํ า การ (อคป.) ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา) ทําให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการได้สูงขึ้น
มากกว่า 10,000 คน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2529 คณะครุศ าสตร์เริ่ม ให้บ ริการทางการศึ กษาตามโครงการจัด การศึ ก ษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลัก สูตรปริญ ญาตรี 4 ปี และระดับ ปริญ ญาตรี
2 ปี (หลังอนุปริญ ญา) ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518 ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็น
สถาบันราชภัฏสกลนครตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริ่มโครงการผลิต
ครูระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.หลักสูตร 5 ปี) จํานวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศึกษาทุน จํานวน
46 คน
ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2553”
มีนักศึกษาที่ได้รับทุน 44 คน โดยจําแนกเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 คน และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16 คน
ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2553” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จํานวน 96 คน
โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 14 คน
ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2554” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการผลิตครูมือ
อาชีพ” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จํานวน 85 คน โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชาภาษาไทย 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ 2 คน และ
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สกอ.
ประกาศ
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ในปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์ มีบัณฑิตที่สอบบรรจุได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีนักศึกษาที่ได้รับการสอบบรรจุดังกล่าว จํานวน 86 คน
โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 14 คน สาขาวิชา
สั ง คมศึ ก ษา 7 คน สาขาวิ ช าภาษาไทย 6 คน สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ 6 คน สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย 2 คน
และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน
ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มีบัณฑิตที่สอบบรรจุได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีนักศึกษาที่ได้รับการสอบบรรจุดังกล่าว จํานวน 77 คน
โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 คน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จํานวน 8 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน 10 คน สาขาวิช าคหกรรมศาสตร์ จํ านวน 2 คน สาขาวิช านวัต กรรมและคอมพิ ว เตอร์ศึ ก ษา จํ านวน 4 คน
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 3 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6 คน สาขาวิชาภาษาไทย
จํานวน 16 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 12 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 6 คน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
จํานวน 4 คน และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 5 คน และคณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต โดยมีหลักสูตรที่สังกัดคณะ
ครุศาสตร์ รวมทั้งหมด 23 หลักสูตรคือ หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) จํานวน 14 หลักสูตร ได้แก่
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
เกษตรศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ แ ละเทคโนโลยี การศึ ก ษาพิ เศษและภาษาอั ง กฤษ นวั ต กรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา และคหกรรมศาสตร์ และผลิตบัณ ฑิ ตหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณ ฑิต
จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การบริหาร
การศึกษา การบริหารและพัฒนาการศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
และระดั บ ปริญ ญาเอก จํ านวน 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ การบริ ห ารการศึ ก ษาและภาวะผู้ นํ า วิ จั ย หลั ก สู ต รและการสอน
การบริ ห ารและพั ฒ นาการศึ ก ษา มี ค ณาจารย์ ทั้ ง หมด จํ า นวน 76 คน มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จํ า นวน 21 คน
และมี นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด 2,667 คน โดยจํ าแนกเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ภาคปกติ ) จํานวน 1,996 คน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน 212 คน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน 322 คน ระดับปริญญา
เอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) จํานวน 137 คน

ปรัชญา
คณะครุ ศ าสตร์ มุ่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น ให้ มี ลั ก ษณะ “ใฝ่ รู้ สู้ ง าน
มีจิตวิญญาณครู” เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน
ปณิธาน
คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริม การวิจัย
พั ฒ นา เผยแพร่ โดยมุ่ งเน้ น กระบวนการวิ จั ย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม สื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
มี ก ารเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยและท้ อ งถิ่ น สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ แ ละการทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น องค์ ก าร ชุ ม ชน และต่ า งประเทศ ผลิ ต และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู พั ฒ นาและนํ า
เทคโนโลยี ม าใช้ ในการจั ด การเรียนการสอน การบริ ห ารจั ด การและการบริก ารแก่ สั งคม และปฏิ รูป ระบบ
การบริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครู โดยนําเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและวิชาการสากล
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนําเพื่อผลิตครูที่ดี มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
พันธกิจ
1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. จัดให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้
5. จัดโครงสร้างระบบบริหารให้สอดคล้องกับปณิธาน และวัตถุประสงค์ของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
2. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
3. การพัฒนานักศึกษา
4. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
7. การส่งเสริมการบริการวิชาการ
8. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
9. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
10. การบริหารจัดการที่ดี
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เป้าประสงค์
1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น
กลุ่มประเทศอาเซียน
3. นักศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ)
4. ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียนการสอน สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน
6. เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นภายในประเทศ
และในกลุ่มประเทศอาเซียน
7. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน
8. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
9. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น
10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
: 1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและจัดให้นักศึกษา
ได้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่นกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์
: 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
3. สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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4. การจัดการศึกษาที่ดีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีความหลากหลาย
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก
5. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพ
6. มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ)
กลยุทธ์
: 1. การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา
2. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
และศิษย์เก่า
3. การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
บนพื้นฐานกระบวนการวิจัยและการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกีย่ วกับประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และความเป็นไทย
และด้านการสร้าง
ภูมิค้มุ กันภัยจากยาเสพติด
6. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
7. การพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
8. การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเป็นที่พึ่งของท้องถิน่
ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์
: 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเพื่อสามารถ
ให้บริการวิชาการ
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน
4. ส่งเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียน
การสอน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์
: 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย งานสร้างสรรค์และ
การให้บริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ทสี่ ามารถ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์
: 1. การส่งเสริมการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒธรรมกับการเรียน
การสอนและการบริการทางวิชาการ
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา
กลยุทธ์
: 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น
กลยุทธ์
: 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุน
การทํางานในลักษณะ
3. เครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน
และองค์กรท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้
กลยุทธ์
: พัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาให้มีความสามารถ
และทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
: 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานให้ชัดเจน
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
6. การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
7. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
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ข้อมูลทางกายภาพ
1. จํานวนนักศึกษาและอาจารย์
1.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์
1.1.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ลําดับที่

