
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2555  

ตอนท่ี 5 
สรุปผลการประเมนิตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประจ าปีการศึกษา  2555   

สรุปได้  ดังนี้   
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์

                       และแผนด าเนินการ 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  8  ข้อ 8  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1 (สมศ.16.1)  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2 (สมศ.16.2) 4  คะแนน 4.33  คะแนน 4.33  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  (สมศ.17) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1   4.83  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละ  30 ร้อยละ  37.74 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ร้อยละ  50 ร้อยละ  35.85 2.99  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.9  (สมศ.1) ร้อยละ  90 ร้อยละ  89.27 4.46  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.10 (สมศ.2) 4  คะแนน 4.33  คะแนน 4.33  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.11 (สมศ.3) ร้อยละ  25 ร้อยละ  32.54 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.12 (สมศ.4) ร้อยละ  30 ร้อยละ  12.50 1.25  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.13 (สมศ.14) ดัชน ี 5 ดัชน ี 3.49 2.91  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2   4.30  คะแนน 
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ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11  องค์ประกอบ (ตอ่) 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมนิ 

องค์ประกอบที่  3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 6  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3   5.00 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี  4  การวจิัย    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  5  ข้อ 8  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  25,000  บาท 12,900  บาท 2.58  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 (สมศ.5) ร้อยละ  10 ร้อยละ  5.19 2.60  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 (สมศ.6) ร้อยละ  15 ร้อยละ  22.64 5.00  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.6 (สมศ.7) ร้อยละ  10 ร้อยละ  18.40 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4   4.20  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  (สมศ.8) ร้อยละ  30   ร้อยละ  100 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  (สมศ.9) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.1 (สมศ.18.1) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.2 (สมศ.18.2) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่  6  การท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  5  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 (สมศ.10) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 (สมศ.11) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6   5.00 คะแนน 
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ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11  องคป์ระกอบ (ตอ่) 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 6  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 (สมศ.12) - - - 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6 (สมศ.13) 4.51  คะแนน 4.60  คะแนน 4.60  คะแนน 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7   4.92  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8   5.00  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  9  ข้อ 9  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) 4.51  คะแนน 4.87  คะแนน 4.81  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9   4.91  คะแนน 

องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบนโยบาย

สถานศึกษา  3 ดี 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2 3  ดา้น 3  ดา้น 5.00 คะแนน 

           คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 11   5.00  คะแนน 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี ้   4.67 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  จุดแข็ง  จุดออ่น  และโอกาสในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตามแตล่ะองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี ้ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการ 

จุดแขง็  

1.  ผู้บรหิารและบุคลากรทุกระดับมคีวามเข้าใจและรว่มใจในการก าหนด

แผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิติราชการ มกีารติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

2.  มกีารด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน และเป็น

ระบบ ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

แนวทางเสริม 

1.  สง่เสริมการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

โดยจัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จนเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

2.  พัฒนาระบบการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้

โอกาส เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง  

1.  มรีะบบกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.  มกีลไกการสนับสนุนคณาจารย์ให้ศึกษาต่อปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 

3.  มคีณาจารย์และบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ และพยายามพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ 

4.  มแีผนในการประเมนิผลการจัดบรกิารด้านต่างๆ  ใหแ้ก่นักศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและครบทุกดา้นและไดน้ าผลการประเมนิมาปรับปรุงการบรกิารอย่าง

จริงจังเพื่อใช้ในการด าเนินงานบริการตอ่ไปให้ดียิ่งขึ้น 

5.  มกีารจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  เพื่อสง่เสริม

และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู ้ ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ 

6.  มรีะบบและกลไกท่ีด ี มปีระสิทธิภาพในการพัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้ใช้บัณฑิต โดยมกีารสร้างเสริมปัจจัยเอือ้ 

ต่าง ๆ เพื่อให้สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น 

7.  มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อการประกอบวิชาชีพครูท่ีดีและมีคุณภาพ 

 จุดอ่อน 

1.  มคีณาจารย์ท่ีมีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย 

2.  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมีจ านวนน้อย 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

 แนวทางเสริม 

1.  ควรสง่เสรมิให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหน่ง   ทาง

วิชาการเพิ่มมากขึน้ 

2.  ควรยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีปฏบัิติหน้าที่ท่ีถูกต้องตาม

จรรยาบรรณเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ท้ังส่งเสรมิให้บุคลากรของคณะได้มี

โอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เช่น การลาศึกษาต่อ  

การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3.  ควรจัดให้มโีครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับนักศึกษา  

