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ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มุ่งผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่นในปี
การศึ ก ษา 2557 คณ ะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร ค.บ. 5 ปี )
จํานวน 14 หลัก สู ต ร ได้แ ก่ ภาษาอั งกฤษ สั งคมศึกษา ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ พลศึกษาและวิท ยาศาสตร์
การกี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์ การศึ ก ษาปฐมวั ย เกษตรศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ แ ละเทคโนโลยี
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา และคหกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ จํานวน
58 คน มีบุคลากร จํานวน 13 คน นักศึกษาทั้งหมด 4,275 คน โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
3,773 คน ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 502 คน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 541 คน ระดับปริญญาเอก
(ภาคพิเศษ) 423 คน
โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ดังนี้
1) ผลการประเมินตามโดยรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า อยู่ในระดับดี
(ตารางที่ 1 ผลการประเมินจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ)
2) ผลการประเมินองค์ประกอบจําแนกตามองค์ประกอบ พบว่า 1) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
อยู่ในระดับพอใช้ 2) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก 3) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
อยู่ในระดับดีมาก 4) องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก 5) องค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดี

ตารางที่ 1 ผลการประเมินจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต

คะแนนประเมิน
3.03 พอใช้

2. การวิจัย

5.00 ดีมาก

3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
รวม

5.00
5.00
4.50
4.01

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
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1. ข้อสรุปภาพรวมของหน่วยงาน
จุดเด่น
1. มีแผนกลยุทธ์ที่มีภารกิจหลักครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการกํากับ ติดตามการนํานโยบายและแผนไปสู่
การปฏิบัติ
2. มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่สนับสนุนการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย
3. มีกลไกการดําเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาครุศาสตร์ทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมใน
โครงการอย่างต่อเนื่อง
4. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษ์และช่วยกันรักษาบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบต่อไป
5. ให้คําปรึกษาบริการด้านข้อมูล ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งกําหนดแผนการพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการกําหนดกิจกรรม หรือโครงการนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ให้
สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. มีคณาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีระบบการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน (มคอ. 3, 5, 7) ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์ได้มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีการปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่
มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดําเนินชีวิต
ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาและสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ สั ง คม ซึ่ ง คณะครุ ศ าสตร์ ได้ กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ด้ า น
จิตสาธารณะ หรือจิตอาสาสําหรับนักศึกษาไว้ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์กําหนดแผนในการปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กําหนดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีคุณลักษณะ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู” โดยกําหนด โครงการ
“จิตอาสา เราทําด้วยใจ” ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนานักศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2557
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2. คณะครุศาสตร์กําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน โดยได้กําหนด
โครงการ “จิตอาสา เราทําด้วยใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาครู
พร้อมทั้งกําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. คณะครุศาสตร์ดําเนินกิจกรรมและส่งเสริมการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะ การปลูกจิตสํานึกให้
คนรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจมีความร่วมมือในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ช่วยกันพัฒนา คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม โดยจัดโครงการ “จิตอาสา เราทําด้วยใจ” ตามแผนงานการพัฒนาจิตสาธารณะที่กําหนดไว้
โดยนักศึกษาเป็นผู้ดําเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักวงจร PDCA และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ให้คําแนะนําใน
การดําเนินงานของนักศึกษา
4. คณะครุศาสตร์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนด้านจิตสาธารณะที่กําหนดไว้ โดยโครงการ
“จิตอาสา เราทําด้วยใจ” ทําการประเมินโครงการทั้งในภาพรวมของโครงการ และการประเมินรายกิจกรรม
โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
5. คณะครุศาสตร์นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยได้นําผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมมาพัฒนาการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

การดําเนินงานตามจุดเน้นของคณะครุศาสตร์
คณะครุศ าสตร์ได้ ดํ าเนิน ตามจุด เน้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลกั บ ผู้ เรีย นตามที่ กํ าหนดไว้ในปรัชญาของคณะ
คือ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิต วิญ ญาณครู” โดยคณะครุศาสตร์ได้ดําเนิน โครงการเพื่ อให้นักศึกษามีคุณ ลั กษณะ
ดังกล่าว ดังนี้
โครงการตามจุดเน้นคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
1. ใฝ่รู้

2. สู้งาน

3. มีจิตวิญญาณครู

โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาครูภาษาไทย
โครงการส่งเสริมการวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา
โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
โครงการจิตอาสา : เราทําด้วยใจ
โครงการสัมมนาอาจารย์พ่เี ลีย้ งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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ตอนที่ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. ข้อมูลเบื้องต้นคณะครุศาสตร์
ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เลขที่ 680 หมู่ ท่ี 11 ถนนนิ ต โย
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0026 โทรสาร 0-4274-3793

2. ประวัติความเป็นมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เริ่มเป็นหน่วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของหมวด
วิ ช าการศึ ก ษา เกิ ด ขึ้ น พร้ อ ม ๆ กั บ การจั ด ตั้ ง โรงเรีย นฝึ ก หั ด ครูส กลนคร และเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ควบคู่ ไปกั บ
สถานศึ ก ษาในนามใหม่ คื อ วิ ท ยาลั ย ครู ส กลนคร ตั้ ง แต่ วั น ยกฐานะคื อ วั น ที่ 16 มกราคม 2513 ต่ อ มาได้
เปลี่ยนเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้น
เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้น
ได้ มี โ ครงการฝึ ก อบรมครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประจํ า การ (อคป.) ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี
2 ปี (หลังอนุปริญญา) ทําให้คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการได้
สูงขึ้นมากกว่า 10,000 คน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2529 คณะครุศ าสตร์เริ่ม ให้ บ ริการทางการศึ กษาตามโครงการจั ด การศึ ก ษาสํ าหรับ
บุคลากรประจํ าการ (กศ.บป.) โดยมีส่วนร่วมในการจัด สอนหลักสูตรปริญ ญาตรี 4 ปี และระดับปริญ ญาตรี
2 ปี (หลังอนุ ปริญ ญา) ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518 ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระทั่งเป็ น
สถาบันราชภัฏสกลนครตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน
ปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้เริ่มโครงการผลิตครู
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5 ปี ในปี พ.ศ. 2548 เป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ค.บ.หลั ก สู ต ร 5 ปี ) จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 219 คน โดยเป็ น นั ก ศึ ก ษาทุ น
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 โดย
จําแนกเป็ น สาขาวิชาสั งคมศึ ก ษา 26 คน สาขาวิช าการศึ ก ษาปฐมวั ย 22 คน สาขาวิชาคณิ ต ศาสตร์ 12 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 14 คน
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ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2554” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการผลิตครูมือ
อาชีพ ” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จํานวน 85 คน โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน สาขาวิชา
คณิ ต ศาสตร์ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชาภาษาไทย 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ 2 คน และ
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สกอ.
ประกาศ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะครุ ศ าสตร์ มี บั ณ ฑิ ต ที่ ส อบบรรจุ ได้ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีนักศึกษาที่ได้รับการสอบบรรจุ
ดังกล่าว จํานวน 86 คน โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 14 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 คน สาขาวิชาภาษาไทย 6 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 6 คน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 2 คน และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬ า 1 คน และได้ผลิตบั ณ ฑิ ต หลักสูต ร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร ค.บ. 5 ปี ) จํ า นวน 14 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ ภาษาอั ง กฤษ สั ง คมศึ ก ษา ภาษาไทย
คณิ ต ศาสตร์ พลศึ ก ษาและวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์ การศึ ก ษาปฐมวั ย เกษตรศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์
เคมี อุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ แ ละเทคโนโลยี การศึ ก ษาพิ เศษและภาษาอั ง กฤษ นวัต กรรมและคอมพิ ว เตอร์ศึ ก ษา
และคหกรรมศาสตร์ มี ค ณาจารย์ จํ า นวน 58 คน มี บุ ค ลากรจํ า นวน 13 คน นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด 5,550 คน
โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 3,773 คน ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 502 คน ระดับปริญญาโท
(ภาคพิเศษ) 1,078 คน ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 197 คน

3. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
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
คณะครุ ศ าสตร์ จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให้ ส นองตอบความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม
การวิจัย พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาและนําเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน การบ ริ ห ารจั ด การ และการบ ริ ก ารแก่ สั ง คม และป ฏิ รู ป ระบ บ
การบริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒ นาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยนําเอาภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นและวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนําเพื่อผลิตครูที่
ดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
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พันธกิจ
1. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 1 : ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ 1. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ท้องถิ่น
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่นกลุ่มประเทศอาเซียน
3. การพัฒนานักศึกษา
3. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ)
4. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคม
4. ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและ
อาเซียน
การเรียนรู้
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เป้าประสงค์
1. บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรมและประชาชน
ในท้องถิ่นได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

2. บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณภาพและศักยภาพ
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น
กลุ่มประเทศอาเซียน

กลยุทธ์

โครงการ

1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาและจัดให้นักศึกษาได้มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู
ในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักศึกษาครู
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่
หลากหลายตามความต้องการของ
ท้องถิ่น
3. สร้างเสริมความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. การจัดการศึกษาที่ดเี น้นผู้เรียน
เป็นสําคัญมีความหลากหลาย
สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้
ภายนอก
5. การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรให้มีคุณภาพ

- โครงการปฏิบัตงิ านวิชาชีพครู
- โครงการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
- โครงการปฏิบัตงิ านวิชาชีพครู
- โครงการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา

งบประมาณ
149,000
เงินนอกงบประมาณ
719,900
เงินนอกงบประมาณ
92,000
เงินนอกงบประมาณ
95,065
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการพัฒนาตําราวิชาการ

140,000
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการพัฒนาบุคลากร
350,000
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
50,000
คณะครุศาสตร์
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา
25,000
การศึกษาปฐมวัย
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สาขาวิชา
20,000
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
11,463
การศึกษาพิเศษ
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการพัฒนาการทํากิจกรรมนักศึกษา
101,220
เงินนอกงบประมาณ
- โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตร
98,229
และการสอน
งบแผ่นดิน
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพสาขาวิชา
92,000
หลักสูตรและการสอน
งบแผ่นดิน

6. มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก
หลักสูตร
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เป้าประสงค์
3. นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และสังคมที่ดี
(จิตสาธารณะ)

กลยุทธ์
1. การจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา
2. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์
เก่า
3. การพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาบนพื้นฐาน
กระบวนการวิจัยและการเรียน
การสอน

โครงการ
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
- โครงการจิตอาสา เราทําด้วยใจ
- โครงการการใช้โปรแกรม Scilab
ขั้นพื้นฐาน
- โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู
- โครงการครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา
- โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
และความเป็นไทย และด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

- โครงการอบรม Latex version 2014
ในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ
- โครงการศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 3
- โครงการธรรมะวัยใส

6. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริม
ด้านจริยธรรมและคุณธรรม

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
ภาษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- โครงการค่ายปฏิบัติธรรม: ศิลปะ
แห่งการคิด สู่ชีวิตที่เป็นสุข

7. การพัฒนาประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
8. การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์
เก่าที่ดี
4. ทรัพยากรมนุษย์ใน
1. พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร
กลุ่มประเทศอาเซียนได้มี ทุกระดับ และนักศึกษาให้มี
โอกาสได้รับการศึกษา
ความสามารถและทักษะ
และการเรียนรู้
ในด้านภาษาและการสื่อสาร

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครูเพือ่ เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการค่ายอังกฤษเพื่อการเรียนรูส้ ู่
ประชาคมอาเซียน(English Camp and
ASEAN)

งบประมาณ
75,000
เงินนอกงบประมาณ
10,000
เงินนอกงบประมาณ
15,691
เงินนอกงบประมาณ
100,000
เงินนอกงบประมาณ
30,000
เงินนอกงบประมาณ
25,000
เงินนอกงบประมาณ
10,000
เงินนอกงบประมาณ
15,692
เงินนอกงบประมาณ
37,224
เงินนอกงบประมาณ
10,000
เงินนอกงบประมาณ
35,788
เงินนอกงบประมาณ

32,917
เงินนอกงบประมาณ
15.124
เงินนอกงบประมาณ

30,000
เงินนอกงบประมาณ
20,000
งบแผ่นดิน
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พันธกิจที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์

1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทม่ี ีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียน
การสอน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

1. ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่มี ีคุณภาพ
บูรณาการสู่การเรียนการ
สอน สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ชุมชนและสังคม

- โครงการพัฒนางานวิจัยสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
- โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- โครงการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้การวิจัย
ชั้นเรียนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
- โครงการวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา

49,844
เงินนอกงบประมาณ
12,000
เงินนอกงบประมาณ

2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัย
ลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนา
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การทําวิจัย งานสร้างสรรค์และ
การให้บริการวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัยและงานสร้างสรรค์ทสี่ ามารถ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์

12,000
เงินนอกงบประมาณ
4,860
เงินนอกงบประมาณ
16,000
งบแผ่นดิน

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน
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พันธกิจที่ 3 : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
.

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ดี ีงาม

เป้าประสงค์
1. เป็นเครือข่ายด้าน
การอนุรักษ์ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในประเทศและใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

1. เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียน

กลยุทธ์
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู

30,000
เงินนอกงบประมาณ
10,250
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการพี่น้องนวัตกรรมทําบุญ
สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. ส่งเสริมการบูรณาการ
องค์ความรู้ทางศิลปวัฒธรรม
กับการเรียนการสอน
และการบริการทางวิชาการ
4. การแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมในประชาคม
อาเซียน
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พันธกิจที่ 4 : พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การส่งเสริมการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการและเป็น
ที่พ่งึ ของท้องถิ่นตลอดจน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเป็นทีพ่ ึ่งของท้องถิ่น
ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชนและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้และทักษะในอาชีพ
เพื่อสามารถให้บริการวิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
4. ส่งเสริมการนําผลการ
บริการทางวิชาการมาบูรณา
การกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาพล
ศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่และ
พัฒนาการใช้สื่อ e-DLTV
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการใน
ชุมชน
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตชด.