สาขาวิชา

1

การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
คณิตศาสตร์ หมู่ 1
คณิตศาสตร์หมู่ 2
ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
ภาษาไทย หมู่ 1
ภาษาไทย หมู่ 2
สังคมศึกษา หมู่ 1
สังคมศึกษา หมู่ 2
วิทยาศาสตร์หมู่ 1
วิทยาศาสตร์ หมู่ 2
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2
การศึกษาพิเศษ หมู่ 1
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2
ฟิสิกส์ หมู่ 1
เคมี หมู่ 1
เกษตรศาสตร์ หมู่ 1
เกษตรศาสตร์ หมู่ 2
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หมู่ 1
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี หมู่ 2
คหกรรมศาสตร์ หมู่ 1
คหกรรมศาสตร์ หมู่ 2
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หมู่ 1
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาภาคปกติ
2555 2556 2557 2558 2559
55

52

42

42

49

54

59

55

53

51

47

47

48

52

41

50

21
22

4

39
26
39

44

1

42

42

1

40

24
26
20
20
22
20
19
19

1

3

21
18
20
24
22
21
25
24
22
23
19
18
24
20

26
31
34
34
36
30
35

1

11

43

45

623

534

514

32

26
30
314

รวม
154
18
135
24
159
21
174
24
162
23
143
18
162
20
1
144
22
39
26
111
26
105
20
89
20
137
19
1,996

9

1.1.2 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จํานวน 1 หลักสูตร
ปี พ.ศ.
ลําดับ
1

สาขาวิชา
สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตร

2555

2556

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

2557

2558

2559

24

8

180

รวม
212
212

1.1.3 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน 5 หลักสูตร
ปี พ.ศ.
ลําดับ

สาขาวิชา

1
2
3
4
5

การบริหารการศึกษา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์

หลักสูตร

2555

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
6
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น (ระดับปริญญาโท)

2556

2557

2558

2559

3
24

12
9

27

65
17

8
21

24
22
4

32
8

40

รวม
113
50
24
102
33
322

1.1.4 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) จํานวน 3 หลักสูตร
ปี พ.ศ.
ลําดับ

สาขาวิชา

หลักสูตร

1

การบริหารการศึกษา
และภาวะผู้นํา
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
วิจัยหลักสูตรและการสอน

2
3

รวม

2555

2556

2557

2558

2559

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

5

14

16

10

20

65

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

6
10

7

16

8
11

7
7

44
28

รวมทั้งสิ้น(ระดับปริญญาเอก)
รวมทั้งสิ้นทุกระดับ

137
671

10

1.2 อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
1.2.1 รายชื่ออาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
6
7

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
รศ.ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร
รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์
รศ.ดร.ปรีชา คัมภีรปกรณ์
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ํา
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

