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  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 ในระดับคณะ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้
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  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์มีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ   
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งจะทําให้ทราบจุดแข็ง  
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  คณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์ ผู้จัดเก็บและผู้กํากับตัวบ่งชี้ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ                  
เป็นอย่างดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จนทําให้ได้รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  ซึ่งจะเป็น
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ตอนที่ 1 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป 
คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์  ใฝ่รู้  สู้งาน  มีจิตวิญญาณครู 
เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต โดยมี
หลักสูตรที่สังกัดคณะครุศาสตร์ รวมทั้งหมด 23 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) 
จํานวน 14 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์     
การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา และคหกรรมศาสตร์ และผลิตบัณฑิต
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน  1 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา การบริหารและพัฒนา
การศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา และระดับปริญญา
เอก จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา วิจัยหลักสูตรและการสอน การบริหารและพัฒนา
การศึกษา มีคณาจารย์ทั้งหมด จํานวน 81.5 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 21 คน และมีนักศกึษาทั้งหมด 
2,387 คน โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จํานวน 1,610 คน ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  จํานวน 190 คน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน 450 คน ระดับปริญญาเอก 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) จํานวน 137 คน 

โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
1) ผลการประเมินจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับดี  จําแนก              

ตามองค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี  2) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย     
อยู่ในระดับดีมาก 3) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก 4) องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  5) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (ดังแสดง               
ในตารางที่ 1 ผลการประเมินจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ) 
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2) การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ (ดังแสดงในตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ) 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองจําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

 (สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี) (สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ +  
ตัวบ่งชี้ มร.สน. 2 ตัวบ่งชี้) 

1.  การผลิตบัณฑติ 3.73 ระดับดี 3.91 ระดับดี
2.  การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก
3.  การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก
4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก
5.  การบริหารจัดการ 4.50 ระดับดี 4.50 ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับด ี 4.35 ระดับด ี
 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองระดับคณะ   

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 – 1.50  การดําเนินงาน 
                  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

สกอ.
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้
สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ มรสน. 15 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 3.07 3.07 5.00 5.00 3.14 4.03 3.73 3.91 ระดับดี ระดับดี

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ระดับดี ระดับดี

เฉลี่ยรวม        
ทุกตัวบ่งชี้ของ  
ทุกองค์ประกอบ 

3.55 3.55 4.86 4.86 4.07 4.27 4.33 4.35 ระดับดี ระดับดี

ผลการประเมิน ระดับดี 
ระดับ
ดี 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

 

 
หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น       
        3. การคํานวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
  4. การคํานวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบง่ชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งชี้ มรสน. 2 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ 
1.7.1 และ ตัวบง่ชี้ 1.7.2 
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1.  ข้อสรุปภาพรวมของหน่วยงาน 
จุดเด่น  
 1.  มีระบบและกลไก กระบวนการวางแผนที่ชัดเจน  

             2.  มีโครงการที่ส่งเสริมการเสริมสร้างจิตอาสา ซึ่งสอดคลอ้งกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
             3.  มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ทําวิจัย เพื่อมีผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

  4.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ช่วยกันรักษาและทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ           
และท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 
             5.  มีระบบและกลไกในการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมท้ัง
กําหนดแผนการพัฒนานักศึกษา  โดยกําหนดกิจกรรม/ โครงการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถแสดง
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และให้สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
            6.  มีคณาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสูต่ําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรนําผลการดําเนินโครงการของปีที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้
ในการวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
 

นวัตกรรมด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ได้มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีการปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม  เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเร่ืองที่เกิดจากภายใน การมี "จิตสาธารณะ"              
เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือ              
ในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการ          
ในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้กําหนด            
แนวปฏิบัติด้านจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาสําหรับนักศึกษาไว้ดังนี้ 

1.  คณะครุศาสตร์กําหนดแผนในการปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กําหนดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักศึกษามีคุณลักษณะ “ใฝ่รู้ สู้งาน มีจิตวิญญาณครู” โดยกําหนด 
โครงการ “จิตอาสา เราทําดว้ยใจ” ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560  

2.  คณะครุศาสตร์กําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชนส์อดคลอ้งกับแผนงาน โดยได้กําหนด
โครงการ “จิตอาสา เราทําดว้ยใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศกึษาครู 
พร้อมท้ังกําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.  คณะครุศาสตร์ดําเนินกิจกรรมและส่งเสริมการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะ  การปลูกจิตสํานึกให้
รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์   
สุขแก่สังคม โดยจัดโครงการ “จิตอาสา เราทําด้วยใจ” ตามแผนงานการพัฒนาจิตสาธารณะที่กําหนดไว้   
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โดยนักศึกษาเป็นผูด้ําเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักวงจร PDCA และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผูดู้แล ให้คําแนะนําใน
การดําเนินงานของนักศึกษา  

4.  คณะครุศาสตร์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนด้านจิตสาธารณะที่กําหนดไว ้โดยโครงการ  
“จิตอาสา เราทําด้วยใจ” ทําการประเมินโครงการทั้งในภาพรวมของโครงการ และการประเมินรายกิจกรรม
โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.  คณะครุศาสตร์นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยได้นําผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมมาพัฒนาการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