30,637
เงินนอกงบประมาณ
30,000
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 23

16,675
งบแผ่นดิน
170,300
งบแผ่นดิน
35,900
งบแผ่นดิน
73,800
งบแผ่นดิน
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พันธกิจที่ 5 : บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ

1. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามมาตรฐานการจัด
การศึกษา
2. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น
3. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษา

1. พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนือ่ ง
2. การสร้างเสริมระบบประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การเรียนรูใ้ ห้เกิดความเข้มแข็ง
สนับสนุนการทํางาน
3. เครือข่ายทางวิชาการกับส่วน
ราชการ ภาคเอกชน และองค์กร
ท้องถิ่น
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความรู้และการบริหารความเสี่ยง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตาม
การดําเนินงานให้ชดั เจน
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับ ระบบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

2. เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพครูของท้องถิ่น

3. การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

งบประมาณ

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา

30,000
งบบริหารจัดการคณะ

- โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลีย้ งนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
- โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาสังคม
ศึกษาร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา

25,293
เงินนอกงบประมาณ
90,000
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนคณะครุศาสตร์
- โครงการปรับปรุงห้องสมุด

184,000
เงินนอกงบประมาณ
40,000
เงินนอกงบประมาณ
40,000
เงินนอกงบประมาณ
1,650,512
เงินนอกงบประมาณ
30,000
เงินนอกงบประมาณ
30,000
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการจัดทํารายงานประจําปี
- โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์
- โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วันปีใหม่
- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
บํารุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ตและซ่อม
บํารุงคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
- โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

50,000
เงินนอกงบประมาณ
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เป้าประสงค์
3. การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

6. การพัฒนาระบบงบประมาณและ - โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดสรรงบประมาณ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
- โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์

40,000
เงินนอกงบประมาณ
546,826
งบแผ่นดิน

4. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
4.1 ทําเนียบคณบดี
1) รศ.ดร.ธร
2) รศ.ดร.สมศักดิ์
3) รศ.ดร.ศักดิ์ไทย
4) ผศ.ทรงศรี
5) ผศ.ยุทธศักดิ์
6) ผศ.ดร.สุรพล
7) ผศ.ดร.พนมพร
8) รศ.พชร
9) ผศ.ดร.สุเทพ
10) ผศ.ดร.ประยูร
11) ผศ.ดร.มารศรี
12) ผศ.ดร.วาโร

สุนทรายุทธ์
ภู่วิภาดาวรรธน์
สุรกิจบวร
เนียวสกุล
ฮมแสน
พุฒคํา
จินดาสมุทร์
มีกลาง
การุณย์ลัญจกร
บุญใช้
กลางประพันธ์
เพ็งสวัสดิ์

หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
หัวหน้าคณะ
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี
คณบดี

2518 – 2519
2520 – 2521
2522 –2525
2526 – 2529
2530 – 2533
2534 – 2537
2538 – 2542
2542 – 2546
2546 – 2548
2548 – 2549
2549 – 2553
2553 – ปัจจุบัน

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

14

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งบริหาร

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อ.บุญส่ง วงค์คํา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
รองคณบดีฝ่ายวิจยั

ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
นางสาวนวพร วรรณทอง
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและประธานสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ.สุพัตรา ปสังคโท

หัวหน้าสํานักงานคณบดี

5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์
5.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2) นายบุญส่ง วงค์คํา
3) ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
4) นายสถิตย์ ภาคมฤค
5) นางผกาพรรณ วะนานาม
6) นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
7) นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
8) นางสาวจินดา ลาโพธิ์
9) นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
10) นายภัทรดร จั้นวันดี
11) นายสุดประไทย บุพศิริ
12) นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
13) นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์
14) นางสาวเบญจพร อุผา
15) ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
16) นายธนา เตมีรักษ์
17) นายนพรักษ์ แกสมาน
18) นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
19) ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
20) นายอภิวัฒน์ ปานทอง
21) นายกฤษณะ กีวิไลย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22) นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
23) นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
24) นางพรพิมล ภาคมฤค
25) นางสาวทัศนีย์ คําปาน
26) นางสาวนวพร วรรณทอง
27) นางสาวรจนา ผาลลาพัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.2 คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้กํากับตัวบ่งชี้
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ของคณะครุศาสตร์และผู้กํากับตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ
ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ผลลัพธ์
ปัจจัยนําเข้า
ปัจจัยนําเข้า
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
กระบวนการ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

กระบวนการ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ปัจจัยนําเข้า

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
3. การบริการ
วิชาการ

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผลลัพธ์

กระบวนการ

ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
ของคณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
*2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
*1. นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร (ข้อ 1 – 6)
2. นายนพรักษ์ แกสมาน (ข้อ 1 – 6)
*1. นางสาวเบญจพร อุผา (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
2. นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์ (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
3. นายนพรักษ์ แกสมาน (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
4. นางสาวนวพร วรรณทอง (ข้อ 3)
5. นางสาวรจนา ผาลลาพัง (ข้อ 3)
1. นายสุดประไทย บุพศิริ (ข้อ 1 - 6)
2. นายภัทรดร จั้นวันดี (ข้อ 1 - 6)
3. นางสาวสุพัตรา ปสังคโท (ข้อ 3, 4, 5)
4. นายกฤษณะ กีวิไลย์ (ข้อ 1, 2)
5. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ (ข้อ 1, 4)
*1. นายสุดประไทย บุพศิริ
2. นางสาวจินดา ลาโพธิ์
3. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
*1. นายสุดประไทย บุพศิริ
2. นางสาวจินดา ลาโพธิ์
3. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
*1. นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ (ข้อ 1, 4, 5, 6)
2. นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย (ข้อ 1, 4, 5, 6)
3. นายธนา เตมีรักษ์ (ข้อ 2, 3, 5, 6)
4. นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค (ข้อ 2, 3, 5, 6)

ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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องค์ประกอบ
ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ

กระบวนการ

5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

กระบวนการ

ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
ของคณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
*1. นายสถิตย์ ภาคมฤค (ข้อ 1 - 7)
2. ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข (ข้อ 1 - 7)
3. นางพรพิมล ภาคมฤค (ข้อ 1 - 7)
*1. นางสาวสุพัตรา ปสังคโท (ข้อ 1, 2, 4)
2. ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี (ข้อ 3)
3. นายสุดประไทย บุพศิริ (ข้อ 5)
4. นางผกาพรรณ วะนานาม (ข้อ 5)
5. นางสาวจินดา ลาโพธิ์ (ข้อ 6)
6. นางสาวทัศนีย์ คําปาน (ข้อ 1, 2, 3)
7. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ (ข้อ 1, 4, 5, 6)
8. นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี (ข้อ 4)
9. นางสาวรจนา ผาลลาพัง (ข้อ 7)
นางสาวนวพร วรรณทอง
*นางสาวรจนา ผาลลาพัง

ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ในกลุ่ม ข (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี)
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ อ.บุญส่ง วงค์คํา ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ผศ.สุดประไทย บุพศิริ อ.นวพร วรรณทอง ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสขุ อ.สุพัตรา ปสังคโท
คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่าย
หัวหน้าสํานักงาน
รองคณบดีฝ่าย
ผู้ชว่ ยคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิจยั
คณบดี
วางแผนและประกั
น
ฝ่
า
ยฝึ
ก
ประสบการณ์
วิชาการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คุณภาพการศึกษา
วิชาชีพครู

คณบดี
คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน
- งานจัดผู้สอนและแนะแนว
- งานอาจารย์ท่ปี รึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานอื่น ๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
- งานกิจการนักศึกษา
- งานสวัสดิการนักศึกษา
- งานพัฒนานักศึกษา
- งานชุมชน
- งานอื่น ๆ ที่คณบดี
มอบหมาย
- งานด้านการพัฒนางาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานแผนและงบประมาณ
- งานสถิติและฐานข้อมูล
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งาน ก.พ.ร
- งานอื่น ๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
- งานวิจัย
- งาน R2R
- งานด้านการบริการ
วิชาการ
- งาน KM
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานอื่น ๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
- ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- สัมมนาระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
- สัมมนาอาจารย์พ่เี ลี้ยง
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
- ประสานงานการขอ
ใบประกอบวิชาชีพครู
- งานอื่น ๆ ที่คณบดี

หัวหน้าสํานักงาน
คณบดี
- งานบริหารทั่วไป
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานอาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวก
- งานอื่น ๆ ที่คณบดี
มอบหมาย

สาขาวิชาการ
บริหาร
การศึกษา

สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผล
การศึกษา

สาขาวิชา
นวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย

สาขาวิชาจิตวิทยา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

การศึกษาและ
กสูตรและ
การศึกษาพิคณะครุ
เศษ
พลศึกษาและ
รายงานการประเมิ
นตนเอง
ศาสตร์
ปีการศึกษาหลั2557
การแนะแนว

วิทยาศาสตร์

การสอน
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7. 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), ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (ห้อง 235)
2. อาคารยิมเนเซียม ประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม และห้องเรียน 3 ห้อง
3. อาคาร 13 ประกอบด้วย ห้องเรียนมาตรฐาน 6 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง

8. หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2557 จํานวน 14 หลักสูตร
ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
4. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
5. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
6. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
8. หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
9. หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
10. หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
11. หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์
12. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
13. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
14. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ

สภาอนุมัติ
27
27
27
27
29
27
27
27
28
30
30
28
23
31

มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
ม.ค.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.
ม.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.
ม.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

2555
2555
2555
2555
2556
2555
2555
2555
2554
2553
2553
2554
2554
2556

สกอ.รับทราบ

ครุสภารับรอง

19 ต.ค. 2555
19 ต.ค. 2555
12 ต.ค. 2555
12 ต.ค. 2555
28 ต.ค. 2556
12 ต.ค. 2555
12 ต.ค. 2555
12 ต.ค. 2555
8 เม.ย. 2554
17 ก.พ. 2554
24 ก.พ. 2554
8 เม.ย. 2554
12 เม.ย. 2555
6 ธ.ค. 2556

19 ธ.ค.
19 ธ.ค.
19 ธ.ค.
19 ธ.ค.
20 พ.ย.
19 ธ.ค.
19 ธ.ค.
19 ธ.ค.
27 ก.ค.
16 พ.ย.
16 พ.ย.
16 พ.ย.
19 ธ.ค.
20 พ.ย.

2556
2556
2556
2556
2557
2556
2556
2556
2555
2555
2555
2555
2556
2557

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดได้ที่ http://edu.snru.ac.th (คลิกที่หลักสูตรปริญญาตรี)
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9. จํานวนนักศึกษาและอาจารย์
9.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์
9.1.1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
จํานวนนักศึกษาภาคปกติ

ลําดับที่

สาขาวิชา

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

การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
คณิตศาสตร์ หมู่ 1
คณิตศาสตร์ หมู่ 2
ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
ภาษาไทย หมู่ 1
ภาษาไทย หมู่ 2
สังคมศึกษา หมู่ 1
สังคมศึกษา หมู่ 2
วิทยาศาสตร์ หมู่ 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
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หมู่ 1
รวมทั้งสิ้น

2553

2554

2555

2556

2557

56
55
48
51
44
43
55
53
57
55
54
54
50
44

53
63
59
55
58
61
55
59
55
60
54
50
60
55
40
53

55

53

72

40

41

58

37

49

62

51

59

64

46

54

66

40

47

53

49

47

63

52
40

42

69

42

39
26
38

55

31

43

47

32

41
43
622

55
664

52
53

46
47
49
42
42
32

824

1,148

515

รวม
289
118
246
106
250
104
284
112
278
115
248
104
269
99
92
256
53
85
73
184
42
163
32
73
98
3,773
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9.1.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.ป.)
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1
การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2
คณิตศาสตร์ หมู่ 1
คณิตศาสตร์ หมู่ 2
ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
ภาษาไทย หมู่ 1
ภาษาไทย หมู่ 2
สังคมศึกษา หมู่ 1
วิทยาศาสตร์ หมู่ 1
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1
การศึกษาพิเศษ หมู่ 1
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักศึกษาภาค กศ.ป.
2553 2554 2555 2556 2557
8
45
7
42
3
34
31
10
29
9
10
37
37
23
31
2
41
11
27
17
11
37
94
408

รวม
53
49
37
31
39
9
47
37
54
43
38
17
48
502

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2555 - 2557 ไม่ได้มีการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศป.)
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9.1.3 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน 5 หลักสูตร
ปี พ.ศ.
ลําดับ

สาขาวิชา

หลักสูตร

2553

2554

2555

2556

2557

รวม

1

การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

114

187

120

45

44

510

2

การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

59

39

39

37

28

202

3

หลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

69

104

66

4

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

47

41

88

5

การสอนวิทยาศาสตร์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

27

12

39

239

1,078

รวมทั้งสิ้น

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

สาขาวิชา

หลักสูตร

2553

2554

2555

2556

2557

รวม

1

ภาวะผู้นําทางการบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

16

19

16

15

9

75

2

การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

15

20

16

14

22

87

3

วิจัยหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

22

-

13

รวมทั้งสิ้น

35
197

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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9.2 อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
9.2.1 รายชื่ออาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

1
2
3

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

4
5
6

ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
รศ.ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ผศ.ดร.อรวรรณ นิม่ ตลุง
ผศ.ดร.ศิกานต์
เพียรธัญญกรณ์
รศ.ดร.สมศรี ทองนุช
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ผศ.รักทรัพย์ แสนสําแดง
ดร.อุษา ปราบหงษ์
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
ดร.สุชาดา บุปผา

กศ.ด. การบริหารการศึกษา
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปร.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

21
22
23

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

กศ.ด. การอุดมศึกษา
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ค.ม. การประถมศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด การบริหารและพัฒนา
การศึกษา
คอ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา

24
25
26

นายบุญส่ง วงค์คํา
นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ
นายอริญชย์ พรหมเทพ

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา

27
28
29

ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
นายสถิตย์ ภาคมฤค
นางสาววาทินี อุดมกัน

วท.ม. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาไทย
วท.ม. เคมี




30
31
32
33
34
35

นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายภัทรดร จัน้ วันดี
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายอภิวัฒน์ ปานทอง
นางสาวพรพิมล ศิวินา

ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
M.A. TESOL








36
37

นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย

สค.ม. สังคมวิทยา
ศษ.ม. สังคมศึกษา




อ.

ผศ.

รศ.







วุฒิ
ป.
เอก




อาจารย์
พิเศษ

หมายเหตุ/
วันบรรจุ





























ช่วยราชการ

ช่วยราชการ






















1 มิ.ย. 2555
31 พ.ค.
2556






รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

1 ต.ค. 2551
ลาศึกษาต่อ
30 ก.ค.2552
2 มี.ค. 2552
2 มี.ค. 2552
ลาศึกษาต่อ
2 มี.ค. 2552
5 ก.ค. 2552
8 มี.ค. 2552
10 พ.ค.2553
2 พ.ย. 2552
1 เม.ย. 2554
ลาศึกษาต่อ
1 เม.ย. 2554
1 เม.ย. 2554
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ลําดับ

ข้าราชการ

วุฒิการศึกษา

ชื่อ – สกุล

อ.
38
39
40

นางผกาพรรณ วะนานาม
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นางสาวปิยะนันท์ ปลืม้ โชค
นายธนา เตมีรักษ์
นางสาวหรรษา องคสิงห์
นางสาวเบญจพร อุผา
นางสาวจินดา ลาโพธิ์
นางสาวอําพร ดัชถุยาวัตร์
นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นายวีรวัฒน์ คําแสนพันธ์
นายก้องภพ ศิริบตุ ร

วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
และการให้คําปรึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. เคมี
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

51

นายศตวรรษ มะละแซม

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา

52
53

นายวสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายธเนศพล เจริญราษฎร์

54
55
56
57
58

นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
นายสุรยิ ะ ปทุมรัตน์
นายกิตติกร รักษาพล
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
นางอนงลักษณ์ หนูหมอก

ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. พลศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. พลศึกษา
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน
แขนง พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

รวม
รวมทั้งสิ้น

ผศ.

รศ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.




วุฒิ
ป.
เอก

อาจารย์
พิเศษ

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




15

1 มิ.ย. 2555



1 พ.ย. 2555






3

30 พ.ค.
2556
25 พ.ย.
2556
15 พ.ค.2555





7

หมายเหตุ/
วันบรรจุ

29

1

21

7

58

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

1 ส.ค. 2556
1 พ.ค. 2556
1 ต.ค. 2556
15 พ.ค.
2555

24
9.2.2 จํานวนบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายสนิท ศิริสานต์
นายกฤษณะ กีวิไลย์
นายบุญเกื้อ ครุธคํา
นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
นางสาวจีรวรรณ วรกาล
นางสาวทัศนีย์ คําปาน
นางสาวรจนา ผาลลาพัง
นางพรพิมล ภาคมฤค
นางสาวอรพิน บุตราช
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใด
นายชีระวิทย์ อุดมศาส์นติ
นายณรงศิล คําทเนตร

ตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ลูกจ้างรายวัน
ลูกจ้างรายวัน
ลูกจ้างรายวัน

10. งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2557)
10.1 งบประมาณแผ่นดิน + งบกลาง
10.2 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
10.3 งบโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
รวม

3,348,510
6,285,389
2,083,222
11,717,121

บาท
บาท
บาท
บาท

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ตอนที่ 3
การนําผลการประเมินครั้งทีผ่ ่านมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คณะครุ ศ าสตร์ ได้ นํ า ข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2556 (มิ ถุ น ายน 2555–
พฤษภาคม 2556) และข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และได้กําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีของ
ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

การนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
ข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมิน
วงรอบปีการศึกษา 2556
1. จัดอบรมและหาพี่เลี้ยง
ในการแนะนําเรื่องของ
การทําวิจัย เพื่อกระตุ้น
และทําให้คณาจารย์เข้าใจ
เรื่องการทําวิจัยมากขึ้น
2. วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวกับ
บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อนํามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย

การปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2557

กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินงาน
- โครงการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาตําราและ
งานวิจัยของอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเต่างอย
- โครงการพัฒนาการวิจัย
เพื่อการเรียนการสอนของ
ครูกลุ่มสนุก
- โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
- โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์
คณะครุศาสตร์
อาจารย์
คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค. 58
ต.ค. 57 – ก.ย. 58

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

50,000
(งบ บ.กศ.)
32,650
(งบ บ.กศ.)