ทุกสาขาวิชา 

องค์ประกอบที่ 3   

กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง  

1.  มรีะบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ดี 

2.  มกีารจัดท าโครงการ “จติอาสา” เพื่อให้นักศึกษา ครุศาสตร์ทุกชั้นปีไดม้ี

สว่นร่วมในโครงการอย่างต่อเนื่อง 

3.  มกีลไกการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาท่ีดี 

แนวทางเสริม 

1.  ควรด าเนินโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายวิธีการ 

องค์ประกอบที่ 4   

การวิจัย 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์รีะบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

จุดอ่อน 

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ท างานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคน้์อย 

แนวทางเสริม 

สง่เสริมคณาจารย์ในคณะท างานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ให้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง  

1.  มแีผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสรา้งความร่วมมือทางวิชาการ

กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.  มรีะบบการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร

ท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานท่ีส าหรับการใหค้วามรูแ้ก่คนในชุมชนและพัฒนา 

แก้ปัญหา ให้เป็นชุมชนและองค์กรท้องถิ่นท่ียั่งยืนต่อไป 

3.  นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการปลูกฝังในดา้น การอนุรักษ์  

เอกลักษณ์ความเป็นไทย  สอดคล้องกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเนน้ จุดเดน่

ของคณะฯ  คือ  “ใฝรู่ ้สู้งาน มจีิตวิญญาณคร”ู อันเป็นการสร้างประโยชน ์

และคุณคา่ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมท่ียั่งยืนต่อไป 

4.  นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการสง่เสริม สนับสนุนให้เป็นผู้ท่ีมี

คุณลักษณะท่ีมีความมุง่มั่น จรงิจังในดา้นจิตสาธารณะ เชิงสังคม วิชาการ 

และอ่ืนๆ ตลอดจนการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรมใน

การช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ความมน้ี าใจให้ผู้อ่ืนและสังคม   
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 แนวทางเสริม 

ควรด าเนินกิจกรรมท่ีเสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นชุมชนและองค์กรท่ียั่งยืนต่อไป 

องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จุดแข็ง  

1.  มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมกีารด าเนิน

กิจกรรมตามแผนฯอย่างต่อเนื่อง และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษเพื่อให้ความรูแ้ละก าหนดแนวทางพัฒนาด้านวัฒนธรรมของคณะครุ

ศาสตร์ 

2.  มกีารด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรมตามกระบวนการ 

PDCA และมกีารน าผลน้ันมาใชป้รับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

3.  มกีารจัดกจิกรรมดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรา้งสุนทรียภาพ

แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนท้ังด้านโครงการ งบประมาณ 

อาคารสถานท่ี เพื่อให้นักศึกษา สามารถแสดงศักยภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมได้อย่างเต็มท่ี 

แนวทางเสริม 

ควรสง่เสริมสร้างประโยชนด์า้นศิลปะและวัฒนธรรมต่อสังคมท้องถิ่นตนเอง 

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง  

1.  มกีารด าเนินงานในการตัดสนิใจแก้ปัญหา และก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงานของคณะไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

2.  มกีารก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรูท่ี้

สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ครอบคลุมพันธกิจ  การผลติบัณฑิต 

(ดา้นการเขียนต าราและเอกสารประกอบการสอน) และการวจิัยด้าน (ดา้น

การวิจัยพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย) ได้อย่างชัดเจน 

3.  มฐีานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ครอบคลุม ดา้นการเรยีนการสอน     

การวิจัย  การบริหารจัดการและการเงิน 

4.  คณะครุศาสตรม์ีระบบและกลไกในการป้องกันความเสี่ยง โดยเริ่มต้ังแต่

กระบวนการแตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมกีารวเิคราะห์และระบุ

ความเสี่ยง  ท่ีชัดเจน  มีการติดตามและประเมนิแผนความเสี่ยงและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรหิารคณะ และไดน้ าเอาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน   

ปีต่อไป 

แนวทางเสริม 

ควรจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   

มรีะบบการวางแผนการใชเ้งินอย่างมปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

แนวทางเสริม 

- 
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องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

จุดแข็ง  

มรีะบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคล้องกับ

พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย อีกท้ังมกีารก าหนดตัวบง่ชี้ท่ีเป็น 

อัตลักษณ์ของคณะ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  10 

องค์ประกอบตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ดี  (3D) 

จุดแข็ง  

มรีะบบและกลไกสง่เสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3 ด ี(3D) อย่าง

ชัดเจน และด าเนินการได้อย่างครบถ้วน 

 

 แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  11 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง  

1.  มกีารจัดกจิกรรมภายใต้โครงการเสริมสรา้งคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็น

คนดี มจีิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ โดยมกีารด าเนินการรว่มกัน

ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และชุมชน 

2.  คณะครุศาสตรเ์ป็นคณะท่ีให้โอกาสและสง่เสรมิการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางเสริม 

- 

 