การดําเนินงานตามจุดเน้นของคณะครุศาสตร ์
 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินตามจุดเน้น เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนตามที่กําหนดไว้ในปรัชญาของคณะ      
คือ  “ใฝ่รู้  สู้งาน  มีจิตวิญญาณครู”  โดยคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินโครงการเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ดังกล่าว  ดังนี้ 

โครงการตามจุดเน้นคณะครุศาสตร์ ปกีารศกึษา 2560
1.  ใฝ่รู้ โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาหอ้งสมุด คณะครุศาสตร ์
โครงการผลติสื่อและฝึกทักษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร ์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของครูกลุ่มสนุก 

2. สู้งาน โครงการบริการวชิาการแก่สังคม
โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน  
โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาวิชาชีพคร ู

3. มีจิตวิญญาณครู โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
โครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมสําหรบันักศกึษาครู ชั้นปทีี่ 1 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาํริสําหรบัโรงเรยีนเครือข่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสกลนคร 
โครงการครุศาสตร์วิชาการวิชาชีพครู 
โครงการจิตอาสา : เราทําด้วยใจ 
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1. ข้อมูลเบื้องต้นคณะครศุาสตร ์
 ที่ตั้ งสํ านักงาน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่680 หมู่ที่  11 ถนนนิตโย 
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 – 4297 - 0026 โทรสาร 0 – 4274 - 3793 
 

2. ประวัติความเป็นมา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ิมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาคร้ังแรกในนามของหมวด

วิชาการศึกษาเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครและเจริญเติบโตขึ้นควบคู่ไปกับสถานศึกษา
ในนามใหม่ คือ วิทยาลัยครูสกลนคร ตั้งแต่วันยกฐานะคือวันที่ 16 มกราคม 2513  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคณะวิชา       
ครุศาสตร์ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้จัดให้มีการสอนระดับปริญญาตรี ขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี
การศึกษา 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) เป็นรุ่นแรก นอกจากนั้นได้มีโครงการ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  (หลังอนุปริญญา) ทําให้
คณะครุศาสตร์สามารถส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการได้สูงขึ้นมากกว่า 10,000 คน 
 ในปีการศึกษา 2529 คณะครุศาสตร์เร่ิมให้บริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  โดยมีส่วนร่วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี และระดับปริญญาตรี 
2 ปี (หลังอนุปริญญา)  ตั้งแต่ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2518  ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครูจนกระท่ังเป็น 
สถาบันราชภัฏสกลนคร ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ในปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการผลิตและพัฒนาครูอย่างตอ่เนื่องตลอดมา และได้เร่ิมโครงการผลิตครู
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. 5  ปี ในปี  พ.ศ. 2548 เป็นรุ่นแรก โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.หลักสูตร 5 ปี) จํานวนทั้งสิ้น 219 คน โดยเป็นนักศึกษาทุนจํานวน                    
46  คน 
 ปีการศึกษา 2552  คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2553”     มี
นักศึกษาที่ได้รับทุน 44 คน โดยจําแนกเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 คน และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16 คน 
 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2553” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จํานวน 96 คน            
โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาสังคมศึกษา 26 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 22 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 14 คน 
 
 
 

ตอนที่ 2 

รายละเอียดเกีย่วกบัคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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 ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เข้าร่วม “โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง ปีการศึกษา 2554” และปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการผลิตครู    
มืออาชีพ” มีนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว จํานวน 85 คน โดยจําแนกเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษา 21 คน สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 38 คน สาขาวิชาภาษาไทย 8 คน สาขาวิทยาศาสตร์ 2 คน และ
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน ทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สกอ. 
ประกาศ 

ในปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์ มีบัณฑิตที่สอบบรรจุได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีนักศึกษาที่ได้รับการสอบบรรจุ
ดังกล่าว จํานวน 86 คน โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 36 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์14 คน สาขาวชิาสังคมศึกษา 7 คน สาขาวิชาภาษาไทย 6 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 6 คน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 2 คน และสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน  

ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มีบัณฑิตที่สอบบรรจุได้ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีนักศึกษาที่ได้รับการสอบบรรจุ
ดังกล่าว จํานวน 77 คน โดยจําแนกเป็น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 คน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
จํานวน 8 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 10 คน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จํานวน 2 คน สาขาวิชานวัตกรรม
และคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 4 คน สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 3 คน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 คน สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 16 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 12 คน สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 6 คน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ีจํานวน 4 คน และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 5 คน   

ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิต โดยมีหลักสูตรที่สังกัดคณะครุศาสตร์ รวมทั้งหมด 
23 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ.5 ปี) จํานวน 14 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์                    
ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา              
และคหกรรมศาสตร์ และผลิตบัณฑิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน                
1 หลักสูตร ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ การบริหาร
การศึกษา การบริหารและพัฒนาการศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิจัยหลักสูตรและการสอน  การวิจัยและพัฒนา
การศึกษา และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารการศึกษา วิจัยหลักสูตรและการสอน   
การบริหารและพัฒนาการศึกษา มีคณาจารย์ทั้งหมด จํานวน 81.5 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 21 คน     
และมีนักศึกษาทั้งหมด 2,387 คน โดยจําแนกเป็นระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จํานวน 1,610 คน ระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  จํานวน 190 คน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) จํานวน 450 คน             
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) จํานวน 137 คน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

3. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสยัทัศน์   พันธกิจ    ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์ 

ปรัชญา 
คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีลักษณะ “ใฝ่ รู้ สู้งาน                   

มีจิตวิญญาณครู” เป็นผูน้ําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
 

ปณิธาน  
คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นส่งเส ริม 

การวิจัย พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทํางานร่วมกันระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์การ ชุมชน และต่างประเทศ  ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูพัฒนาและนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการแก่สังคมและปฏิรูประบบการบริหาร             
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยนําเอาภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นและวชิาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการผลิตและพัฒนาครู มีการพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นแกนนําเพื่อผลิตครูที่
ดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

พันธกิจ 
1. ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู ้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 
พันธกิจที่  1 :   ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ท้องถิ่น 
2.  การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
 
3.  การพัฒนานักศึกษา 
 
4.  การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.  บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมและประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง  และมปีระสทิธิภาพ 
2.  บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในทอ้งถิ่นกลุ่มประเทศอาเซียน 
3.  นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  วุฒิภาวะ
ทางอารมณ ์ และสังคมที่ด ี (จิตสาธารณะ) 
4.  ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา         
และการเรียนรู ้
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
1.  บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรมและประชาชน
ในท้องถิ่นได้รับ
การศึกษาอย่างตอ่เนื่อง  
และมีประสทิธภิาพ 

1.  ส่งเสริมการผลติบัณฑิต
ทางการศึกษาและจัดให้
นักศึกษาได้มีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ       
โดยร่วมมือกับภาครัฐ        
และเอกชน 
 
2.  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูในกลุ่มสนุกใหม้ี          
ความเข้มแข็ง มีเครือข่าย         
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 
3.  เสริมสร้างคณุธรรม  
จริยธรรมให้กับนกัศึกษาครู 

- โครงการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
1 ภาคเรียนที่ 1/2560 

48,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 
2 ภาคเรียนที่ 2/2559 

48,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

300,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการปฐมวัยรักธรรม 3,735 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

28,700 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  
นําทักษะชีวติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

16,000 บาท
งบแผ่นดิน 

2.  บัณฑิตเป็นคนดีมี
คุณภาพและศักยภาพ
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในทอ้งถิ่น
กลุ่มประเทศอาเซยีน 

1.  การผลิตบัณฑติที่มี
คุณภาพและศักยภาพ       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2.  พัฒนาหลักสูตรทุกระดบั
ที่หลากหลายตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 
3.  สร้างเสริมความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสทิธิภาพสูงขึ้น 
 
4.  การจัดการศึกษาที่ดเีน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญมีความ
หลากหลายสามารถเชื่อมโยง
กับแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 
5.  การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรให้มีคุณภาพ 
 
6.  มีหลักสูตรที่เปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกหลักสูตร 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1, 2 และ 3 ภาค
เรียนที่ 2/2559-1/2560 

26,250 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษ 

10,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษ 

6,950 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการทํานบุาํรุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน ร่วมสืบสานประเพณีมี
คุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

15,275 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

30,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

25,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการครูการศึกษาพิเศษมุ่ง
สู่อาเซียน สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ 

15,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย 

27,325 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

30,000 บาท
งบเงินรายได ้
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
3.  นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคด์้านคุณธรรม  
จริยธรรม  วุฒิภาวะทาง
อารมณ ์ และสังคมที่ด ี 
(จิตสาธารณะ) 

1. การจัดบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 

2. การบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 

3. การพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 

4.  สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาบนพื้นฐาน
กระบวนการวิจัยและการ
เรียนการสอน 
 

5. สนับสนุนและสง่เสริมการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  มีวินัย  และความ
เป็นไทย  และด้านการสร้าง
ภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติด 
 

6.  สนับสนนุการทํากิจกรรม
เสริมหลักสูตร  กจิกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมส่งเสริมดา้น
จริยธรรมและคุณธรรม 
 

7.  การพัฒนาประสบการณ์
ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา 
 

8.  การพัฒนาความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าทีด่ ี

- โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาสําหรบันักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

20,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

3,500 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา        
ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

11,100 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการครูการศึกษาพิเศษมุ่งสู่อาเซียน  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

30,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการอบรมการเขียนแผนการจัด     
การเรียนรู้และการประเมินผลกลุ่มสาระ    
สุขศึกษาและพลศกึษา 

15,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการบูรณาการพันธกิจการเรยีน  
การสอน สาขาสังคมศึกษา 

20,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

50,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างความเป็นครู สําหรับนักศกึษา
หลักสูตรวิชาภาษาไทย ชัน้ปีที่ 1 

10,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูนกัศึกษา
สังคมศึกษาร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา 