นายบุญส่ง วงค์คํา
นายบุญส่ง วงค์คํา

หน่วยงาน
ภายนอก

ส.ค. 57

150,000
(งบแผ่นดิน)

นายบุญส่ง วงค์คํา

หน่วยงาน
ภายนอก

ส.ค. 57

150,000
(งบแผ่นดิน)

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสดิ์

หน่วยงาน
ภายนอก

28 – 29 ม.ค. 58

40,000
(งบแผ่นดิน)

นายวีรวัฒน์
คําแสนพันธ์

หน่วยงาน
ภายนอก

21 ก.พ. 58

10,000
(งบ บ.กศ.)

นางสาวอําพร
ดัชถุยาวัตร์
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2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมิน
วงรอบปีการศึกษา 2556
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกให้
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกได้รบั การ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
และควรกําหนดให้การสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่
ได้รับการรับรอง อาทิเช่น สมศ.
หรือ TCI
2. ควรปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรด้วยการสร้างแรงจูงใจ
สร้างเครือข่ายพี่เลีย้ งและ
สวัสดิการให้มีการทําผลงาน
วิชาการให้มากขึ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์ มีขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ทัง้ สวัสดิการ
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ปีการศึกษา 2557
การดําเนินงาน
- โครงการอบรมการใช้สถิติ
และโปรแกรม LISREL
เพื่อการวิเคราะห์ด้านสถิติ
การวิจัยขั้นสูง รุ่นที่ 4

- โครงการพัฒนาตํารา
วิชาการ
- โครงการพัฒนาผลงาน
วิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
คณะครุศาสตร์

17 - 19 ธ.ค. 57

45,000
(นอกงบประมาณ)

ผศ.ดร.วัลนิกา
ฉลากบาง
ผศ.ดร.ถาดทอง
ปานศุภวัชร

คณาจารย์และบุคลากร
คณะครุศาสตร์
คณาจารย์และบุคลากร
คณะครุศาสตร์

มี.ค. 57

140,000
(นอกงบประมาณ)
50,000
(นอกงบประมาณ)

ผศ.ดร.วาโร
เพ็งสวัสดิ์
อ.บุญส่ง
วงค์คํา

มี.ค. 58
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แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวบ่งชี้ที่ดีเด่น
จากผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2556 ได้พบแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับเป็นแนวทางการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 ดังนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แนวปฏิบัติท่ดี ี (best practice)
แนวปฏิบัติท่ดี ี ดําเนินการดังนี้
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เพื่อสํารวจ
ความต้องการของนักศึกษา และจัดบริการให้แก่นักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมแก่ความต้องการจําเป็น
2. นําข้อมูลจากข้อ 1. มาจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการ
จําเป็น เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการ
สัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
โครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์
3. มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ได้แก่ ทุนครูมืออาชีพ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งทุนศึกษา
ต่อ
4. มีการประเมินการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอือ้ ต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
5. มีการประเมินการให้บริการและนําผลมาใช้ในการดําเนินงานในรอบปี
ถัดไป
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แนวปฏิบัติท่ดี ี (best practice)
แนวปฏิบัติท่ดี ี ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม
4. นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีถัดไป
แนวปฏิบัติท่ดี ี ดําเนินการดังนี้
1. มีการกําหนดแนวทางในการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะแก่นักศึกษา
โดยกําหนดโครงการจิตอาสา เราทําด้วยใจ ลงในแผนปฏิบัติราชการ
และมีผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน
2. มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนด
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจิตสาธารณะแก่นักศึกษา
4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะ
แก่นักศึกษา
แนวปฏิบัติท่ดี ี ดําเนินการดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ท่ปี รึกษาของคณะ
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คาํ ปรึกษา
แก่อาจารย์ทป่ี รึกษา
3. ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ท่ปี รึกษา
4. ประเมินผลระบบอาจารย์ท่ปี รึกษา และการดําเนินงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทุกปี
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการโดยนําข้อมูล
จากผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากปี ท่ี ทํ า การประเมิ น เสร็ จ สิ้ น แล้ ว มาทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่
นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
กระบวนการบริหารคุณภาพ
1. การวางแผน (Plan)

2. การปฏิบัติตามแผน (Do)

3. การตรวจสอบประเมินผล (Check)

4. การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)

ผลการดําเนินงาน
1. ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ
2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพภายใน
3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผู้รับผิดชอบ
4. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์
5. จัดทําปฎิทนิ การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
1. ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผูบ้ ริหารจะให้การสนับสนุน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อกํากับติดตาม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผลโครงการ
2. คณะครุศาสตร์จะจัดทํารายการประเมินตนเอง (SAR) ทุกสิ้นปีการศึกษา
3. คณะครุศาสตร์จะได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการเป็นบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ
1. นําผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการบริหารคณะ เพือ่ ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
2. นําผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อให้
แต่ละสาขาวิชานําผลการประเมินภายในไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในระดับคณะ
และมีการตรวจประเมินภายใน โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะ และมีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าวแล้วนํา
ผลมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมีแนวทางพัฒนาตัวบ่งชี้
ที่มีจุดที่ควรพัฒนา และมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีสาํ หรับตัวบ่งชี้ดีเด่น
4. มีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสาขาวิชาและคณะ ให้ดีขึ้น
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื่องจากรายงาน
การประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
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ตอนที่ 4
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยได้
ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ี สกอ. กําหนด ดังนี้
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิด
ของตัวบ่งชี้

จํานวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

ผลลัพธ์

6

1.04

ผลการ
ประเมิน

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ปัจจัยนําเข้า

4.53

ปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ปัจจัยนําเข้า

2.59

พอใช้

ปัจจัยนําเข้า

0.00

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

5.00
5.00
5.00

ปรับปรุง
เร่งด่วน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

รวม

3

ปัจจัยนําเข้า
ผลลัพธ์
กระบวนการ
กระบวนการ

1
1

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

กระบวนการ

2

5.00

ดีมาก

4.00

ดี

4.01

ดี

กระบวนการ
13
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องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
พั น ธกิ จที่ สําคัญ ที่สุ ดของสถาบั น อุด มศึก ษา คื อ การผลิตบั ณ ฑิ ต หรือการจัด กิจกรรมการเรียน
การสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนนที่ได้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

1.04 คะแนน

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

4.53 คะแนน

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

2.59 คะแนน

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

0 คะแนน

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00 คะแนน

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

3.03 คะแนน

ผลการประเมิน

พอใช้
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หมายเหตุ : ทุกตัวบ่งชี้ (ทุกองค์ประกอบ) ให้ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

การแปลความหมาย

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

การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
:
:
:
:

ผลลัพธ์
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง

เบอร์โทร 085-4553237
เบอร์โทร 086-1062148

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต

เกณฑ์การประเมิน
สูตรการคํานวณ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

คะแนนที่ได้

=

:

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

ระดับปริญญาตรี
1. ค.บ. คณิตศาสตร์
2. ค.บ. สังคมศึกษา
3. ค.บ. ภาษาไทย
4. ค.บ. ภาษาอังกฤษ
5. ค.บ. ฟิสิกส์
6. ค.บ. เคมี
7. ค.บ. วิทยาศาสตร์
8. ค.บ. เกษตรศาสตร์
9. ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
10.ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
11. ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
12. ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
13. ค.บ. คหกรรมศาสตร์
14. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
ระดับบัณฑิตศึกษา
15. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท)
16. สาขาวิชาวิจยั หลักสูตรและการสอน (ป.เอก)
17. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท)
18. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา (ป.เอก)
19. สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (ป.โท)
20. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ป.โท)
21. สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ป.โท)
22. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก)
23. สาขาวิชาชีพครู
คะแนนรวม
คะแนนที่ได้
23.97
23
คะแนนที่ได้ = 1.04 คะแนน

คะแนน

2.00
1.00
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
1.13
1.78
0.79
1.78
ไม่ผ่านเกณฑ์
0.24

เอกสารอ้างอิง

คคศ 1.1 – 1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในระดับปริญญาตรี
คคศ 1.1 – 2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
2.47
2.08
2.29
2.49
2.18
2.19
1.55
23.97
ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

ค่าเฉลี่ย 3.00 คะแนน

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 1.04 คะแนน
ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป

ค่าเฉลี่ย 3.00 คะแนน

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดอ่อน

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์ไม่มีระบบการติดตามรายงาน
ควรมีระบบการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน (มคอ. 7) ตามแผนอย่างต่อเนื่อง (มคอ. 3, 5, 7) ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
:
:
:
:

ปัจจัยนําเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง

เบอร์โทร 085-4553237
เบอร์โทร 086-1062148

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของ สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีท่มี ีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

= 21 x 100 = 36.21
58
เทียบคะแนนจะได้
36.21 x 5 = 4.53
40

- คคศ.1.2 เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจํา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2557

คะแนนที่ได้
4.53 คะแนน

ผลการประเมิน
ดีมาก

รายการเอกสารอ้างอิง :
- คคศ.1.2 เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2557
ข้าราชการ

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

1
2
3

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

4
5
6

ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
รศ.ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร

7
8
9
10
11
12
13

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ผศ.ดร.อรวรรณ นิม่ ตลุง
ผศ.ดร.ศิกานต์
เพียรธัญญกรณ์

กศ.ด. การบริหารการศึกษา
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปร.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

อ.

ผศ.

รศ.















พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.

วุฒิ
ป.
เอก




อาจารย์
พิเศษ

หมายเหตุ/
วันบรรจุ
















รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ช่วยราชการ

38

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ข้าราชการ

วุฒิการศึกษา
อ.

ผศ.

รศ.


พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.

14
15
16
17
18
19
20

รศ.ดร.สมศรี ทองนุช
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ผศ.รักทรัพย์ แสนสําแดง
ดร.อุษา ปราบหงษ์
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
ดร.สุชาดา บุปผา

21
22
23

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

กศ.ด. การอุดมศึกษา
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ค.ม. การประถมศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด การบริหารและพัฒนา
การศึกษา
คอ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา

24
25
26

นายบุญส่ง วงค์คํา
นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ
นายอริญชย์ พรหมเทพ

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา

27
28
29

ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
นายสถิตย์ ภาคมฤค
นางสาววาทินี อุดมกัน

วท.ม. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาไทย
วท.ม. เคมี




30
31
32
33
34
35

นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายภัทรดร จัน้ วันดี
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายอภิวัฒน์ ปานทอง
นางสาวพรพิมล ศิวินา

ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
M.A. TESOL








36
37
38
39
40

นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
นางผกาพรรณ วะนานาม
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์







41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นางสาวปิยะนันท์ ปลืม้ โชค
นายธนา เตมีรักษ์
นางสาวหรรษา องคสิงห์
นางสาวเบญจพร อุผา
นางสาวจินดา ลาโพธิ์
นางสาวอําพร ดัชถุยาวัตร์
นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นายวีรวัฒน์ คําแสนพันธ์
นายก้องภพ ศิริบตุ ร

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. วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. เคมี
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

51

นายศตวรรษ มะละแซม

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา



52

นายวสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์

ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วุฒิ
ป.
เอก


อาจารย์
พิเศษ

หมายเหตุ/
วันบรรจุ
ช่วยราชการ






















1 มิ.ย. 2555
31 พ.ค.
2556





1 ต.ค. 2551
ลาศึกษาต่อ
30 ก.ค.2552



2 มี.ค. 2552
2 มี.ค. 2552
ลาศึกษาต่อ
2 มี.ค. 2552
5 ก.ค. 2552
8 มี.ค. 2552
10 พ.ค.2553
2 พ.ย. 2552
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



รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

30 พ.ค.
2556
25 พ.ย.
2556
15 พ.ค.2555
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ลําดับ

ข้าราชการ

วุฒิการศึกษา

ชื่อ – สกุล

อ.
53

นายธเนศพล เจริญราษฎร์

54
55
56
57
58

นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
นายสุรยิ ะ ปทุมรัตน์
นายกิตติกร รักษาพล
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
นางอนงลักษณ์ หนูหมอก

ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. พลศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. พลศึกษา
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน
แขนง พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

รวม
รวมทัง้ สิน้

ผศ.

รศ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.


วุฒิ
ป.
เอก

อาจารย์
พิเศษ

1 มิ.ย. 2555



1 พ.ย. 2555








7

15

3

29

1

21

7

58

ผลการประเมินตนเอง :
ร้อยละ 20 (2.50 คะแนน)

เป้าหมายปีนี้
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 36.21 (4.53 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 20 (2.50 คะแนน)

เป้าหมายปีต่อไป
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง

หมายเหตุ/
วันบรรจุ

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้ สนับสุนนให้คณาจารย์สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษา
คณาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ต่อในระดับปริญญาเอกมากยิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

1 ส.ค. 2556
1 พ.ค. 2556
1 ต.ค. 2556
15 พ.ค.
2555

40

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
:
:
:
:

ปัจจัยนําเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง

เบอร์โทร 085-4553237
เบอร์โทร 086-1062148

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญ ญาของประเทศ และมีความรับผิด ชอบที่จะต้อง
ส่งเสริม ให้ อาจารย์ในสถาบัน ทําการศึกษาวิจัยเพื่ อแสวงหาและพัฒ นาองค์ความรู้ในศาสตร์ส าขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง
0–5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
X 100
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ X 5
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

= 18 x 100 = 31.03
58
เทียบคะแนนจะได้
31.03 x 5 = 2.59
60

- คคศ.1.2 เอกสารรายละเอียด
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2557

คะแนนที่ได้
2.59 คะแนน

ผลการประเมิน
พอใช้

รายการเอกสารอ้างอิง :
- คคศ.1.3 เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2557
ข้าราชการ

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

1
2
3

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

4
5
6

ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
รศ.ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ผศ.ดร.อรวรรณ นิม่ ตลุง
ผศ.ดร.ศิกานต์
เพียรธัญญกรณ์
รศ.ดร.สมศรี ทองนุช
ผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ผศ.รักทรัพย์ แสนสําแดง
ดร.อุษา ปราบหงษ์
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
ดร.สุชาดา บุปผา

กศ.ด. การบริหารการศึกษา
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ปร.ด. การวัดและประเมินผล
การศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

21
22
23

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

อ.

กศ.ด. การอุดมศึกษา
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ค.ม. การประถมศึกษา
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ด การบริหารและพัฒนา
การศึกษา
คอ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา

ผศ.

รศ.


พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.






วุฒิ
ป.
เอก




อาจารย์
พิเศษ

หมายเหตุ/
วันบรรจุ





























ช่วยราชการ

ช่วยราชการ
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ลําดับ

ข้าราชการ

วุฒิการศึกษา

ชื่อ – สกุล

อ.



ผศ.

รศ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อ.
ผศ.