ข้าราชการ

วุฒิการศึกษา
อ.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ผศ.ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์
ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ
ผศ.ดร.พิตร ทองชั้น
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ผศ.รักทรัพย์ แสนสําแดง
ผศ.บุญส่ง วงค์คํา
ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
ผศ.อุทัย สัตยารักษ์
ผศ.อนันต์ บัวบาน
ดร.อุษา ปราบหงษ์
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
ดร.สถิตย์ ภาคมฤค
ดร.วีระวัฒน์ ดวงใจ
ดร.ละม้าย กิตติพร
ดร.กฤตภาส วงค์มา
ดร.เพ็ญผกา หนองนา (0.5)
ดร.พูนสิน ประคํามินทร์
นางสรินดา อุคํา
นายอริญชย์ พรหมเทพ
นางวาทินี แกสมาน
นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายภัทรดร จัน้ วันดี
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายอภิวัฒน์ ปานทอง

กศ.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ปร.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Ph.D. Educational Administration
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา
Postdoctoral Ph.D. Leadership in
Administration Elementary Education
Postdoctoral Ph.D. Leadership in
Administration Elementary Education
Ph.D. Science Education
Ph.D. (Higher Education and Education
Research)
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ค.ม. การประถมศึกษา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
วท.ม. คณิตศาสตร์
M.A. Language and Literdture
กศ.ม. ชีววิทยา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.อ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ศศ.ม. ภาษาไทย
ค.ด. ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา
ค.ด. ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา
ปร.ด. เคมีอินทรีย์
ปร.ด. การเรียนการสอน
ค.ด. ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. เคมี
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา

ผศ.

พ.ม.
รศ.







อ.

ผศ.

อ.
พิเศษ

วุฒิ
ป.เอก

























หมายเหตุ/
วันบรรจุ

1 ต.ค. 2555
1 มี.ค. 2556




















1 ม.ค. 2555










1 ต.ค. 2558













30 ก.ค.2552
1 ม.ค. 2559
15 มี.ค. 2560
















31 พ.ค. 2556
1 ต.ค. 2555













1 มิ.ย. 2555
2 มี.ค. 2552
1 ต.ค. 2557
1 มี.ค. 2556
3 ต.ค. 2559
11 พ.ย. 2559










1 ต.ค. 2551
2 มี.ค. 2552
2 มี.ค. 2552
5 ก.ค. 2552
8 มี.ค. 2552
10 พ.ค.2553
2 พ.ย. 2552

11
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

45

นางสาวพรพิมล ศิวินา

M.A. TESOL

46
47
48
49
50

นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
นางผกาพรรณ วะนานาม
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
นายธราเทพ เตมีรักษ์
นางสาวหรรษา องคสิงห์
นางสาวเบญจพร อุผา
นางสาวจินดา ลาโพธิ์
นางสาวอําพร ดัชถุยาวัตร์
นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นายวีรวัฒน์ คําแสนพันธ์
นายก้องภพ ศิริบุตร
นายศตวรรษ มะละแซม
นายธเนศพล เจริญราษฎร์

63
64

นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
นายสุริยะ ประทุมรัตน์

65

นายกิตติกร รักษาพล

66

นางอนงลักษณ์ หนูหมอก

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

นางสาวอาจิยา หลิมกุล
นายอนรรฆ สมพงษ์
Mr.Ulrich Lindman
นางสาวพฤฒิชา นาคะผิว
นางสาวประภาวรรณ ทองศรี
นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร
นางสาวชุลีวัลย์ รักษาภักดี
นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบง
นางสาวสรชา ผูกพัน
นางสาวอิสฬิยาภรณ์
วรกิตตนนท์ (0.5)
นายวสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์

สค.ม. สังคมวิทยา
ศษ.ม. สังคมศึกษา
วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการให้คําปรึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. เคมี
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. พลศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย
ค.ม. การสอนสังคมศึกษา
M.S.W. Social work
อ.ม. ภาษาไทย
วท.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศ.ศม. การสอนภาษาอังกฤษ
ศ.ศม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ศ.ศม. ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

77

รวม
รวมทั้งสิ้น

ข้าราชการ
อ.
ผศ.
รศ.

พ.ม.
อ. ผศ.


อ.
พิเศษ

วุฒิ
ป.เอก







หมายเหตุ/
วันบรรจุ
1 เม.ย. 2554
ลาศึกษาต่อ
1 เม.ย. 2554
1 เม.ย. 2554
16 มี.ค. 2554
1 ส.ค. 2554
6 ก.พ. 2555














1 มิ.ย. 2555
21 ก.ย. 2555
1 มิ.ย. 2555
1 ก.ย. 2555
9 พ.ค. 2554
1 มิ.ย. 2555
1 มิ.ย. 2555
20 ก.ค. 2554
1 พ.ย. 2554
30 พ.ค.2556
25 พ.ย. 2556
1 มิ.ย. 2555




1 พ.ย. 2555
1 ส.ค. 2556



1 พ.ค. 2556



15 พ.ค. 2555





15 ก.ค. 2559
3 ส.ค. 2558
1 ก.ค. 2558
15 ก.ย. 2559
15 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560
1 มิ.ย. 2559
19 ก.ย. 2559
1 พ.ย. 2559
16 ม.ค. 2560