18,400 บาท
งบแผ่นดิน 

4.  ทรัพยากรมนุษย์ใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนได้มี
โอกาสไดร้ับการศกึษา
และการเรียนรู ้

1.  พัฒนาคณาจารย ์ 
บุคลากรทุกระดับ              
และนักศึกษาให้มี
ความสามารถและทักษะ    
ในด้านภาษาและการสื่อสาร 

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง
สําหรับครใูนศตวรรษที่ 21 

10,000 บาท
งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

พันธกิจที่  2  :  พัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1.  การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพ  บูรณาการสู่การเรียน       

การสอน  สอดคลอ้งกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ          
ในกลุ่มอาเซียน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
1.  ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  
บูรณาการสู่การเรยีน
การสอน  สอดคลอ้งกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

1.  การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชนและสังคม 
 

2.  สนับสนนุและจัดให้มี 
การวิจัยลักษณะเครือข่าย  
ที่มีคุณภาพเพื่อพฒันาสังคม 
 

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการทําวิจยังานสร้างสรรค์
และการใหบ้ริการวิชาการ 
 

4.  ส่งเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สามารถ
เผยแพร่และนําไปใช้
ประโยชน ์
 

5.  สร้างเครือข่าย           
ความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชนและชุมชน

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขาวิชาสังคมศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

20,000 บาท
งบแผ่นดิน 

 
- โครงการพัฒนาอาจารย ์สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 

20,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
อาจารย ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

15,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์

15,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาบุคลากรและจัดการเรียน
การสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ด้วยความร่วมมือ
กับองค์กรเครือข่าย 

7,770 บาท
งบเงินรายได ้
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

พันธกิจที่  3  :  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ ์ ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม                  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในประเทศ  และในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
1.  เป็นเครือข่ายดา้น  
การอนุรักษ ์ ทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในประเทศและใน
กลุ่มประเทศอาเซยีน 

 

1.  การส่งเสริมการอนุรักษ์
และทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

2.  ฟื้นฟู  พัฒนา  และ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้       
ทางศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ส่งเสริมการบรูณาการ      
องค์ความรู้ทางศิลปะ      
วัฒธรรมกับการเรยีน     
การสอน และการบริการทาง
วิชาการ 
 

4.  การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในประชาคม
อาเซียน 

- โครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน ร่วมสืบสานประเพณ ี      
มีคุณธรรม จริยธรรมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร ์

15,275 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้คณติศาสตร์
ในโรงเรียนเชิงวัฒนธรรม 

30,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการบริการวิชาการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาพลศึกษา        
และวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

8,625 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการปฐมวัยสัมพันธส์ืบสาน
วัฒนธรรมสู่อาเซยีน 

18,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมครกูารศึกษาพิเศษ     
และภาษาอังกฤษ 

20,000 บาท
งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

พันธกิจที่  4  : พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1.  การส่งเสริมการบริการวิชาการ เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเปน็ที่พึ่งของ
ท้องถิ่นตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 

1.  เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการ          
และเป็นที่พึ่งของทอ้งถิ่น
ตลอดจนประเทศ              
ในกลุ่มอาเซียน 

1. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชน
และสังคม 
 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
และทักษะในอาชพี 
เพื่อสามารถให้บรกิาร
วิชาการ 
 

3.  ส่งเสริม                
และสนบัสนุน           
การให้บริการวชิาการ  
เพื่อสร้าง              
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

4.  ส่งเสริมการนํา   
ผลการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถานศกึษา
ระดับอนบุาล (ตชด.) ในศตวรรษที่ 21     
และการให้ความรูแ้กผู่้ปกครอง 

40,425 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนาวิชาชีพครู 200,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการบริการวิชาการครูการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

7,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการจิตอาสา  เราทําด้วยใจ 20,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการค่ายคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้
สูชุ่มชน 

20,950 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
คณะครุศาสตร ์

30,000 บาท
งบแผ่นดิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

พันธกิจที่  5  :  บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

1.  การพัฒนาคุณภาพ  และระบบประกันคุณภาพ
 
2.  การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้
3.  การบริหารจัดการที่ด ี

1.  เป็นองค์กรแห่งคุณภาพทีไ่ด้รบัการยอมรับตามมาตรฐาน 
การจัดการศึกษา 
2.  เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น 
3.  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
1.  เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพทีไ่ด้รบัการ
ยอมรับตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษา 

1.  พัฒนาระบบและกลไก      
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  การสร้างเสริมระบบ
ประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

- โครงการให้ความรู้และทักษะประกัน
คุณภาพการศึกษา 

20,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร ์

80,000 บาท 
งบแผ่นดิน 

2.  เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายการเรียนรู ้   
ด้านวิชาชีพครูของท้องถิ่น 

1.  ส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ        
ทางวิชาการกับหนว่ยงาน 
ในท้องถิ่นและประเทศเพ่ือน
บ้าน 
2.  ส่งเสริมการสรา้ง
เครือข่าย การเรียนรู้ให้เกิด
ความเข้มแข็งสนับสนุนการ
ทํางาน 
3.  เครือข่ายทางวชิาการกับ
ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  
และองค์กรท้องถิ่น 

- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

18,000 บาท 
งบเงินรายได ้

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สาขาวิชานวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

10,635 บาท 
งบเงินรายได ้

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกฬีา 

10,000 บาท 
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา หลักสตูรวิชาคณิตศาสตร ์

10,000 บาท 
งบเงินรายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ งบประมาณ 
3.  การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภบิาล 

1. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการให้เป็นไปตาม     
หลักธรรมาภบิาล 
2.  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการความรู้และการ
บริหารความเสีย่ง 
3.  ส่งเสริมและพฒันา    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
4.   พัฒนาระบบการตดิตาม     
การดําเนนิงานใหช้ดัเจน 
5.  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ทุกระดับระบบ
สวัสดกิารและสทิธปิระโยชน ์
6.  การพัฒนาระบบ
งบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณ 
7.  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ด ี

- โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร ์ 2,212,637 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการบริหารงานสํานักงานคณบด ี
คณะครุศาสตร ์

180,000 บาท
งบแผ่นดิน 

- โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน       
คณะครุศาสตร ์

260,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
คณะครุศาสตร ์

1,494,748 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร ์

400,000 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร ์

688,523 บาท
งบเงินรายได ้

- โครงการพัฒนาห้องสมุด
คณะครุศาสตร ์

80,000 บาท
งบแผ่นดิน 

 

 
 

4. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
4.1 ทําเนียบคณบดี 

1) รศ.ดร.ธร          สุนทรายุทธ์ หัวหน้าคณะ    2518 – 2519 
2) รศ.ดร.สมศักดิ์       ภู่วิภาดาวรรธน์ หัวหน้าคณะ    2520 – 2521 
3) รศ.ดร.ศักดิ์ไทย     สุรกิจบวร หัวหน้าคณะ    2522 –2525 
4) ผศ.ทรงศรี            เนียวสกุล หัวหน้าคณะ    2526 – 2529 
5) ผศ.ยุทธศักดิ์         ฮมแสน  หัวหน้าคณะ    2530 – 2533 
6) ผศ.ดร.สุรพล        พุฒคํา  หัวหน้าคณะ    2534 – 2537 
7) ผศ.ดร.พนมพร     จินดาสมุทร์ คณบด ี         2538 – 2542 
8) รศ.พชร               มีกลาง  คณบด ี         2542 – 2546 
9) ผศ.ดร.สุเทพ         การุณย์ลัญจกร คณบด ี         2546 – 2548 
10) ผศ.ดร.ประยูร      บุญใช้  คณบด ี         2548 – 2549 
11) ผศ.ดร.มารศรี      กลางประพันธ์ คณบด ี         2549 – 2553 
12) รศ.ดร.วาโร        เพ็งสวัสดิ์  คณบด ี         2553 – 2561 (ถึง 30 เมษายน 2561) 
13) ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบด ี         2561 – ปัจจุบัน (เริ่ม1 พฤษภาคม 2561) 
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4.2  คณะกรรมการบริหารคณะ 
ชื่อ – สกุล ตําแหน่งบริหาร 

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู 
ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ภัทรดร  จัน้วันด ี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อ.วีรวัฒน ์ คําแสนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.เพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อ.เบญจพร  อุผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อ.ผกาพรรณ  วะนานาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน
อ.กิตติกร  รักษาพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายกฤษณะ  กีวิไลย ์ หัวหน้าสํานักงานคณบดี

 
5.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์  
 5.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1)  ผศ.ดร.ไชยา     ภาวะบุตร   ประธานกรรมการ 
   2)  ผศ.ภัทรดร     จั้นวันด ี    กรรมการ  
   3)  ผศ.สุดประไทย     บุพศิริ      กรรมการ 
   4)  ดร.อภิสิทธิ์   สมศรีสุข    กรรมการ 
   5)  นายวีรวัฒน์     คําแสนพันธ์   กรรมการ 
   6)  นางผกาพรรณ     วะนานาม   กรรมการ 
   7)  นางเพ็ญพรรษา    อุ้ยปัดฌาวงศ ์    กรรมการ 
   8)  นายกิตติกร   รักษาพล    กรรมการ 
   9)  นางสาวสุพัตรา    ปสังคโท     กรรมการ 
   10)  นายธราเทพ   เตมีรักษ์    กรรมการ 
   11)  นางสาวจินดา     ลาโพธิ์    กรรมการ 
   12)  นายกฤษณะ     กีวิไลย์      กรรมการ 
   13)  นายบุญเก้ือ     ครุธคํา      กรรมการ 
   14)  นางสาวสุจิตรตา    ศรีปากด ี    กรรมการ 
   15)  นายนัทพงษ ์    ยศไชยวิบูลย ์    กรรมการ 
   16)  นางสาวจีรวรรณ    วรกาล      กรรมการ 
   17)  นางสาวอรพิน     บุตราช      กรรมการ 
   18)  นางสาวทัศนีย์    คําปาน      กรรมการ 
   19)  นายทินกร     วงค์คํา    กรรมการ 
   20)  นางพรพิมล     ภาคมฤค    กรรมการ 
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21)  นางสาวจุฬาลักษณ์    จอมแก้ว    กรรมการ 
22)  นางสาวชุลีพร     ลาภจิตร    กรรมการ 