24
25
26

นายบุญส่ง วงค์คํา
นางสาวสรินดา พงษ์คุลีการ
นายอริญชย์ พรหมเทพ

กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา

27
28
29

ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
นายสถิตย์ ภาคมฤค
นางสาววาทินี อุดมกัน

วท.ม. คณิตศาสตร์
ศศ.ม. ภาษาไทย
วท.ม. เคมี




30
31
32
33
34
35

นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นายภัทรดร จัน้ วันดี
นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
นายนพรักษ์ แกสมาน
นายอภิวัฒน์ ปานทอง
นางสาวพรพิมล ศิวินา

ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
กศ.ม. พลศึกษา
กศ.ม. พลศึกษา
M.A. TESOL








36
37
38
39
40

นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
นางผกาพรรณ วะนานาม
นางสาวนวพร วรรณทอง
นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์







41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นางสาวปิยะนันท์ ปลืม้ โชค
นายธนา เตมีรักษ์
นางสาวหรรษา องคสิงห์
นางสาวเบญจพร อุผา
นางสาวจินดา ลาโพธิ์
นางสาวอําพร ดัชถุยาวัตร์
นางสาวนนทวรรณ แสนไพร
นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
นายวีรวัฒน์ คําแสนพันธ์
นายก้องภพ ศิริบตุ ร

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. วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. ภูมิศาสตร์
วท.ม. เคมี
กศ.ม. พลศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

51

นายศตวรรษ มะละแซม

ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา



52
53

นายวสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
นายธเนศพล เจริญราษฎร์

54
55
56
57
58

นายจีรวัฒน์ สัทธรรม
นายสุรยิ ะ ปทุมรัตน์
นายกิตติกร รักษาพล
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
นางอนงลักษณ์ หนูหมอก

ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
(แขนงภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. พลศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.ม. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. พลศึกษา
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน
แขนง พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

รวม
รวมทัง้ สิน้

วุฒิ
ป.
เอก

อาจารย์
พิเศษ



1 ต.ค. 2551
ลาศึกษาต่อ
30 ก.ค.2552



2 มี.ค. 2552
2 มี.ค. 2552
ลาศึกษาต่อ
2 มี.ค. 2552
5 ก.ค. 2552
8 มี.ค. 2552
10 พ.ค.2553
2 พ.ย. 2552
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



15

1 มิ.ย. 2555



1 พ.ย. 2555






3

30 พ.ค.
2556
25 พ.ย.
2556
15 พ.ค.2555





7

หมายเหตุ/
วันบรรจุ

29

1

21

7

58
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ผลการประเมินตนเอง :
ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน)

เป้าหมายปีนี้
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 31.03 (2.59 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน)

เป้าหมายปีต่อไป
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตร์มีคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการจํานวนน้อย

แนวทางเสริม
คณะครุศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทําผลงาน
วิชาการ เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
:
:
:
:

ปัจจัยนําเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง

เบอร์โทร 085-4553237
เบอร์โทร 086-1062148

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วน
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมี
ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน
และนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกิน
ร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

45
2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจํา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคํานวณ
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง –
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100
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2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้ =

(20 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1)
10

X5

ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

1) สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
= 3,424.7500 = 59.04
58
2) ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ คือ

- คคศ.1.2 เอกสารรายละเอียด
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2557

30-59.04 x100 = -96.80%
30
คะแนนที่ได้
0 คะแนน

ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีต่อไป

ร้อยละ 15
0.00 คะแนน (ร้อยละ 59.04)
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1. นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
2. นายนพรักษ์ แกสมาน

เบอร์โทร 081-0560861 (ข้อ 1 – 6)
เบอร์โทร 085-8970784 (ข้อ 1 – 6)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์
กับนักศึกษา เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คําปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน เมื่อสําเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่
1

2

3

4

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

- คณะครุศาสตร์มีระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา ทุกหมู่เรียนเพื่อให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชวี ิตแก่นักศึกษา
ซึ่งกําหนดให้หลักสูตรได้จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา มีชั่วโมงโฮมรูม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ท่ปี รึกษาได้ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
และมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น facebook หรือ Line
- คณะครุศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง และเพิ่มพูน
ความรู้ในเรื่องของการเป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา โดยกําหนดให้เข้าร่วม
โครงการประชุมสัมมนาการประเมินอาจารย์ท่ปี รึกษาที่ดีท่จี ดั ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย และแจกคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาให้แก่อาจารย์ทุกท่าน
คณะครุศาสตร์ จัดทําฐานข้อมูล บอร์ดติดป้ายประกาศ เว็บไซต์
สําหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เป็นประโยชน์ในการหางานพิเศษทํา
ระหว่างศึกษา หรือแหล่งความรู้ด้านอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยในปีการศึกษาได้มีการจัด
โครงการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
- โครงการปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 3
- โครงการปัจฉิมเสวนา อําลารุ่นพี่ ปีการศึกษา 2557
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
- โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศสาขาการศึกษาปฐมวัย

- คคศ.1.5-1(1) คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษา
ปีการศึกษา 2557
- คคศ.1.5-1(2) บันทึกการให้คําปรึกษา
- คคศ.1.5-1(3) ตารางชั่วโมงโฮมรูม
- คคศ.1.5-1(4) Facebook ติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ท่ปี รึกษาและนักศึกษา
- คคศ.1.5-1(5) โครงการประชุมสัมมนาการ
ประเมินอาจารย์ทป่ี รึกษาทีด่ ี
- คคศ.1.5-1(6) คู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษา

คณะครุศาสตร์ได้ทําการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในด้านอาจารย์ทป่ี รึกษา การให้บริการกิจกรรมและแหล่ง
งาน และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมือ่ สําเร็จ
การศึกษา โดยมีผลการประเมินอยู่ท่ี 4.52 และมีข้อเสนอแนะให้มีการ
รวบรวมเว็บไซต์แหล่งงานให้มากขึ้น และต้องการมีกิจกรรมที่ทํา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษาและนักศึกษามากขึ้น

- คคศ.1.5-2(1) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
- คคศ.1.5-2(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
งานสําหรับนักศึกษา

- คคศ.1.5-3(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- คคศ.1.5-3(2) โครงการปฐมนิเทศฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และ 3
- คคศ.1.5-3(3) โครงการสัมมนาระหว่างฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- คคศ.1.5-3(4) โครงการปัจฉิมเสวนา
อําลารุ่นพี่ ปีการศึกษา 2557
- คคศ.1.5-3(5) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
- คคศ.1.5-3(6) โครงการสัมมนาและปัจฉิม
นิเทศสาขาการศึกษาปฐมวัย
- คคศ.1.5-4 (1) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของการให้บริการแก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557
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หลักฐานอ้างอิง

เกณฑ์
ข้อที่
5

6

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

จากการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการแก่
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีการมอบหมายให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ประจําคณะได้ดําเนินการรวบรวมเว็บไซต์แหล่งงานเพื่อ
บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
ร่วมกับนักศึกษาในความดูแล วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม
จิตอาสาร่วมกัน ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของคณะ คือ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู”
คณะครุศาสตร์ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
เช่นแหล่งงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ และดําเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า
ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่า
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์

- คคศ.1.5-5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ

- คคศ.1.5-6(1) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
- คคศ.1.5-6(2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

การบรรลุเป้าหมาย
ผลกรรมการประเมินปีน้ี

บรรลุเป้าหมาย
4 ข้อ (3 คะแนน) ข้อ 1, 2, 3, 6
6 ข้อ (5 คะแนน)

เป้าหมายปีต่อไป

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมบริการ
ให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาที่ดี

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. นางสาวเบญจพร อุผา
2. นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์
3. นายนพรักษ์ แกสมาน
4. นางสาวนวพร วรรณทอง
5. นางสาวรจนา ผาลลาพัง

เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร
เบอร์โทร

081-17291210
083-3325822
085-8970784
085-4553237
086-1062148

(ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
(ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
(ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
(ข้อ 3)
(ข้อ 3)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ พึงประสงค์ ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา อย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ 1 ประการ
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่
1

2

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร์ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรม
เช่น การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของหลักสูตร
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้นาํ มาวางแผนการดําเนินงานของ
หลักสูตร เพื่อทําแผนพัฒนานักศึกษาของคณะต่อไป
คณะครุศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมนักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทีป่ ระกอบด้วยมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้
(1) คุณธรรม จริยธรรม : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
(2) ความรู้ : โครงการครุศาสตร์วชิ าการวิชาชีพครู
(3) ทักษะทางปัญญา : โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะการใช้อปุ กรณ์
วิทยาศาสตร์
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ :
โครงการคณะครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น
(5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติม : โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี เผยแพร่และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV
(6) การจัดการเรียนรู้ : โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน การ
วิจัย การวัดและประเมินผลของสาขาวิชาต่าง ๆ และมีการให้ความรู้ใน
การนําผลจากการวิเคราะห์ผลโครงการมาสร้างเป็นกราฟ หรือ
แผนภูมเิ พื่อแสดงผลการดําเนินงานจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลขให้เป็น
ในรูปแบบอื่นได้

เอกสาร
- คคศ. 1.6-1(1) แผนพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557
- คคศ. 1.6-1(2) รายงานผลงานประเมิน
ที่ตอบโดยนักศึกษา

- คคศ. 1.6-2(1) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
- คคศ. 1.6-2(2) โครงการครุศาสตร์วิชาการ
วิชาชีพครู
- คคศ. 1.6-2(3) โครงการผลิตสื่อและฝึกทักษะ
การใช้อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์
- คคศ. 1.6-2(4) โครงการคณะครุศาสตร์อาสา
พัฒนาท้องถิ่น
- คคศ. 1.6-2(5) โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยี เผยแพร่และพัฒนาการใช้สื่อ
eDLTV
- คคศ. 1.6-2(6) โครงการอบรมการเขียน
แผนการสอน การวิจัย การวัดและประเมินผลของ
สาขาวิชา
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เกณฑ์
ข้อที่
3

4

5

6

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
สําหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา

- คคศ. 1.6-3(1) โครงการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์
- คคศ. 1.6-3(2) รายงานสรุปโครงการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
คณะครุศาสตร์ กําหนดให้แต่ละสาขาวิชาต้องประเมินผลความสําเร็จ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นทุกกิจกรรม รวมถึงกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่คณะจัดขึ้นด้วย โดยเน้นผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ และกําหนดให้นําผลการประเมิน ที่ได้มาใช้
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไปโดยอาศัยหลัก PDCA
คณะครุศาสตร์ มีการประเมินผลความสําเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น โดยเน้นผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตาม
แผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งจากผลการประเมินพบว่าการ
ดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการ อย่ า งครบถ้ ว น แต่ เห็ น ควร
พิ จ ารณากิ จ กรรมที่ เป็ น กิ จ กรรมเสริม ความเป็ น ครู ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ตามที่คุรุสภากําหนดไว้ด้วย
คณะครุศาสตร์ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม และผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ไปปรั บ ปรุ งเพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558
โดยอาศัยหลัก PDCA ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ แห่งชาติ 5
ประการ และข้อบังคับกิจกรรมเสริมความเป็นครูของคุรุสภา ดังนี้
 ชั้นปีท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 ชั้นปีท่ี 2 ทักษะชีวติ
 ชั้นปีท่ี 3 ความรู้และวิชาการ
 ชั้นปีท่ี 4 สัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ชั้นปีท่ี 5 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

- คคศ. 1.6-4(1) เอกสารรายงานสรุปโครงการ
- คคศ. 1.6-4(2) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนานักศึกษา
- คคศ. 1.6-5(3) เว็บไซต์การจัดการระบบ
โครงการ คณะครุศาสตร์
- คคศ. 1.6-5(1) แผนพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
- คคศ. 1.6-5(2) เอกสารรายงานสรุปโครงการ
- คคศ. 1.6-5(3) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
- คคศ. 1.6-6(1) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
- คคศ. 1.6-6(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
- คคศ. 1.6-6(3) (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ (5 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป

6 ข้อ (5 คะแนน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์ มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม โดยเน้นกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษา
ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา
แห่งชาติ
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : แผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558
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องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อม ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย
มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2)คณาจารย์มีส่วนร่วม
ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
การวิจยั

ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนนที่ได้

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

5.00 คะแนน

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

5.00 คะแนน

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจยั

5.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

5.00 คะแนน

ผลการประเมิน

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1. นายสุดประไทย บุพศิริ
2. นายภัทรดร จั้นวันดี
3. นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
4. นายกฤษณะ กีวิไลย์
5. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์

เบอร์โทร 082-8587039 (ข้อ 1 - 6)
เบอร์โทร 091-2908996 (ข้อ 1, 6)
เบอร์โทร 093-3435735 (ข้อ 3, 4, 5)
เบอร์โทร 087-9530595 (ข้อ 1, 2)
เบอร์โทร 084-2607088 (ข้อ 1, 4)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่นี ําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
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6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่นี ําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่
1

2

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

คณะครุศาสตร์มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2558 - 2561
ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และคณะฯ ได้ดาํ เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร์

- คคศ.2.1-1(1) แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.2.1-1(2) แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
สารสนเทศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2558 - 2561
- คคศ.2.1-1(3) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2558 – 2561
- คคศ.2.1-1(4) เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล
ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- คคศ.2.1-2(1) เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของสวพ.
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ
- คคศ.2.1-2(2) เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล
งานสร้างสรรค์
ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
- คคศ.2.1-2(3) ภาพแสดงแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สร้างสรรค์
ห้องสมุดภายในคณะและห้องปฏิบัตกิ าร
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
คอมพิวเตอร์
วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คคศ.2.1-2(4) คอมพิวเตอร์สําหรับค้นข้อมูล
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ภายในห้องสมุด และระบบรักษาความปลอดภัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น
ภายใน ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
คณะครุศาสตร์
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) - คคศ.2.1-2(5) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา สัญจรพบคณะครุศาสตร์ (6 กุมภาพันธ์
2557)
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เกณฑ์
ข้อที่

3

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

คณะครุศาสตร์ มีผู้ประสานงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ทําหน้าทีใ่ นการประสานตรวจสอบข้อมูลต่างๆกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเฉพาะเรื่องการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร และคอย
ประสานเกี่ยวกับขัน้ ตอนในการให้ทุนของมหาวิทยาลัยและขั้นตอน
ที่คณะครุศาสตร์จะต้องดําเนินการ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
และคณะครุศาสตร์ยังมีการกําหนดนโนบายให้สาขาวิชาตั้ง
งบประมาณในการสนับสนุนการวิจยั ของอาจารย์ เพือ่ สนับสนุนให้
อาจารย์ได้ทําวิจัยในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
หรือจากสถาบันวิจัยอีกด้วย

- คคศ.2.1-2(6) คณะครุศาสตร์จดั โครงการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ ครุศาสตร์โดยเชิญ
ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นวิทยากรในหัวข้อการทํา
ตําราและผลงานวิชาการ (20 ตุลาคม 2557)
- คคศ.2.1-2(7) เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
แสดงผลงานนิทรรศการการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (11 พฤศจิกายน 2557)
- คคศ.2.1-3(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย(สายวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอก
งบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
- คคศ.2.1-3(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.2.1-3(3) ขั้นตอนการให้ทนุ สนับสนุนการ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จากงบประมาณ
แผ่นดิน
- คคศ.2.1-3(4) ขั้นตอนการให้ทนุ สนับสนุนการ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จากเงินนอก
งบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
- คคศ.2.1-3(5) คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการฯ
- คคศ.2.1-3(6) โครงการสนับสนุนการวิจัย และ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์
ข้อที่
4