15 พ.ค. 2555










5

17

6

39
76 คน

2

หมายเหตุ : - อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวน 30 คน
- อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. 19 คน + รศ. 6 คน) จํานวน 25 คน

19

30

12

1.2.2 จํานวนบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21

ชื่อ – สกุล
นายสนิท ศิริสานต์
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคํา
นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
นางสาวทัศนีย์ คําปาน
นางสาวรจนา ผาลลาพัง
นางพรพิมล ภาคมฤค
นางสาวอรพิน บุตราช
นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้ว
นางสาวสุวนันท์ กันเสนา
นางสาวชุลีพร ลาภจิตร
นายสนิท ศิริสานต์
นางสาวศุกลภัทร จันทะยา
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใด
นายชีระวิทย์ อุดมศาส์นติ
นายณรงศิล คําทเนตร
นางสาวระพีพรรณ แสนภูวา
นายทินกร วงค์คํา

ตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ)
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
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1.3 สภาพทางกายภาพ
อาคารและห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ มีดังนี้
1. อาคาร 2 ประกอบด้วย ห้องเรียน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง 221, ห้อง 233 - 234 ห้องประชุม 3 ห้อง
ได้แก่ ห้องประชุมภูพาน, ห้องพวงแสด 1 (ห้อง 222), ห้องพวงแสด 2 (ห้อง 226), ห้องสมุด (ห้อง 223),
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 235)
2. อาคารยิมเนเซียม ประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม และห้องเรียน 3 ห้อง
3. อาคาร 13 ประกอบด้วย ห้องเรียนมาตรฐาน 6 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง
4. อาคาร 16 ประกอบด้วย ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ห้องเรียนมาตรฐาน 3 ห้อง
1.4 งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2559)
1.4.1 งบกลาง (แผ่นดิน)
1.4.2 งบประมาณแผ่นดิน
1.4.3 งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
รวม

1,956,900
2,732,600
5,054,969
9,744,469

บาท
บาท
บาท
บาท
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ วงรอบปีการศึกษา 2559
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วงรอบการประเมิน
ปีการศึกษา 2559 (ผลการดําเนินงาน 1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา จักรไชย (มรภ. สารคาม)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร (มรภ. อุดรธานี)
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
4) นางสาวนวพร วรรณทอง
5) นางสาวรจนา ผาลลาพัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทสรุปผู้บริหารจากการประเมิน
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ตามกระบวนการในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ในวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ตามรอบปี การศึ กษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) และได้ รวบรวมข้อมูลเพิ่ มเติ มจาก
การสัมภาษณ์
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวน
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน (คะแนน)

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ

6
3
1
1
2

ปัจจัย
นําเข้า
2.85
5.00
-

คะแนนเฉลี่ยรวม
ผลการประเมิน
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3.39

4.86

3.96

4.27

ระดับพอใช้

ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับดี

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

กระบวน
การ
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50

ผลผลิต

รวม

2.91
5.00
-

3.58
5.00
5.00
5.00
4.50

ระดับ
คุณภาพ
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับคณะ สํานัก สถาบัน
จุดเด่นคณะครุศาสตร์
1. คณะมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลค่อนข้างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน
ตลอดจนการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
2. คณะให้โอกาสในการลาศึกษาต่อ และมีกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ํา ทําให้บุคลากรมีความสุข ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรกําหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งความเสี่ยงภายนอก เรื่อง
การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และความเสี่ยงภายใน เรื่อง จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
2. ควรต่อยอดเรื่องการจัดการความรู้จากเดิมที่สิ้นสุดที่ได้เล่มองค์ความรูเ้ รื่องการวิจัยและการทําผลงานทาง
วิชาการให้สู่การเสนอผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
3. คณะควรพัฒนาระบบงานวิจัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ควรมีการตรวจสอบระบบขั้นตอน การเข้าใช้เว็บไซต์ด้วย
การประเมินการใช้ระบบ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ท่ตี ้องการทํางานวิจัย
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา
จุดแข็ง
แนวทางเสริม

คณะควรดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ เช่น ควรมีการปรับปรุง
ให้ครบตามเกณฑ์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 2
การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 5
การบริหารจัดการ