          23)  นางสาวเบญจพร   อุผา    กรรมการและเลขานุการ 
          24)  นางสาวรจนา     ผาลลาพัง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.2 คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้กํากับตัวบ่งชี ้
                  รายช่ือผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ของคณะครุศาสตร์และผูกํ้ากับตัวบ่งชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจําปีการศึกษา 2560 
 

 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
1. การผลิตบัณฑติ  1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.2 อาจารย์ประจาํคณะ      
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.3 อาจารย์ประจําคณะ      
ที่ดํารงตาํแหน่ง           
ทางวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทยีบเท่าต่อ          
จํานวนอาจารยป์ระจํา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.5 การบริการนักศกึษา 
ระดับปริญญาตร ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาวิชาชีพคร ู

1. นายบุญเกื้อ  ครุธคํา 
2. นางสาวจีรวรรณ  วรกาล 

1.6 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

นายทินกร  วงค์คาํ 
 

2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1. ผศ.สุดประไทย  บุพศิร ิ
2. นายกฤษณะ  กวีิไลย ์

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจํา 
และนักวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

 
 
 
 
 
 



17 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัยและ
พัฒนาและผู้ช่วยคณบด ี      

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. นางเพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ ์
2. นางพรพิมล  ภาคมฤค 
 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

1. นายธราเทพ  เตมีรักษ ์ 
2. นายทินกร  วงค์คํา 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธต์ามพันธกจิ      
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา         

และผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผน 

1. นางสาวทัศนยี ์ คําปาน (ข้อที่ 1, 2, 3)
2. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท (ข้อที่ 2) 
3. นายนัทพงษ ์ ยศไชยวิบลูย ์(ข้อที่ 2) 
4. นางสาวสุจิตรา ศรีปากด ี(ข้อที่ 4) 
5. นางผกาพรรณ  วะนานาม (ข้อที่ 5) 
6. นางสาวชุลีพร  ลาภจิตร (ข้อที่ 5)   
7. นางสาวจินดา  ลาโพธิ์  (ข้อที่ 6)   
8. นางสาวจุฬาลกัษณ ์ จอมแก้ว (ข้อที่ 6)   
9. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง (ข้อที่ 7) 

5.2 ระบบกํากับ         
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 
 

 
 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ในกลุม่ ข (สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร)ี 
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สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผล

การศึกษา 

สาขาวิชาหลักสูตร     
และการสอน

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ 
การแนะแนว

สาขาวิชา
การศกึษาพเิศษ

สาขาวิชา 
พลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรม
และคอมพิวเตอร์

ศึกษา 

สาขาวิชา 
การบริหารและ 
พัฒนาการศึกษา 

สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย

สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์

สาขาวิชา 
สังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
- แผนงาน / โครงการพัฒนา 
- งานแผนอัตรากําลัง 
- งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานพัฒนาอาจารย์ 
- งานบริการวิชาการ          
แก่ชุมชน 
- งานส่งเสริมวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษา      
              ฯลฯ 

รองคณบด ี         
ฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาวิชาชีพครู 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 
- งานคัดเลือกนักศึกษา 
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานบริการพัฒนาวชิาชีพ
ครู 

ฯลฯ

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี

ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 

ผศ.สุดประไทย บุพศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสขุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาวิชาชีพครู

อ.วีรวัฒน์ คําแสนพนัธ ์
รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

ผศ.ภัทรดร จ้ันวันดี
รองคณบดี            

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

โครงสร้างการบริหารงาน  คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายแผนงาน 

รองคณบด ี         
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

- งานปฐมนิเทศ / ปัจฉิม
นิเทศ 
- งานพัฒนานักศกึษา 
- งานส่งเสริมกิจกรรม 
- งานวิเทศสัมพันธ ์

ฯลฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนา 

- งานวิจัยและประเมนิผล 
- งานประกันคุณภาพ 
- การเผยแพร่งานวิจัย 
- วารสารคณะครุศาสตร์ 
            ฯลฯ

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายฝกึประสบการณ์ 

วิชาชีพครู 

อ.เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ 
ผช.คณบด ีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

อ.เบญจพร  อุผา 
ผช.คณบด ีฝ่ายประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

อ.ผกาพรรณ วะนานาม 
ผช.คณบด ีฝ่ายแผนงาน 

อ.กิตติกร  รกัษาพล 
ผช.คณบด ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์

นายกฤษณะ กีวิไลย์ 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี         
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสํานักงาน

คณบด ี
- งานพัสดุ / ครุภัณฑ ์
- งานงบประมาณ / การเงนิ 
- งานธุรการ / สารบรรณ 
- งานอาคาร / เทคโนโลยี 
            ฯลฯ 
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7.    สภาพทางกายภาพ 
 อาคารและห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร ์มีดังนี้ 
 1.  อาคาร 2 ประกอบด้วย ห้อง 221, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.  ห้องประชุม ประกอบด้วย ห้อง 233 – 234, ห้องประชุมภูพาน  
 3.  อาคารยิมเนเซียม ประกอบด้วย โรงยิมเนเซียมหลังเก่า, โรงยิมเนเซียมหลังใหม ่
 4.  อาคาร 13 ประกอบด้วย ห้องเรียนมาตรฐาน 6 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง 
 5.  อาคาร 16 ประกอบด้วย ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ห้องเรียนมาตรฐาน 3 ห้อง 
8. หลักสูตรที่เปิดสอน 