5

6

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

บุคลากรของคณะครุศาสตร์เมื่อทําวิจัยเสร็จสิน้ ก็ได้ขอทุนสนับสนุนใน
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
และขอทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมในการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่ง
ยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ และบุคลากรของคณะก็
ได้รับทุนสนับตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัย และ
คณะครุศาสตร์ยังสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง
กรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายในการดําเนินหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั นอกเหนือจาก
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดอีกด้วย
คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาอาจารย์โดยร่วมกันกับคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ใน
การมาให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิจัยของคณะ นอกจากนี้
คณะได้เชิญ ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ มาแนะนําและให้ความรู้ในการทํา
ผลงานวิชาการที่หลากหลาย ทั้งตํารา หนังสือและผลงานวิจัย และ
ทางคณะก็ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่จาก
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็ยังให้เงินค่าขวัญกําลังใจของบุคลากร
ที่ทําวิจัยและส่งตีพิมพ์ท่เี ป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการยกย่องชมเชย ผศ.สุดประไทย บุพศิริ ที่ได้จาํ วิจัย
จนสามารถขอผลงานทางวิชาการได้ โดยคณบดีได้มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดี และยกย่องในการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ จังหวัด
กาญจนบุรี

- คคศ.2.1-4(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- คคศ.2.1-4(2)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุ เพื่อเข้าร่วมใน
การนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่นี ําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

- คคศ.2.1-5(1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
แสดงคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนา สัญจรพบคณะครุศาสตร์(6กุมภาพันธ์
2557)
- คคศ.2.1-5(2) คณะครุศาสตร์จดั โครงการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะ ครุศาสตร์โดยเชิญ
ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นวิทยากรในหัวข้อการทํา
ตําราและผลงานวิชาการ (20ตุลาคม 2557
- คคศ.2.1-5(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
- คคศ.2.1-5(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุ เพื่อเข้าร่วมใน
การนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
- คคศ.2.1-5(5) ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จากงบประมาณ
แผ่นดิน
- คคศ.2.1-5(6) ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จากเงินนอก
งบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
- คคศ.2.1-5(7) รูปภาพการแสดงความยินดีและ
ยกย่องชมเชย ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
- คคศ.2.1-6 คู่มือการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ ( 5 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย

ผลกรรมการประเมินปีน้ี

5 ข้อ ( 4 คะแนน) ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
6 ข้อ (5 คะแนน)

เป้าหมายปีต่อไป

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัย
อย่างทั่วถึง

-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
- โครงการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
:
:
:
:

ปัจจัยนําเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1. นายสุดประไทย บุพศิริ
2. นางสาวจินดา ลาโพธิ์
3. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์

เบอร์โทร 082-8587039
เบอร์โทร 081-0538066
เบอร์โทร 084-2607088

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
สถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ท่สี ําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
X5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่ มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
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4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผู้บริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของ
การทําวิจัย จึงส่งเสริม ให้คณาจารย์ได้ขอทุนสนับสนุนการทําวิจัย โดยคณาจารย์ได้ขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากเงินนอกงบประมาณ งบ บก.ศ. และจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการพิจารณาแล้ว ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ)
1.1 ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง ได้รับสนับสนุน 223,230 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
2.1 อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค ได้รับสนับสนุน 163,700 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)
3.1 อาจารย์อภิวัฒน์ ปานทอง ได้รับสนับสนุน 52,100 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน
รวมเงินสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน
จํานวน 439,030 บาท
จากงบประมาณ บก.ศ. ประจําปีงบประมาณ 2557
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
1.1 อาจารย์ จินดา ลาโพธิ์ ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
2.1 อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
2.2 อาจารย์สุดประไทย บุพศิริ ได้รับสนับสนุน 30,000 บาท
2.3 อาจารย์ก้องภพ ศิริบุตร ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
3.1 อาจารย์เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
3.2 อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
3.3 อาจารย์ลดาวัลย์ มะลิไทย ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
4.1 อาจารย์เบญจพร อุผา ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ)
5.1 อาจารย์สุพัตรา ปสังคโท ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา)
6.1 อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
7.1 อาจารย์พรพิมล ศิวินา ได้รับสนับสนุน 40,000 บาท
รวมเงินสนับสนุน จากงบประมาณ บ.กศ.
จํานวน

- คคศ.2.2-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบ
บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- คคศ.2.2-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- คคศ.2.2-1(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

420,000 บาท
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ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

จากทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ประจําปีงบประมาณ 2557
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
1.1 อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
1.2 อาจารย์ก้องภพ ศิริบุตร ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
2.1 อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
2.2 อาจารย์เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
2.3 อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
3.1 อาจารย์เบญจพร อุผา ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
4.1 อาจารย์ธเนศพล เจริญราษฎร์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
5.1 อาจารย์จินดา ลาโพธิ์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา)
6.1 อาจารย์วีรวัฒน์ คําแสนพันธ์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
6.2 อาจารย์จีรวัฒน์ สัทธรรม ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
6.3 อาจารย์วสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
6.4 อาจารย์อภิวัฒน์ ปานทอง ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ)
7.1 อาจารย์หรรษา องคสิงห์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
7.2 อาจารย์สุพัตรา ปสังคโท ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
7.3 อาจารย์กิตติกร รักษาพล ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
7.4 อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์ ได้รับสนับสนุน 3,000 บาท
รวมเงินสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 48,000 บาท
จากทุน สกอ. ประจําปีงบประมาณ 2557
1. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี ได้รับสนับสนุน 550,000 บาท
2. อาจารย์ ดร.สุชาดา บุบผา ได้รับสนับสนุน 400,000 บาท
3. อาจารย์ ดร.สุชาดา บุบผา ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11 จํานวน 11,111 บาท
รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น
จํานวน 1,868,141 บาท
ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ คํานวณได้จากสูตร ดังนี้
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ
= 1,868,141
53
= 35,247 บาท/คน
แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = 35,247x5
25,000
= 5 คะแนน

คะแนนที่ได้
5.00

ผลการประเมิน
ดีมาก
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ 2557
ลําดับ
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียนเรียนรวม
อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค
กระบวนการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมการอ่าน
หนังสือของจังหวัดสกลนคร
อาจารย์อภิวัฒน์ ปานทอง
ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเต้นแอโรบิก
แบบแรงกระแทกต่ําที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
รวมจํานวนเงินทุน แผ่นดิน
อาจารย์จินดา ลาโพธิ์
การส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและ
เทคนิคผังความคิด สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
อาจารย์สุดประไทย บุพศิริ
ผลเฉลยแอนติคอแซลของตัวดําเนินการเชิงอนุพันธ์
ย่อยและที่สัมพันธ์กับตัวดําเนินการไดมอนด์และเบส
เซิลไดมอนด์
อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร
การดํารงอยู่ของประเพณีเซิ้งผีโขนของชาวไทญ้อ
บ้านไฮหย่อง ตําบลไฮหย่อง อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร
อาจารย์เบญจพร อุผา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาทีม่ ีผลต่อการเรียนรู้ภายในตนเอง
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่เี รียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
อาจารย์ลดาวัลย์ มะลิไทย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
พิธีกรรมผีปู่ตากับความสัมพันธ์ในชุมชน :
กรณีศึกษาบ้านโนนหอม ตําบลโนนหอม อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม
การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในรายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
อาจารย์พรพิมล ศิวินา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเพื่อ การจัดการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ก้องภพ ศิริบุตร
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงขนาด
ของเคลมด้วยตัวประมาณแบบภาวะความน่าจะเป็น
สูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า

จํานวนเงิน
223,230

แหล่งทุน
แผ่นดิน

163,700

แผ่นดิน

52,100

แผ่นดิน

439,030
40,000

บ.กศ.

30,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

30,000

บ.กศ.
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ลําดับ
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ชื่อ – สกุล
อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เกี่ยวกับการนําระบบ
e-learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์สุพัตรา ปสังคโท
การใช้ชุดการสอนอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ :
กรณีศึกษาโรงเรียนที่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รวมจํานวนเงินทุน บ.กศ.
อาจารย์ผกาพรรณ วะนานาม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอน
การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาในรายวิชาการสร้าง
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
อาจารย์ก้องภพ ศิริบุตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียรายวิชาเรขาคณิตเบื้องต้น
โดยใช้กฏแห่งการฝึกฝน
อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของ
นักศึกษาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
อาจารย์เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการจัดการ
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม
อาจารย์เบญจพร อุผา
ปัยจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือใน
เวลาเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์กิตติกร รักษาพล
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียตามกระบวนการ
คอนสตรั๊คติวิสท์
อาจารย์ธเนศพล เจริญราษฎร์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากฏหมาย
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์
การพัฒนาความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาภาษาไทยโดยใช้การเสริมแรงทางบวก
อาจารย์จินดา ลาโพธิ์
การพัฒนาความสามารถในการแต่งกาพย์ฉบับ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2
โดยใช้เทคนิคผังความคิด
อาจารย์วีรวัฒน์ คําแสนพันธ์
การใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการเต้นลีลาศ
(จังหวะบีกิน)
อาจารย์จีรวัฒน์ สัทธรรม
การใช้แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการรับและส่ง
บาสเกตบอล
อาจารย์วสันต์ วงศ์กาฬสินธุ์
การฝึกกระโดดเชือกที่มีต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา

จํานวนเงิน
40,000

แหล่งทุน
บ.กศ.

40,000

บ.กศ.

420,000
3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
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ลําดับ
28
29

30

31
32

33

ชื่อ – สกุล
อาจารย์อภิวัฒน์ ปานทอง

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและดัชนี
มวลกายของนักศึกษาที่มีนํา้ หนักเกินเกณฑ์
อาจารย์หรรษา องคสิงห์
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหารายวิชา
การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีท่ี 2
อาจารย์สุพัตรา ปสังคโท
ผลจาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
กลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
ให้บริการครอบครัวเด็กพิเศษและชุมชน
รวมจํานวนเงินทุน วิจัยในชั้นเรียน
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
การพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ ดร.สุชาดา บุบผา
การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รูปแบบ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บนฐานไอซีทีเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ ดร.สุชาดา บุบผา
แนวทางการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน ร้อยละ 11
กรณีศึกษา ตําบลเต่างอย
เงินเต็ม 100,000 บาท
อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
รวมเงินทุนภายนอก
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
3,000

แหล่งทุน
ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

3,000

ทุนวิจัยในชั้นเรียน

48,000
550,000

ทุน สกอ.

400,000

ทุน สกอ.

11,111

ทุน สกอ.เครือข่าย

961,111
1,868,141

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

25,000 บาท (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

35,247 บาท (5 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป

25,000 บาท (5 คะแนน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ส่วนมากได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากงบประมาณต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องของแต่ละ
หลักสูตร

แนวทางเสริม
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนของ
คณะครุศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
:
:
:
:

ผลลัพธ์
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
1. นายสุดประไทย บุพศิริ
2. นางสาวจินดา ลาโพธิ์
3. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์

เบอร์โทร 082-8587039
เบอร์โทร 081-0538066
เบอร์โทร 084-2607088

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิ
ชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย X 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่า
ระดับคุณภาพ
น้ําห
นัก
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

70
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เขียนผลงานวิชาการและได้ส่งตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.2
2. อาจารย์เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.2
3. อาจารย์สุชาดา บุปผา และ อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี
มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.4
4. อาจารย์กิตติกร มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.4
5. ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.4
6. ดร.สุชาดา บุบผา มีผลงาน 3 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 1.6
7. ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.4
8.อาจารย์อภิวัฒน์ ปานทอง มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.6
9. อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.6
10. อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์ มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.8
11. รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร มีผลงาน 1 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 0.8
12. ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ มีผลงาน 2 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 3.60
13. อาจารย์สุดประไทย บุพศิริ มีผลงาน 3 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 3.0
14. ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร มีผลงาน เรื่อง 6 เรื่อง ค่าน้ําหนักรวม 2.4
15. ผศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ เรื่อง 2 ค่าน้ําหนักรวม 1.2
รวมค่าถ่วงน้ําหนักเท่ากับ 14.40

- คคศ.2.3-1(1) ภัทรดร จั้นวันดี, การศึกษาทัศนคติและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวการนําระบบ e-learning
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(ค่าน้ําหนัก =0.2)
- คคศ.2.3-1(2) เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์, ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการจัดการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม, การประชุมวิชาการระดับชาติ
(ค่าน้ําหนัก =0.2)
- คคศ.2.3-1(3) Suchada, Pattaradorn, ICT-base
learning for teaching profession student of sakon nakhon
rajabhat university, ISEEC, 2014
(ค่าน้ําหนัก =0.4)
- คคศ.2.3-1(4) กิตติกร รักษาพล, DEVELOPMENTOF
ENGLISH SPEAKING SKILLSBASEDON RECIPROCAL
PROCESS FOR A SPEAKING ANXIETYREDUCTION
ONSPEAKING PERFORMANCE OF ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE LEARNERS, ISEEC, 2014 (ค่าน้ําหนัก =0.4)
- คคศ.2.3-1(5) ถาดทอง ปานศุภวัชร, Service Learning
on Safety in Life for Pre-service Teachers in SakonNakhon
Province, ISEEC, 2014 (ค่าน้ําหนัก =0.4)
- คคศ.2.3-1(6) สุขาดา บุบผา, ICT-base learning for
teaching profession student of sakon nakhon rajabhat
university, ISEEC, 2014 (ค่าน้ําหนัก =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.
(ค่าน้ําหนัก =0.4)
- คคศ.2.3-1(8) อภิวัฒน์ ปานทอง, ผลการใช้โปรแกรม
การออกกําลังกายที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ
นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีท่ี 3,
มิถุนายน-กรกฎาคม 2015 (ค่าน้ําหนัก =0.6)
- คคศ.2.3-1(9) สถิต ภาคมฤค, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากเพลงกล่อมเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ไทยโย้ย ผู้ไท
และไทย้อ ในเขตจังหวัดสกลนคร, วารสารช่อพะยอม
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2558) (มกราคม-มิถุนายน)
(ค่าน้ําหนัก =0.6)
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ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

ดังนั้นร้อยละของผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่คํานวณได้จากสูตร
= 14.40 x 100
58
= 24.83
ซึ่งร้อยละผลงานวิชาการเท่ากับ 24.83
เนื่องจากคะแนนของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เต็ม 5 = ร้อยละ 20
เพราะฉะนั้นคะแนนของคณะครุศาสตร์ได้ 5.00 คะแนน

- คคศ.2.3-1(10) สุริยะ ประทุมรัตน์, การพัฒนาความ
มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชาสังคม
ศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก,
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (12) :
กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (ค่าน้ําหนัก =0.8)
- คคศ.2.3-1(11) ศักดิ์ไทย สรุกิจบวร, สมรรถนะสําคัญ
ของผู้บริหารมืออาชีพ, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ; 6 (12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
(ค่าน้ําหนัก =0.8)
- คคศ.2.3-1(12) Sudprathai Bupasiri, On the Solution of



k

Operator, Applied Mathematical
the n-Dimensional
B
Sciences, Vol. 9, 2015, no. 10, 469 – 479
(ค่าน้ําหนัก =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 (ค่าน้ําหนัก =1.0)
- คคศ.2.3-1(14) Sudprathai Bupasiri, THE PARTIAL
DIFFERENTIAL OPERATOR



k
m ,c

RELATED TO THE WAVE EQUATION AND LAPLACIAN,
International Journal of Pure and Applied Mathematics,
Volume 95 No. 3 2014, 405-412 (ค่าน้ําหนัก =1.0)
- คคศ.2.3-1(15) วาโร เพ็งสวัสดิ์, การวิจัยเชิงทดลองทาง
การศึกษา วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6 (11) :
มกราคม – มิถุนายน 2557 (ค่าน้ําหนัก =0.8)
- คคศ.2.3-1(16) วาโร เพ็งสวัสดิ์, การวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา ; โครงการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
- คคศ.2.3-1(17) สุชาดา บุบผา, 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
การพัฒนาภาวะผู้นาํ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.6)
- คคศ.2.3-1(19) ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และคณะ,
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําครูด้านพฤติกรรมเชิงบวก
ในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 11
(0.6)
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ผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

