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ตอนท่ี 6 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายในของ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   

ประจ าปกีารศึกษา 2557  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย 

1)  รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ  ประธานกรรมการ  (มรภ.อุดรธานี)   

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตรัิตน์  แวน่เรืองรอง กรรมการ 

3)  นายภคพล  คติวัฒน์     กรรมการ 

4)  นางสาวนวพร  วรรณทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 

2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) 

 ส าหรับผลการตรวจประเมิน   พบวา่   คณะครุศาสตร์    มกีารด าเนนิงานตามระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ มกีารด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 อยูใ่นการ

ด าเนินงานระดับ  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ย 3.57  อยู่ในการด าเนินงานระดับ 

ด ี 
 

วิธีการตรวจประเมนิ 

1. การวางแผนและการประเมนิ 

การเตรยีมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

1) เลขานุการคณะกรรมการประสานคณะกรรมการเพื่อก าหนดช่วงเวลาของวันในการตรวจเยี่ยมและ

ประเมินตามสภาพจรงิ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวันท่ีเหมาะสม 

2)  คณะกรรมการด าเนนิการประชุมเพื่อก าหนดวันในการประเมินและตรวจเยี่ยม หารือเกี่ยวกับผล

การด าเนนิงาน และก าหนดประเด็นประการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ และก าหนดวิธีการ

ประเมินแบบพชิญพิจารณ ์(Peer Review)  

3) เลขานุการคณะกรรมการประสานกับคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งวันท่ีคณะกรรมการจะท าการตรวจ

เยี่ยมและประเมินตามสภาพจรงิ แจ้งกระบวนการ และวิธีการประเมินให้หลักสูตรทราบ 
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 การด าเนนิการระหว่างการตรวจเยี่ยม 

1)  คณะกรรมการสอบถาม และพูดคุยกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนินงานใน

ด้านต่าง ๆ ตามท่ีรายงานในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเตมิถึงกระบวนการการท างาน  

2)  สัมภาษณน์ักศกึษา เพ่ือให้นักศกึษาได้สะทอ้นผลการด าเนนิงานของหลักสูตร ซึ่งข้อมูลท่ีไดจ้ะเป็น

ประโยชนใ์นการพัฒนาการบวนการด าเนนิงานของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

3)  คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการและให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของหลักสูตรในดา้นตา่ง ๆ ที่ก าหนด เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้พิจารณาเพื่อวางแผนการด าเนนิงานในปี

การศึกษา 2558 

 

1.  สัมภาษณอ์าจารย์  

 คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 

2.  สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  

6.1 นายจ านงค์  ประสานวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

 6.2 ดร.อนุสทิธ์ิ  นามโยธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกงุ 

 6.3 ดร.ศิวนาถ ไชยมาศ  ครูโรงเรียนเมอืงสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 

 6.4 นางฉันทนา  ศรีริธารา  ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

  

3.  สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่า  

 4.1 นายสุทธิชัย  นาคะอนิทร์ โรงเรียนโพนพทิยาคม (ค.บ. วิทยาศาสตร์) 

 4.2 นางสาวณัฏฐนิชา  ภูดีสม โรงเรียนนาเดื่อพทิยาคม (ค.บ. คณิตศาสตร์) 

 4.3 นางสาวปวณีา  ค าชมพู  โรงเรียนบ้านงิ้วด่อน (ค.บ. การศกึษาปฐมวัย) 

  

4.  สัมภาษณ์บุคลากร  

 2.1  นางสาวสุจิตรา  ศรีปากดี 

 2.2 นายบุยเกือ้  ครุธค า 

 2.3 นางสาวทัศนีย์  ค าปาน 

 2.4 นางสาวอรพนิ  บุตราช 

 2.5 นายกฤษณะ  กีวไิลย ์

 2.6 นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย์ 

 2.7 นางสาวจีรวรรณ  วรกาล 

 2.8 นางพรพมิล  ภาคมฤค 
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5. นักศกึษา/ผู้แทนสโมสรนักศกึษา  

 5.1  นายสิทธิชัย  งิ้วพรม 

 5.2  นางสาวศิริวรรณ  ไมตรีแพน 

 5.3  นางสาวพชิญา  ส าโรงแสง 

 5.4  นายสุรชาติ  ค ากรฤาชา 

 5.5  นางสาวสลักจิตร  ภานุรักษ์ 

 5.6  นายอัครเดช  เมอืงแทน 

 5.7  นางสาวสุพรรณี  รุง่เรือง 

 5.8  นายพิชญะ  ชาวสุรินทร์ 

 5.9  นายวัชชัย  วิเชยีร 

 5.10  นายสิชน  ขันวัง 

 

 

สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์ (13 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบคณุภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 3.03 2.57 ด ี พอใช ้

องคป์ระกอบท่ี 2  การวจิัย 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 5.00 4.00 ดีมาก ด ี

องคป์ระกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 4.50 4.00 ด ี ด ี

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.01 3.57 ด ี ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