คณะควรจัดระบบการส่งเสริมอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น วิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ที่ถึงเกณฑ์ส่งผลงาน
แล้วต้องเข้ารับการอบรมและจัดหาพี่เลี้ยงให้คําแนะนําก่อนถึงเวลา
ส่ง ผลงานอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยเพิ่มขึ้น โดยการจัดอบรมให้
อาจารย์ท่ยี ังไม่ส่งผลงานวิจัย ได้มีพ่เี ลี้ยงช่วยในการทําวิจัยและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
2. คณะควรพัฒนาระบบงานวิจัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ควรมี
การตรวจสอบระบบ ขั้นตอน การเข้าใช้เว็บไซต์ ด้วยการประเมินการใช้
ระบบที่จัดขึ้น เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ที่
ต้องการทํางานวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลค่อนข้างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ตลอดจนการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ
2. คณะให้โอกาสในการลาศึกษาต่อ และมีกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ย
ต่ํา ทําให้บุคลากรมีความสุข ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 5
การบริหารจัดการ (ต่อ)

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา
แนวทางเสริม
1. คณะควรกําหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงให้ได้ผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งความเสี่ยงภายนอก เรื่อง การรับนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และความเสี่ยงภายใน เรื่อง จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
2. ควรต่อยอดเรื่องการจัดการความรู้จากเดิมที่สิ้นสุดที่ได้เล่ม
องค์ความรูเ้ รื่องการวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการให้สู่การเสนอ
ผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2559 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
(ตัวบ่งชี้ใหม่)

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ (เกณฑ์ข้อ 3)

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ (เกณฑ์ข้อ 5)

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/
จุดที่ควรพัฒนา
ค่าเป้าหมาย
และการพัฒนา
/คะแนน
ปรับปรุง/ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
7 ข้อ /
กําหนดมาตรฐานการจัด
5 คะแนน การความเสี่ยงให้ได้ผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ทั้งความเสี่ยงภายนอก
เรื่อง การรับนักศึกษาไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย และความเสี่ยง
ภายใน เรื่อง จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
ร้อยละ 20 / ต่อยอดเรื่องการจัดการความรู้
5.00 คะแนน จากเดิมที่สิ้นสุดทีไ่ ด้เล่มองค์
ความรูเ้ รื่องการวิจัยและ การทํา
ผลงานทางวิชาการให้สู่การเสนอ
ผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

วัน/เดือน
/ปีเริ่ม

วัน/เดือน
/ปีสิ้นสุด

งบประมาณ
ที่ใช้กิจกรรม

- ดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
และนําเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
และวางแผนร่วมกัน

ก.พ. 61

มี.ค. 61

-

- โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู

7 มี.ค. 61

7 มี.ค. 61

40,000
(งบเงินรายได้)
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2559 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ)

ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
(ตัวบ่งชี้ใหม่)

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/
จุดที่ควรพัฒนา
ค่าเป้าหมาย
และการพัฒนา
/คะแนน
ปรับปรุง/ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/
ของคณะกรรมการประเมินฯ
6 ข้อ /
พัฒนาระบบงานวิจัยให้ทันสมัย
5 คะแนน อยู่เสมอ เช่น ควรมีการ
ตรวจสอบระบบขัน้ ตอน การเข้า
ใช้เว็บไซต์ด้วยการประเมินการใช้
ระบบ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความต้องการของอาจารย์ท่ี
ต้องการทํางานวิจยั

กิจกรรมโครงการเพื่อการดําเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

วัน/เดือน
/ปีเริ่ม

วัน/เดือน
/ปีสิ้นสุด

งบประมาณ
ที่ใช้กิจกรรม

- ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ เพือ่ วางแผนให้สอดคล้อง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของอาจารย์ท่ตี ้องการทํางานวิจัย
ประจําปีการศึกษา 2560

ก.ย. 60

ก.ย. 61

-

19

ภาคผนวก
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คําสั่งคณะครุศาสตร์
ที่ ๐๓๓/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้ ว ยคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ เพื่ อ ให้
การดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงาน
จึ งขอแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ คณบดีคณะครุศาสตร์
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
๑.๕ หัวหน้าสํานักงานคณบดี
๑.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
๑.๗ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อํานวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนําเพื่อให้การดําเนินเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วงค์คํา
๒.๓ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ
๒.๕ ดร.อภิสทิ ธิ์ สมศรีสขุ
๒.๖ นางสาวสุพัตรา ปสังคโท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ รอดแก้ว
๒.๙ นายอภิวัฒน์ ปานทอง
๒.๑๐ นายวสันต์ ศรีหิรญ
ั
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖

นางสาวเบญจพร อุผา
นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
ดร.สถิตย์ ภาคมฤค
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวรจนา ผาลลาพัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒.๑๑ นางสาวเบญจพร...
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. วางแผนเพื่อการดําเนินงานพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
๓. ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์)
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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