ดังนั้นร้อยละของผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่คํานวณได้จากสูตร
= 14.40 x 100
58
= 24.83
ซึ่งร้อยละผลงานวิชาการเท่ากับ 24.83
เนื่องจากคะแนนของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เต็ม 5 = ร้อยละ 20
เพราะฉะนั้นคะแนนของคณะครุศาสตร์ได้ 5.00 คะแนน

- คคศ.2.3-1(20) ไชยา ภาวะบุตร และคณะ,
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําความรู้
ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตรวจราชการที่ 11 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (0.6)
- คคศ.2.3-1(21) ไชยา ภาวะบุตร และคณะ, รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นาํ การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของครูมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.6)
- คคศ.2.3-1(22) ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และคณะ,
ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง : การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก (0.6)
- คคศ.2.3-1(23) ไชยา ภาวะบุตร และคณะ,
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน
เมธาศึกษา (0.6)

คะแนนที่ได้
5.00

ผลการประเมิน
ดีมาก

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ลําดับที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์

1

การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวการนําระบบ
e-learning มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
การจัดการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ICT-base learning for teaching
profession student of sakon nakhon
rajabhat university
DEVELOPMENTOF ENGLISH
SPEAKING SKILLSBASEDON
RECIPROCAL PROCESS FOR A
SPEAKING ANXIETYREDUCTION
ONSPEAKING PERFORMANCE OF
ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
LEARNERS

2

3

4

ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ
นําไปใช้ประโยชน์
งานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10
วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557

ชื่อ- สกุล

ค่าคะแนน

ภัทรดร จั้นวันดี

0.2

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 7

เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์

0.2

i-seec 2014

สุชาดา บุปฝา

0.4

i-seec 2014

กิตติกร รักษาพล

0.4
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ลําดับที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์

5

Service Learning on Safety in Life
for Pre-service Teachers in
SakonNakhon Province
A study of Professional Learning
Community for Developing Student
Teachers of Sakon Nakhon Rajabhat
University
Exploratory and Confirmatory factor
analysis of Quality of disabled
students life in inclusive school :
Northeast Thailand
ผลการใช้โปรแกรมการออกกําลังกาย
ที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ 5
ด้านของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีท่ี 3
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเพลงกล่อมเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ไทยโย้ย
ผู้ไท และไทย้อ ในเขตจังหวัด
สกลนคร
การพัฒนาความมั่นใจในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชา
สังคมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้
รางวัลในการเสริมแรงทางบวก
สมรรถนะสําคัญของผู้บริหารมือ
อาชีพ
On the Solution of the nDimensional Operator
On the Operator Related to the
Wave Equation and Laplacian
THE PARTIAL DIFFERENTIAL
OPERATOR RELATED TO THE WAVE
EQUATION AND LAPLACIAN,
การวิจัยเชิงทดลองทางการศึกษา

6

7

8

9

10

11
12
13
14

15
16
17

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
Models of Inclusive Education: One
Size Does Not Fit All

18

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ
นําไปใช้ประโยชน์
i-seec 2014

ชื่อ- สกุล

ค่าคะแนน

ถาดทอง ปานศุภวัชร

0.4

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย งาน
“The Second Asian Conference on Society
Education and Technology” วันที่ 28
พฤศจิกายน 2557
นําเสนอแบบบรรยาย งาน ACES 2014
(2-4 August 2014) Hiroshima Japan

สุชาดา บุปฝา

0.4

ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง

0.4

มิถุนายน-กรกฎาคม 2015

อภิวัฒน์ ปานทอง

0.6

วารสารช่อพะยอม ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1 (2558)
(มกราคม-มิถุนายน)

สถิต ภาคมฤค

0.6

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6
(12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

สุริยะ ประทุมรัตน์

0.8

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6
(12) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2557
Applied Mathematical Sciences, Vol. 9,
2015, no. 10, 469 – 479
Applied Mathematical Sciences, Vol. 8,
2014, no. 23, 1127 – 1133
International Journal of Pure and Applied
Mathematics, Volume 95 No. 3 2014,
405-412
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ; 6(11)
: มกราคม – มิถุนายน 2557
โครงการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
International Journal of Technology and
Inclusive Education (IJTIE) , Volume 3,
Issue 2, December 2014
วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2557)

ศักดิ์ไทย สรุกิจบวร

0.8

สุดประไทย บุพศิริ

1.0

สุดประไทย บุพศิริ

1.0

สุดประไทย บุพศิริ

1.0

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

0.8

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ดร.สุชาดา บุบผา

1.0
0.8

ดร.ไชยา ภาวะบุตร

0.6
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ลําดับ
ที่
19

20

21

22

23

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําครูด้าน
พฤติกรรมเชิงบวก ในการเสริมสร้าง
วินัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 11
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําความรู้ด้านการบริหารจัดการ
เรียนรู้ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
ตรวจราชการที่ 11 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําการสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครู
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน
รางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง : การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในการ
พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเมธาศึกษา

ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ
นําไปใช้ประโยชน์
วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2557)

ชื่อ- สกุล

ค่าคะแนน

ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

0.6

วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2557)

ดร.ไชยา ภาวะบุตร

0.6

วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2557)

ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์

0.6

วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2557)

ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์

0.6

วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2557)

ดร.ไชยา ภาวะบุตร

0.6

14.40

รวม

ผลการประเมินตนเอง :
ร้อยละ 20 (5.00 คะแนน)

เป้าหมายปีนี้
ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 14.40 (5.00 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 20 (5.00 คะแนน)

เป้าหมายปีต่อไป
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง
คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตร

แนวทางเสริม
-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม

การบริการวิชาการ
ค่าคะแนนที่ได้
5.00

คะแนนเฉลี่ย

5.00

ผลการประเมิน

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการแก่สังคม
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
เบอร์โทร 081-7092907 (ข้อ 1, 4, 5, 6)
2. นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
เบอร์โทร 087-8740832 (ข้อ 1, 4, 5, 6)
3. นายธนา เตมีรักษ์
เบอร์โทร 089-1191013 (ข้อ 2, 3, 5, 6)
4. นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
เบอร์โทร 083-6250547 (ข้อ 2, 3, 5, 6)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร
คํานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําปีทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ คณะจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่สี อดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่ สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่ สังคมในข้อ 1
และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่
1

2

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

คณะครุศาสตร์ จัดทําแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม กําหนดให้ทุกสาขาวิชาสํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ กําหนดจัดโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความ
ต้องการและมีความทันสมัย มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จใน
ระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละสาขาวิชา และ
รวบรวมเพื่อการจัดทําแผนบริการวิชาการคณะครุศาสตร์ กําหนด
คณะกรรมการจัดทําแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้เสนอกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมที่ 1/2558 วันที่ 19
พฤษภาคม 2558
การดําเนินการจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยกําหนดให้แต่ละสาขาวิชา
ได้กําหนดแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการในการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาโดยใช้องค์ความรู้จากการบริการวิชาการด้วย

3

คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดย
ทุกโครงการใช้งบประมาณดําเนินโครงการที่คณะ และสาขาวิชา
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการบริการแบบให้เปล่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

4

ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้จัดทําแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
นําเสนอกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ คณะเพื่อพิจารณา ซึ่งผล
การประเมินพบว่า มีโครงการบริการวิชาการจํานวนทั้งสิ้น
5 โครงการ โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ จํานวน 4 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 83.33 แต่ทั้งนี้ ในการดําเนินงานด้านการบริการ
วิชาการของคณะ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ
บริการวิชาการช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นช่วงกําหนดการบริการ
วิชาการของสาขาวิชา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในปีงบประมาณ 2559

- คคศ.3.1-1(1) แผนบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.3.1-1(2) รายงานการประชุม
กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
- คคศ.3.1-1(3) รายงานสรุปการสํารวจความ
ต้องการในการบริการวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ

- คคศ.3.1-2(1) รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
- คคศ.3.1-2(2) แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.3.1-3(1) รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
- คคศ.3.1-4(1) รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.3.1-3(1) รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- คคศ.3.1-4(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
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ผลการดําเนินงาน:
หลักฐานอ้างอิง

เกณฑ์
ข้อที่
5

6

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะที่พิจารณารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีข้อเสนอแนะให้สาขาวิชากําหนดการ
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2 เพื่อจะได้เตรียมดําเนินการโครงการบริการวิชาการที่มี
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในไตรมาสที่ 3 และ 4
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัดทําโครงการ
การบูรณาการการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะด้านภาษา ด้าน
คํานวณ และเชิงเหตุผล ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน ประจําปีงบประมาณ
2557 ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558

- คคศ.3.1-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์
- คคศ.3.1-5(1) ร่างแผนบริการวิชาการ ประจําปี
การศึกษา 2558

- คคศ.3.1-6(1) สรุปโครงการการบูรณาการการ
เรียนการสอนโดยเน้นทักษะด้านภาษา ด้านคํานวณ
และเชิงเหตุผล
- คคศ.3.1-6(2) แผนบริการวิชาการสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- คคศ.3.1-6(3) สรุปโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อีสานตอนบน

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ (5 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย

ผลกรรมการประเมินปีน้ี

5 ข้อ (4 คะแนน) ข้อ 1, 2, 3, 4, 6
6 ข้อ (5 คะแนน)

เป้าหมายปีต่อไป
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตร์ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่สนับสนุนการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการที่หลากหลาย

แนวทางเสริม
- คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณ ปัจจัย
ด้านต่างๆในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
- โครงการบริการวิชาการระดับสาขาวิชา
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องค์ประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ดี ีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนนที่ได้
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

คะแนนเฉลี่ย

5.00

ผลการประเมิน

ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. นายสถิตย์ ภาคมฤค
เบอร์โทร 081-7189583 (ข้อ 1 - 7)
2. ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
เบอร์โทร 084-2658890 (ข้อ 1 - 7)
3. นางพรพิมล ภาคมฤค
เบอร์โทร 087-5838689 (ข้อ 1 - 7)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่วี ัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 - 7 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

1

คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบั ผิดชอบ
ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อย

2

คณะครุศาสตร์ได้จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีการกําหนดโครงการ
วัตถุประสงค์ งบประมาณ และผู้รบั ผิดชอบโครงการเพื่อให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

3

คณะครุศาสตร์ได้มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานโครงการ
ตามที่ระบุในแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีการทํางานอย่างเป็นระบบและ
โปร่งใสตรวจสอบได้

4

คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชีท้ วี่ ัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5

คณะครุศาสตร์ได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

6

คณะครุศาสตร์ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน อาทิ โครงการไหว้ครู โครงการ
ภูมิปัญญาอาศรมฯ เป็นต้น เผยแพร่ในวารสารหนองหารหลวง และ
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

- คคศ.4.1 – 1(1) แผนด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- คคศ.4.1 – 1(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
- คคศ.4.1 – 2(1) แผนด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- คคศ.4.1 – 2(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
- คคศ.4.1 – 3(1) บันทึกการติดตามและเร่งรัด
การจัดโครงการ คณะครุศาสตร์
- คคศ.4.1 – 3(2) รายงานการประชุมคณะ
ครุศาสตร์ วาระทีว่ ่าด้วยการติดตามและเร่งรัด
การจัดโครงการ คณะครุศาสตร์
- คคศ.4.1 – 4(1) การประเมินแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
- คคศ.4.1 – 5(1) แผนด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระบุ
ไว้ในเหตุผลของการปรับปรุงแผนฯ)
- คคศ.4.1 – 6(1) วารสารหนองหารหลวง
ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2557
- คคศ.4.1 – 6(2) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

วารสารหนองหารหลวง ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2557
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หลักฐานอ้างอิง

เกณฑ์
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

6

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ (5 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป

6 ข้อ (5 คะแนน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อกระตุน้ ให้
นักศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษ์และช่วยกัน
รักษาบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบต่อไป

-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาครู คณะครุศาสตร์
2. โครงการภูมิปญ
ั ญาอาศรม
3. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรวิชาแต่ละหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี สภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ
เช่น ทรัพ ยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพ ยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

ค่าคะแนนที่ได้

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

5.00

และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

4.00

คะแนนเฉลี่ย

4.50

ผลการประเมิน

ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
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 ลาโพธิ์
เบอร์โทร 081-0538066 (ข้อ 6)
6. นางสาวทัศนีย์ คําปาน
เบอร์โทร 087-8600960 (ข้อ 1, 2, 3)
7. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ เบอร์โทร 084-2607088 (ข้อ 1, 4, 5, 6)
8. นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
เบอร์โทร 081-9997965 (ข้อ 4)
9. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
เบอร์โทร 086-1062148 (ข้อ 7)

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้อง
ดําเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรูอ้ ื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 - 6 ข้อ

มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่
1

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

- คณะครุศาสตร์ได้วางแผนดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์
คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558
โดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์ SWOT จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรของคณะ และนําผลทีไ่ ด้มากําหนดกลยุทธ์การดําเนินงาน
เพื่อให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย และนําเสนอ
เสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 และจัดทําแผนที่กลยุทธ์
(strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 – 2558
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558 ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินงานใน
การบริหารจัดการ จัดสรร และสรรหางบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ที่ตั้งไว้ และนําเสนอเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ

- คคศ.5.1-1(1) แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558
- คคศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558
- คคศ.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-1(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
- คคศ.5.1-1(5) เอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
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เกณฑ์
ข้อที่

2

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ และดําเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด และนําเสนอเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
คณะ
- ทุกโครงการทีป่ รากฏในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีต้องบรรจุในคํา
รับรองการปฏิบัตริ าชการ และได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากอธิการบดี
- คณะครุศาสตร์มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยประชุม
ร่วมกับประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของแต่ละหลักสูตร กําหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร
ในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรและเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน และกําหนดให้กิจกรรม/โครงการของหลักสูตร
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558
- หลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดสัดส่วนงบประมาณ
ตามหมวดค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้เสนอต่อคณะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
- คณะกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดําเนินงานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินงานของหลักสูตร และ
เร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน และกําหนดให้มีการรายงาน
สถานะทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และมีการตรวจสอบภายในทั้งในคณะและนอกคณะทํา
หน้าที่ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การดําเนินงานด้านการบริหารงบบประมาณ
ของคณะครุศาสตร์บรรลุเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ แต่ยังมีข้อเสนอแนะในการ
เร่งรัดกําหนดการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้
แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2558
ช่วงไตรมาสที่ 4 มีงบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย จึงทําให้คณะ
ต้องเร่งดําเนินการทั้งกิจกรรมตามแผนและกิจกรรมเพิม่ เติมของ
มหาวิทยาลัย

- คคศ.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2558
- คคศ.5.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-2(2) บันทึกข้อความเรื่อง
แจ้งการดําเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
- คคศ.5.1-2(3) รายงานสถานะทางการเงิน คณะ
ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- คคศ.5.1-2(4) รายงานสถานะทางการเงิน คณะ
ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- คคศ.5.1-2(5) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน คณะครุศาสตร์
- คคศ.5.1-2(6) ภาพถ่ายการตรวจสอบภายใน
คณะครุศาสตร์
- คคศ.5.1-2(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ
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- คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานด้านการจัดการความเสีย่ ง
คณะครุศาสตร์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์และกําหนด
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้และอาจ
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และร่วมกันประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกําหนดความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
จํานวน 3 ด้าน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะ และมหาวิทยาลัยค่อไป
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ดําเนินการตามมาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนการจัดการความเสี่ยงโดยการประชุมเพื่อกําหนด
ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน และมีการประชุมเพือ่
ติดตามผลการดําเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงระหว่างปีงบประมาณ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว้
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะครุศาสตร์ประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานด้านการจัดการความ
เสี่ยง ซึ่งผลจากการประเมินกระบวนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 พบว่า คณะครุศาสตร์ดําเนินการจัดการความเสีย่ งครบทุกด้านและไม่
มีความเสี่ยงที่จัดการได้ตามแผนหลงเหลืออยู่ แต่ในส่วนของงบประมาณ
เพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้คณะในไตรมาสที่ 4 นั้น ส่งผลให้การ
บริหารจัดการงบประมาณติดขัด เนือ่ งจากคณะไม่ได้เตรียมการในการ
จัดการกับงบประมาณที่อนุมัติเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการจึงเห็น
ควรให้ความเสี่ยงด้านงบประมาณยังคงเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่และเตรียม
วางแผนจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ดังนี้
หลักประสิทธิผล:
-บริหารการดําเนินงานของคณะได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามทีไ่ ด้รบั งบประมาณได้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่เพื่อความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้จากการจัดทํารายงานประจําปี และเผยแพร่แก่
สาธารณชน
- มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนต่อมหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- มีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทช่ี ัดเจนใน
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และมี
การกําหนดโครงสร้างการบริหารเพือ่ การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อกํากับ ติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

- คคศ.5.1-3(1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
- คคศ.5.1-3(2) รายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง
ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-3(3) แผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ปะจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-3(4) รายงานการประชุมติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-3(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการตามแผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-3(6) (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ปะจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- คคศ. 5.1 -4(1) คําอธิบายหลักธรรมาภิบาล
- คคศ. 5.1 -4(2) แผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
- คคศ. 5.1 -4(3) แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
- คคศ. 5.1 -4(4) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน
- คคศ. 5.1 -4(5) โครงสร้างการบริหารงาน
คณะครุศาสตร์
- คคศ. 5.1 -4(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
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หลักประสิทธิภาพ:
มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อถ่ายทอดนโนบายให้แก่อาจารย์และ
บุคลากรได้ถือปฏิบัตใิ นเรื่องของการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด และสมเหตุสมผล เช่น การใช้กระดาษ reused และใน
แผนการจัดการความเสี่ยงกําหนดให้มีการรณรงค์การปิดเครื่องปรับอากาศ
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อนเพื่อให้
สามารถประหยัดแรงงานและประหยัดเวลา และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งกําหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ การสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัย R2R การ
กําหนดให้สาขาวิชามีโครงการเพื่อพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา เป็นค้น
หลักตอบสนอง :
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม จึงกําหนดได้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการดําเนินงานของคณะ โดยมีประเด็นที่สะท้อนคามพึงพอใจ
เกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ และ
ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งผลการ
ประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด
หลักการรับผิดชอบ :
คณะกําหนดให้สํานักงานคณบดีจดั ทําสํารวจความคิดเห็นชองนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารในด้านความ
รับผิดชอบในหน้าที่และผลงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ และต้อง
สนองตอบความคาดหวังของสาธารณะ และแสดงสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ หรือมีการจัดการข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2557 ได้มีผลการประเมินการบริหารงานของคณะผู้บริหารใน
ภาพรวมอยู่ท่ี 4.21 ระดับดี
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความเสมอ
ภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
การดําเนินงานของคณะจะขับเคลื่อนโดยการประชุมเป็นหลักซึ่งกําหนดให้มี
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนปีละ 2 ครั้งเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน และ
ให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ และให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการดําเนินงานหากมีข้อสงสัย นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกระดับได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี เช่น มี
การจัดทํารายงานประจําปีและเผยแพร่ผลการดําเนินงาน การจัดทําข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเพื่อความ
สะดวกในการใช้ขอ้ มูลอีกด้วย

- คคศ. 5.1 -4(7) รายงานการประชุมก่อนเปิด
ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
- คคศ. 5.1 -4(8) แผนการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ. 5.1 -4(9) แผนพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 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) สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสียต่อการ
ดําเนินงานของคณะ
- คคศ. 5.1 -4(14) สํารวจความคิดเห็นชอง
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่มตี ่อการ
บริหารงานของคณะครุศาสตร์
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หลักการการกระจายอํานาจ :
การดําเนินงานของคณะยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในคณะอย่างชัดเจน มีรองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดีในการดูแลกการดําเนินงานหลักของคณะ และมี
คณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วยประธานสาขาวิชาและ
ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ในการร่วมวางแผนและดําเนินการของ
สาขาวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและนโยบาย
ของคณะ และมหาวิทยาลัย ในกรณีที่คณบดีติดภารกิจราชการ มี
การแต่งตั้งผู้ปฏิบตั ิหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีเป็นลายลักษณ์
อักษร
- คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ของคณะ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้
คณะครุศาสตร์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากองค์ความรู้ท่มี ีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรูอ้ ืน่ ๆ และกําหนดประเด็นความรู้ตามพันธกิจ 2 ด้าน
คือ ด้านการผลิตบัณฑิต (การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ) และด้านการวิจัย (การทําวิจัย R2R) และจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ คณะครุศาสตร์
- คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุมเพื่อบ่งชี้ความรู้ และ
วางแผนพิจารณาวิธีการที่จะให้องค์ความรู้ที่กําหนดไว้ถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายได้ มีการกําหนดองค์ความรู้ที่มี และผู้ทมี่ ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่กําหนดเพือ่ มีส่วนร่วมในการกําหนด
เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดความรูไ้ ด้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
- คณะกรรมการได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก
คณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นการทําวิจัยใน
รูปแบบของ Research and Development โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
กองการเข้าหน้าที่ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
- มีการจัดทําคู่มือการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย และ
เอกสารประกอบการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิจยั R2R จาก
องค์ความรู้ที่แสวงหามา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์
- หลังจากมีคู่มือฉบับร่างตามที่กําหนดไว้ ได้เชิญผูท้ มี่ ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานจากฝ่ายบุคคลและนิติการ
และการแผนแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยจากสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงคู่มือให้
มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

- คคศ. 5.1 -4(15) โครงสร้างการบริหารงาน
คณะครุศาสตร์
- คคศ. 5.1 -4(16) ประกาศคณะครุศาสตร์เรื่อง
ภาระหน้าที่ของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
- คคศ. 5.1 -4(17) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการคณะครุศาสตร์
- คคศ. 5.1 -4(18) รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์
- คคศ.5.1-5(1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
- คคศ.5.1-5(2) แผนการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-5(3) คู่มือการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการและงานวิจัย
- คคศ.5.1-5(4) ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
- คคศ.5.1-5(5) เอกสารประกอบการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน
- คคศ.5.1-5(6) วิจัย R2R
- คคศ.5.1-5(7) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์คู่มือ)
- คคศ.5.1-5(8) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
เผยแพร่คู่มือการเผยแพร่ผลงานวิชาการและ
งานวิจัย และเอกสารประกอบการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
-คคศ.5.1-5(9) คู่มือการเผยแพร่งานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ
-คคศ.5.1-5(10) รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (แลกเปลี่ยน
ความรู้ และเรียนรูเ้ พื่อการปรับปรุงผลงาน)
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- หลังจากได้คู่มือฉบับสมบูรณ์แล้วได้จัดทํารูปเล่ม และมอบให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงความรู้ท่กี ําหนด ทั้งการมอบให้เป็นเล่มฉบับสมบูรณ์
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทจี่ ัดทําขึ้นหลังจากการเผยแพร่คู่มือนัน้
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดการประชุม และเชิญกลุ่มเป้าหมายได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือที่จัดทําขึ้น ซึ่งมีผู้ใช้คู่มือ
จากลุ่มบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
- จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ังกล่าวพบว่าคูม่ ือปฏิบัติงานนั้นควร
เพิ่มตัวอย่างของสายงานต่าง ๆ ให้มากขึ้นและครอบคลุม เพื่อการวางแผน
ในการปรับสายงานของบุคลากรได้ตามความต้องการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
และคู่มือการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ควรมีการเพิ่มเติม
รายละเอียดของการเผยแพร่ตาํ รา หรือบทความวิชาการเพื่อให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การของกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทีส่ ูงขึ้นด้วย
- คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี
หน้าที่ในการสํารวจความต้องการของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ทั้งเรือ่ งการศึกษาต่อ และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการและนําข้อมูลทีไ่ ด้มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และกําหนดให้สาขาวิชาสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
- คณะมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้
จัดทําวิจัย R2R ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมขอกําหนด
ตําแหน่งที่สูงขึ้น และมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลการตามที่กําหนดไว้ใน
แผนให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
นักศึกษาซึ่งมีการดําเนินงานครบถ้วน คือมีอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก คืออ.ลดาวัลย์ มะลิไทย มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คือ ผศ.
สุดประไทย บุพศิริ และมีการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
ครบถ้วน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

- คคศ.5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
- คคศ.5.1-6(2) แบบสํารวจข้อมูลการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรคณะ
ครุศาสตร์
- คคศ.5.1-6(3) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- คคศ.5.1-6(4) งานวิจัย R2R ของบุคลากร
- คคศ.5.1-6(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
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- คณะครุศาสตร์กําหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ
และระดับหลักสูตร เพื่อดําเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาจาก
การประเมินในรอบปีการศึกษา 2556 ซึ่งในปีการศึกษา 2557
คณะครุศาสตร์ได้จัดทําคู่มือประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยในการดําเนินงาน
- คณะประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกัน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง
เหตุผล ความสําคัญ และอธิบายตัวบ่งชี้ของทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ เพื่อสร้างความตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินงานคณะ ซึ่งเป็นระบบกลไกปกติท่มี ีการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงาน และขอให้ศึกษาคู่มือและเกณฑ์การประเมินและดําเนินการตาม
ระบบ และเกณฑ์ท่วี างไว้ ทั้งนี้ คณะจัดการประชุมเพือ่ ติดตามผลการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นระยะ
- เมื่อสิ้นปีการศึกษา ทุกหลักสูตรต้องจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ โดยนําผลการประเมินของหลักสูตร
มาเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานของคณะด้วย

- คคศ.5.1-7(1) แผนปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาจากการประเมินในรอบปีการศึกษา
2556
- คคศ.5.1-7(2) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะครุศาสตร์ ระดับหลักสูตร
- คคศ.5.1-7(3) รายชื่อผู้รบั ผิดชอบตัวบ่งชี้
- คคศ.5.1-7(4) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะครุศาสตร์ ระดับคณะ
- คคศ.5.1-7(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานคณะครุศาสตร์
- คคศ.5.1-7(6) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

7 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ (4 คะแนน)
ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป

7 ข้อ (5 คะแนน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตร์ได้กําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน ครอบคลุมพันธกิจ การ
ผลิตบัณฑิต ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษา และการวิจัยด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน

แนวทางเสริม
ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์
คณะครุศาสตร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
:
:
:
:

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
เบอร์โทร 085-4553237
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
เบอร์โทร 086-1062148

คําอธิบายตัวบ่งชี้
:
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี
การดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน :
เกณฑ์
ข้อที่
1

2

3

4

5

หลักฐานอ้างอิง
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร

คณะครุศาสตร์กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรคืออาจารย์ประจําหลักสูตร และให้ดาํ เนินการ
ตามองค์ประกอบประกับคุณภาพ โดยมีคู่มือประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และมีคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และคณะผูบ้ ริหารกําหับติดตาม
การดําเนินงานอย่างใกล้ชิด

- คคศ.5.2-1(1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
- คคศ.5.2-1(2) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
- คคศ.5.2-1(3) ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ผูร้ ับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
- คคศ.5.2-1(4) ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ผูร้ ับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
คณะครุศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
- คคศ.5.2-1(1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มีผู้กํากับตัวบ่งชี้ คอยติดตาม ผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ที่ ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กําหนดในข้อ 1 และเสนอต่อทีป่ ระชุม เพื่อรายงานผลการติดตามให้
ระดับหลักสูตร คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารคณะได้พิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ราชภัฏสกลนคร
- คคศ.5.2-2(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะครุศาสตร์ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุน
- คคศ.5.2-3(1) เอกสารรายละเอียดการจัดสรร
การดําเนินของหลักสูตร โดยมีงบประมาณในการดําเนินงานของ
งบประมาณและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ
หลักสูตรเพื่อบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้ผลการดําเนินงานบรรลุ
ดําเนินงานของหลักสูตร ประจําปีงบประมาณ
เป้าหมาย ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2557
- คคศ.5.2-3(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะครุศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระยะเวลาที่
- คคศ.5.2-4(1) รายงานการประเมินตนเอง
กําหนดในแต่ละหลักสูตร และมีการรายงานผลการประเมินให้
ในระดับหลักสูตร
กรรมการบริหารคณะ เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- คคศ.5.2-4(2) ปฏิทินการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2557
- คคศ.5.2-4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
- คคศ.5.2-5(1) รายงานผลการตรวจประเมินใน
หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมิน ได้นําผลการดําเนินงานนําเสนอต่อ ระดับหลักสูตร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
- คคศ.5.2-5(2) รายงานการประชุม
ประสิทธิภาพ และคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริหารคณะ
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

3 ข้อ (3 คะแนน)

ผลการประเมินตนเองปีนี้
การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ (4 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป

3 ข้อ (3 คะแนน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกที่ดีในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร
ทุก ๆ หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

-

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
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ตอนที่ 5
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2557 สรุปได้
ดังนี้

สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ค่าเฉลี่ย 3.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1

บรรลุเป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

 = บรรลุ

ตัวหาร

(%หรือ
สัดส่วน)

 = ไม่บรรลุ

1.04

คะแนน



1.04

ร้อยละ
36.21
ร้อยละ
31.03
คะแนน



4.53



2.59



0.00

คะแนน
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2

ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3

ร้อยละ 30

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4

ร้อยละ 15

21x 100
58
18x 100
58
59.04

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5

6 ข้อ

5.00

คะแนน



5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6

6 ข้อ

5.00

คะแนน



5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1

3.03
6 ข้อ

5.00

ข้อ



5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2

25,000 บาท

35,247x5
25,000

บาท/คน



5.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3

ร้อยละ 20

20.69

ร้อยละ



5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

5.00
5.00

คะแนน



5.00
5.00
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์

 = บรรลุ

ตัวหาร

(%หรือ
สัดส่วน)

 = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6 ข้อ
5.00
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1



คะแนน

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

คะแนน
ประเมิน

5.00
5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1
3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2

5.00

คะแนน



5.00

4.00

คะแนน



4.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

4.50

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.01

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์
ประกอบที่

ตัวบ่งชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

2.37
5.00
4

5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
7

1.04
5.00
2

3.03
5.00
5.00
5.00
4.50
4.01

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

ผลการประเมิน
การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดําเนินงานต้องปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช้
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

หมายเหตุ : * ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางเสริมในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การผลิตบัณฑิต

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา
จุดแข็ง

มีแผนกลยุทธ์ที่มีภารกิจหลักครบทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการกํากับ ติดตามการนํานโยบายและแผนไปสู่
การปฏิบัติ
จุดอ่อน

คณะครุศาสตร์ไม่มีระบบการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
(มคอ. 7) ตามแผนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
แนวทางเสริม

ควรมีระบบการติดตามรายงานผลการดําเนินงาน (มคอ. 5 และ
มคอ. 7) ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2
การวิจยั

จุดแข็ง

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบ
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัยอย่างทั่วถึง
จุดอ่อน
แนวทางเสริม

สนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3
การบริการวิชาการ

จุดแข็ง

คณะครุศาสตร์ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่สนับสนุนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ที่หลากหลาย
จุดอ่อน
แนวทางเสริม

คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณ ปัจจัย
ด้านต่างๆในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 4
การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา
จุดแข็ง

คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและ
บุคลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษ์และช่วยกันรักษาบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
จุดอ่อน
แนวทางเสริม

ตัวบ่งชี้ที่ 5
การบริหารจัดการ

จุดแข็ง

คณะครุศาสตร์ได้กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ครอบคลุมพันธกิจ
การผลิตบัณฑิต ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา และ
การวิจัยด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน
จุดอ่อน
แนวทางเสริม

ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
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ตอนที่ 6
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
การตรวจประเมินคุณภาพภายในของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ประจําปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
นายภคพล คติวัฒน์
นางสาวนวพร วรรณทอง

ประธานกรรมการ (มรภ.อุดรธานี)
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา
2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558)
สําหรับผลการตรวจประเมิน พบว่า คณะครุศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยู่ในการ
ดําเนินงานระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ย 3.62 อยู่ในการดําเนินงานระดับ
ดี
วิธีการตรวจประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
1) เลขานุการคณะกรรมการประสานคณะกรรมการเพื่อกําหนดช่วงเวลาของวันในการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวันที่เหมาะสม
2) คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพื่อกําหนดวันในการประเมินและตรวจเยี่ยม หารือเกี่ยวกับผล
การดําเนินงาน และกําหนดประเด็นประการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และกําหนดวิธีการ
ประเมินแบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review)
3) เลขานุการคณะกรรมการประสานกับคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งวันที่คณะกรรมการจะทําการตรวจ
เยี่ยมและประเมินตามสภาพจริง แจ้งกระบวนการ และวิธีการประเมินให้หลักสูตรทราบ
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การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม
1) คณะกรรมการสอบถาม และพูดคุยกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ตามที่รายงานในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงกระบวนการการทํางาน
2) สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการดําเนินงานของหลักสูตร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการบวนการดําเนินงานของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไป
3) คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ที่กําหนด เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พิจารณาเพื่อวางแผนการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2558
1. สัมภาษณ์อาจารย์
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
2. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
6.1 นายจํานงค์ ประสานวงศ์
6.2 ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา
6.3 ดร.ศิวนาถ ไชยมาศ
6.4 นางฉันทนา ศรีริธารา

รองผู้อํานวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนกุง
ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

3. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
4.1 นายสุทธิชัย นาคะอินทร์
4.2 นางสาวณัฏฐนิชา ภูดีสม
4.3 นางสาวปวีณา คําชมพู

โรงเรียนโพนพิทยาคม (ค.บ. วิทยาศาสตร์)
โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม (ค.บ. คณิตศาสตร์)
โรงเรียนบ้านงิ้วด่อน (ค.บ. การศึกษาปฐมวัย)

4. สัมภาษณ์บุคลากร
2.1 นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี
2.2 นายบุยเกื้อ ครุธคํา
2.3 นางสาวทัศนีย์ คําปาน
2.4 นางสาวอรพิน บุตราช
2.5 นายกฤษณะ กีวิไลย์
2.6 นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
2.7 นางสาวจีรวรรณ วรกาล
2.8 นางพรพิมล ภาคมฤค
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5. นักศึกษา/ผู้แทนสโมสรนักศึกษา
5.1 นายสิทธิชัย งิ้วพรม
5.2 นางสาวศิริวรรณ ไมตรีแพน
5.3 นางสาวพิชญา สําโรงแสง
5.4 นายสุรชาติ คํากรฤาชา
5.5 นางสาวสลักจิตร ภานุรักษ์
5.6 นายอัครเดช เมืองแทน
5.7 นางสาวสุพรรณี รุ่งเรือง
5.8 นายพิชญะ ชาวสุรนิ ทร์
5.9 นายวัชชัย วิเชียร
5.10 นายสิชน ขันวัง

สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์ (13 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
รายองค์ประกอบ
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
3.03
2.69
5.00
4.67
5.00
4.00

ผลการประเมิน
ประเมิน
ตนเอง
ดี
ดีมาก
ดีมาก

กรรมการ
พอใช้
ดีมาก
ดี

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

4.50
4.01

4.00
3.62

ดี
ดี

ดี
ดี
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จุดเด่นคณะครุศาสตร์
1. มีโครงการที่สอดแทรกวัฒนธรรมการเสริมสร้างจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. คณะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทําวิจัย และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรจัดอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีจํานวนและคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. คณะควรมีการถ่ายทอดความรูเ้ รื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแก่อาจารย์ทุกท่านในคณะ
3. คณะควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและอยู่ในเกณฑ์ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการได้นําไปขอตําแหน่งทางวิชาการโดยจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงที่หลากหลายรูปแบบ
4. ควรมีคณะกรรมการประจําคณะที่มีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต และมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
4.1 เสนอผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน และให้ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก 1
ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557
(รายงานข้อมูลในรอบปีการศึกษา ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ)
รายการ
ชุดข้อมูลที่ 1
จํานวนหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
- ---จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้ ทั้งหมด
ชุดข้อมูลที่ 2
จํานวนหลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
ชุดข้อมูลที่ 3
จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
ชุดข้อมูลที่ 4
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า

หน่วย

ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
-

24
15
6
3
-

-

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน

5,550
4,275
1,078
197

คน

58

คน

1

คน

36
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รายการ
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหน่งอาจารย์
- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

หน่วย
คน

ข้อมูลพื้นฐาน
21

คน
คน

40
1

คน

32

คน

7

คน

15

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

คน

-

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

คน

4

คน

11

คน

3

คน

-

คน

-

คน

3

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

คน
คน

-

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

คน

-

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ชุดข้อมูลที่ 5

คน

-

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีไ่ ม่มีตําแหน่งทางวิชาการ

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
36
21
18
40

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คน

15

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์

คน

3

คน

-

- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีด่ ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
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รายการ

หน่วย

ข้อมูลพื้นฐาน

เรื่อง

18

เรื่อง

2

เรื่อง

5

เรื่อง
เรื่อง

2

เรื่อง

3

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รบั การจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว

เรื่อง

-

เรื่อง
เรื่อง

-

- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ

เรื่อง

-

เรื่อง

-

เรื่อง

-

เรื่อง

-

เรื่อง

-

ชุดข้อมูลที่ 6
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไ่ี ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ไี ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
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หน่วย
เรื่อง

-

- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่อง
เรื่อง

-

- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

เรื่อง

-

- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

เรื่อง

-

- - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชุดข้อมูลที่ 7
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ตี อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ไี ด้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ปี ระกอบอาชีพอิสระ

เรื่อง

-

คน
คน

706
-

คน

297

คน
คน

-

คน

-

คน
คน
คน
คน

-

คน

4.51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการ
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่มี ีกิจการของตนเองทีม่ ีรายได้ประจําอยูแ่ ล้ว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ศี ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่อี ุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่เี กณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทไ่ี ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มตี อ่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ชุดข้อมูลที่ 8
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่มี ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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หน่วย

ข้อมูลพื้นฐาน

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1

-

-

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

-

-

-

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

-

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

-

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

-

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

-

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
ชุดข้อมูลที่ 9
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

-

-

-

-

-

-

-

-

- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

-

-

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1

หน่วย
-

ข้อมูลพื้นฐาน
-

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

-

-

- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่มี ีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FTES
FTES
-

3,424.75000
3,424.75000
-

บาท

907,030

-

907,030
961,111

-

-

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
ชุดข้อมูลที่ 10
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
ชุดข้อมูลที่ 11
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชุดข้อมูลที่ 12
จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2

หน่วย
-

ข้อมูลพื้นฐาน
961,111
53

-

53
53

-

53
3
3
-

เรื่อง
-

17
-

เรื่อง

18
5

เรื่อง
เรื่อง

5
2
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ไี ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

หน่วย
เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน
3

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ตี ีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรื่อง
เรื่อง

3
6

เรื่อง
-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รบั การจดทะเบียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นาํ มาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วย
-

ข้อมูลพื้นฐาน
-

-

-

-

-
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ภาคผนวก 2
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์ และรายชื่อผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2557)
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
2) นายบุญส่ง วงค์คํา
3) ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า
4) นายสถิตย์ ภาคมฤค
5) นางผกาพรรณ วะนานาม
6) นางสาวสุพัตรา ปสังคโท
7) นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร
8) นางสาวจินดา ลาโพธิ์
9) นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์
10) นายภัทรดร จั้นวันดี
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย บุพศิริ
12) นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย
13) นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์
14) นางสาวเบญจพร อุผา
15) ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
16) นายธนา เตมีรักษ์
17) นายนพรักษ์ แกสมาน
18) นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค
19) ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี
20) นายอภิวัฒน์ ปานทอง
21) นายกฤษณะ กีวิไลย์
22) นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
23) นางสาวสุจิตรตา ศรีปากดี
24) นางพรพิมล ภาคมฤค
25) นางสาวทัศนีย์ คําปาน
26) นางสาวนวพร วรรณทอง
27) นางสาวรจนา ผาลลาพัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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5.2 คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้กํากับตัวบ่งชี้
รายชื่อผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ของคณะครุศาสตร์และผู้กํากับตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ
ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ผลลัพธ์
ปัจจัยนําเข้า
ปัจจัยนําเข้า
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
กระบวนการ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

กระบวนการ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ปัจจัยนําเข้า

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
3. การบริการ
วิชาการ

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผลลัพธ์

กระบวนการ

ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
ของคณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
1. นางสาวนวพร วรรณทอง
*2. นางสาวรจนา ผาลลาพัง
*1. นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจร (ข้อ 1 – 6)
2. นายนพรักษ์ แกสมาน (ข้อ 1 – 6)
*1. นางสาวเบญจพร อุผา (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
2. นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์ (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
3. นายนพรักษ์ แกสมาน (ข้อ 1, 2, 4, 5, 6)
4. นางสาวนวพร วรรณทอง (ข้อ 3)
5. นางสาวรจนา ผาลลาพัง (ข้อ 3)
1. ผศ.สุดประไทย บุพศิริ (ข้อ 1 - 6)
2. นายภัทรดร จั้นวันดี (ข้อ 1 - 6)
3. นางสาวสุพัตรา ปสังคโท (ข้อ 3, 4, 5)
4. นายกฤษณะ กีวิไลย์ (ข้อ 1, 2)
5. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ (ข้อ 1, 4)
*1. ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
2. นางสาวจินดา ลาโพธิ์
3. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
*1. ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
2. นางสาวจินดา ลาโพธิ์
3. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์
*1. นางสาวเพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์ (ข้อ 1, 4, 5, 6)
2. นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทย (ข้อ 1, 4, 5, 6)
3. นายธนา เตมีรักษ์ (ข้อ 2, 3, 5, 6)
4. นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชค (ข้อ 2, 3, 5, 6)

ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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องค์ประกอบ
ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กระบวนการ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ

กระบวนการ

5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

กระบวนการ

ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
ของคณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
*1. นายสถิตย์ ภาคมฤค (ข้อ 1 - 7)
2. ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข (ข้อ 1 - 7)
3. นางพรพิมล ภาคมฤค (ข้อ 1 - 7)
*1. นางสาวสุพัตรา ปสังคโท (ข้อ 1, 2, 4)
2. ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี (ข้อ 3)
3. ผศ.สุดประไทย บุพศิริ (ข้อ 5)
4. นางผกาพรรณ วะนานาม (ข้อ 5)
5. นางสาวจินดา ลาโพธิ์ (ข้อ 6)
6. นางสาวทัศนีย์ คําปาน (ข้อ 1, 2, 3)
7. นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์ (ข้อ 1, 4, 5, 6)
8. นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี (ข้อ 4)
9. นางสาวรจนา ผาลลาพัง (ข้อ 7)
นางสาวนวพร วรรณทอง
*นางสาวรจนา ผาลลาพัง

ผู้กํากับตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ในกลุ่ม ข (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี)
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คําสั่งคณะครุศาสตร์
ที่ ๐๓๓ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
คณะครุศาสตร์
____________________
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร สามารถดําเนินงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป็ น ไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะครุศ าสตร์ จึ งขอแต่ งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
๑.๕ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
๑.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กรรมการ
๑.๗ หัวหน้าสํานักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อํานวยความสะดวก สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนําเพื่อให้
การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร
เพ็งสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ ดร.พรเทพ
เสถียรนพเก้า กรรมการ
๒.๓ นายบุญส่ง
วงค์คํา
กรรมการ
๒.๔ ดร.วันเพ็ญ
นันทะศรี
กรรมการ
๒.๕ นายสถิตย์
ภาคมฤค
กรรมการ
๒.๖ นางสาวสุพัตรา
ปสังคโท
กรรมการ
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๒.๗ นางสาวเพ็ญพรรษา
๒.๘ นางสาววัชราภรณ์
๒.๙ นายนพรักษ์
๒.๑๐ นางสาวจินดา
๒.๑๑ นายอภิสิทธิ์
๒.๑๒ นายวีรวัฒน์
๒.๑๓ นางสาวเพ็ญพรรษา
๒.๑๔ นายภัทรดร
๒.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดประไทย
๒.๑๖ นางสาวลดาวัลย์
๒.๑๗ นางผกาพรรณ
๒.๑๘ นางสาวอิชยา
๒.๑๙ นางสาวเบญจพร
๒.๒๐ นางพรพิมล
๒.๒๑ นายธนา
๒.๒๒ นางสาวปิยะนันท์
๒.๒๓ นายกฤษณะ
๒.๒๔ นายบุญเกื้อ
๒.๒๕ นางสาวสุจิตรตา
๒.๒๖ นายนัทพงษ์
๒.๒๗ นางสาวจีรวรรณ
๒.๒๘ นางสาวอรพิน
๒.๒๙ นางสาวทัศนีย์
๒.๓๐ นางสาวนวพร
๒.๓๑ นางสาวรจนา

ปกาสิทธิ์
กรรมการ
เขาเขจร
กรรมการ
แกสมาน
กรรมการ
ลาโพธิ์
กรรมการ
สมศรีสุข
กรรมการ
คําแสนพันธ์
กรรมการ
ปกาสิทธิ์
กรรมการ
จั้นวันดี
กรรมการ
บุพศิริ
กรรมการ
มะลิไทย
กรรมการ
วะนานาม
กรรมการ
จีนะกาญจน์
กรรมการ
อุผา
กรรมการ
ภาคมฤค
กรรมการ
เตมีรักษ์
กรรมการ
ปลื้มโชค
กรรมการ
กีวิไลย์
กรรมการ
ครุธคํา
กรรมการ
ศรีปากดี
กรรมการ
ยศไชยวิบูลย์ กรรมการ
วรกาล
กรรมการ
บุตราช
กรรมการ
คําปาน
กรรมการ
วรรณทอง กรรมการและเลขานุการ
ผาลลาพัง กรรมการและผู้ช่วยฯ
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มีหน้าที่ ๑. วางแผนและดําเนินงานการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. จัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการประเมิน
๓. จัดทํารายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
ให้ ค ณะกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยมีสิทธิ์เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ในระหว่างวันที่ ๑ –
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามวันที่ได้ปฏิบัติงานจริง จากงบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ ปี
๒๕๕๘ (รหัสโครงการ ๕๘A๓๓๒๐๔คคศ๐๑W๐๒)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ)์
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