คณะครุศาสตร์รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
8.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 14 หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร สภาอนุมัต ิ สกอ.รับทราบ ครุสภารับรอง 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 25  พ.ย.  2559 17  ส.ค.  2560 - 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 24  ม.ิย.  2559 8  ก.ย.  2560 - 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 25  พ.ย.  2559 13  พ.ย.  2560 - 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 25  พ.ย.  2559 17  ส.ค.  2560 - 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ 25  พ.ย.  2559 13  พ.ย.  2560 - 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 29  ก.ค.  2559 17  ส.ค.  2560 - 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา                        
    และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

20  ต.ค.  2559 17  ส.ค.  2560 - 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม                     
    และคอมพิวเตอร์ศกึษา 

20  ต.ค.  2559 16  พ.ย.  2560 - 

9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
     และเทคโนโลย ี

20  ต.ค.  2559 16  พ.ย.  2560 - 

10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 20  ต.ค.  2559 8  ก.พ.  2560 - 
11.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 13  ม.ค.  2560 16  พ.ย.  2560 - 
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 28  พ.ค.  2554 8  เม.ย.  2554 27  ก.ค.  2555
13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 30  ก.ค.  2553 17  ก.พ.  2554 16  พ.ย.  2555 
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
     และภาษาอังกฤษ 

31  ธ.ค.  2556 6  ธ.ค.  2556 20  พ.ย.  2557

 

 8.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร สภาอนุมัต ิ สกอ.รับทราบ 

1. หลักสูตรประกาศนยีบัตร สาขาวิชาชีพครู 27  ก.พ.  2558 1  พ.ค.  2558
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 25  ส.ค.  2558 25  ม.ีค.  2559
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 25  พ.ค.  2555 22  ม.ีค.  2556
5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวจิัยหลักสูตรและการสอน 25 เม.ย. 2559 25 พ.ย. 2559
6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา - - 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 29  เม.ย.  2559 2  ก.พ.  2560
8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 29  พ.ค.  2556 20  ก.พ.  2557
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 25  ก.ย.  2558 - 
หมายเหตุ:  ดูรายละเอียดได้ที่ http://edu.snru.ac.th (คลิกที่หลักสูตรปริญญาตร)ี 
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9.  จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ 

      9.1  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
9.1.1 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตร ี(ภาคปกต)ิ 

ลําดับที ่ สาขาวิชา 
จํานวนนกัศึกษาภาคปกต ิ

รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

1 การศึกษาปฐมวัย  หมู ่ 1 50 20 23 38 131 
2 การศึกษาปฐมวัย  หมู ่ 2 18  18 
3 คณิตศาสตร ์ หมู ่ 1 42 20 25 28 115 
4 คณิตศาสตร์หมู ่ 2 24  24 
5 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 1 1 53 21 22 27 124 
6 ภาษาอังกฤษ  หมู ่ 2 20  20 
7 ภาษาไทย  หมู ่ 1 1 55 25 29 33 143 
8 ภาษาไทย  หมู ่ 2 24  24 
9 สังคมศึกษา  หมู ่ 1 51 22 30 29 132 
10 สังคมศึกษา  หมู ่ 2 23  23 
11 วิทยาศาสตร์หมู ่ 1 2 46 19 23 27 117 
12 วิทยาศาสตร์  หมู ่ 2 16  16 
13 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา  หมู ่ 1 1 50 23 32 32 138 
14 พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา  หมู ่ 2 18  18 
15 การศึกษาพิเศษ  หมู ่ 1  0 
16 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  หมู ่ 1 50 19 29 32 130 
17 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  หมู ่ 2 20  20 
18 ฟิสิกส์  หมู ่ 1 1 24 25 
19 เคม ี หมู ่ 1 1  1 
20 เกษตรศาสตร ์ หมู ่ 1 2 41 22  65 
21 เกษตรศาสตร ์ หมู ่ 2 25  25 
22 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  หมู ่ 1 2 38 19 30 89 
23 อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  หมู ่ 2 18  18 
24 คหกรรมศาสตร์ หมู ่1 1 20 24 26 71 
25 คหกรรมศาสตร์ หมู ่2 19  19 
26 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หมู ่1 44 17 25  86 
27 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ หมู ่2 18  18 

รวมทั้งสิ้น 12 520 490 262 326 1,610
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9.1.2  จํานวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 

ลําดับ สาขาวิชา หลักสูตร 
ป ีพ.ศ.

รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

1 สาขาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต   5 5 180 190
รวมท้ังสิ้น 190

 
9.1.3  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท  (ภาคพเิศษ) จํานวน 5 หลักสูตร 

ลําดับ สาขาวิชา หลักสูตร 
ป ีพ.ศ.

รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

1 การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 13 16 65 49 145
2 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 24 9  17 30 80
3 วิจัยหลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหาบัณฑิต   23  45 68
4 การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  30 19 39 23 111
5 การสอนวิทยาศาสตร ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 16 5   25 46

รวมท้ังสิ้น (ระดับปริญญาโท) 450
  

9.1.4  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก  (ภาคพเิศษ) จํานวน 3 หลักสูตร 

ลําดับ สาขาวิชา หลักสูตร 
ป ีพ.ศ.

รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

1 การบริหารการศึกษา               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 15 12 10 20 16 73
2 การบริหารและพัฒนาการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4 15 8 7 9 43
3 วิจัยหลักสูตรและการสอน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2  12 7  21

รวมท้ังสิ้น(ระดับปริญญาเอก) 137
รวมท้ังสิ้นทุกระดับ 2,451
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9.2  อาจารยป์ระจําคณะครุศาสตร์   
9.2.1 รายชื่ออาจารย์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ปีการศึกษา  2560 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พ.ม. อาจารย์พิเศษ วุฒิ 

ป.เอก 
หมายเหตุ/ 
วันบรรจ ุอ. ผศ. รศ. อ. ผศ. อ. ผศ. รศ. 

1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา    

2 รศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา     

3 รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร ปร.ด.  การวัดและประเมินผลการศึกษา     

4 รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ ์ กศ.ด.  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร     

5 รศ.ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ์ Ph.D.  Educational Administration     1 ต.ค. 2555
6 รศ.ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่นํ้า กศ.ด.  การบริหารการศึกษา     1 ม.ีค. 2556
7 รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร กศ.ม.  ชีววิทยา    
8 ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์    

9 ผศ.ดร.มารศร ี กลางประพันธ์ วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ค.ด.  จิตวิทยาการศึกษา 

    

10 ผศ.ดร.สําราญ   กําจัดภัย กศ.ด.  วิจัยและประเมินผลการศึกษา     

11 ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน     

12 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน    

13 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา     

14 ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยีการศึกษา     

15 ผศ.ดร.อรวรรณ   น่ิมตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน     

16 ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี ปร.ด.  การบริหารและพัฒนาการศึกษา      31 พ.ค. 2556
17 ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ Postdoctoral Ph.D.  Leadership in

Administration Elementary Education 
    1 ต.ค. 2555

18 ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์ Postdoctoral Ph.D.  Leadership in
Administration Elementary Education 

    1 ม.ค. 2555

19 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ Ph.D. Science Education     1 ต.ค. 2558
20 ผศ.ดร.พิตร  ทองชัน้ Ph.D. (Higher Education and Education 

Research) 
   

21 ผศ.ดร.พิทักษ ์ วงษ์ชาลี ปร.ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ    

22 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแก้ว ค.ม.  วิจัยการศึกษา    
23 ผศ.รักทรัพย ์  แสนสําแดง ค.ม.  การประถมศึกษา    
24 ผศ.บุญส่ง   วงค์คํา กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย      
25 ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร์      30 ก.ค.2552
26 ผศ.สุมาล ีสมพงษ์ ค.ม.  การวัดและประเมินผลการศึกษา    
27 ผศ.อนันต์  บัวบาน กศ.ม. ชีววิทยา    15 ม.ีค. 2560
28 ผศ.วสันต์   ศรีหิรัญ ศษ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา      2 ม.ีค. 2552
29 ผศ.ภัทรดร   จัน้วันดี กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา      5 ก.ค. 2552
30 ดร.อุษา   ปราบหงษ์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน     

31 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน     

32 ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน     

33 ดร.พรเทพ   เสถยีรนพเกา้ ค.อ.ด.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร     

34 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข ปร.ด.  การบริหารการศึกษา      1 ม.ิย. 2555
35 ดร.สถิตย ์   ภาคมฤค ศศ.ด.  ภาษาไทย      2 ม.ีค. 2552
36 ดร.วีระวัฒน์  ดวงใจ ค.ด.  ภาวะผูนํ้าทางการบริหารการศึกษา     1 ต.ค. 2557
37 ดร.ละม้าย กิตติพร ค.ด.  ภาวะผูนํ้าทางการบริหารการศึกษา     1 ม.ีค. 2556
38 ดร.กฤตภาส  วงค์มา ปร.ด. เคมอีินทรีย์      3 ต.ค. 2559
39 ดร.เพ็ญผกา  หนองนา  ปร.ด.  การเรียนการสอน      11 พ.ย. 2559
40 ดร.อริญชย์   พรหมเทพ กศ.ด.  พลศึกษา      1 ต.ค. 2551
41 ดร.อรุณรัตน์  คําแหงพล ปรด.  ชีวเคมี    

42 ดร.พัทธนันท ์ ชมภูนุช ปร.ด.  การวัดและประเมินผลการศึกษา    

43 ดร.เอกลักษณ ์ เพียสา ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา    
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พ.ม. อาจารย์พิเศษ วุฒิ 

ป.เอก 
หมายเหตุ/ 
วันบรรจ ุอ. ผศ. รศ. อ. ผศ. อ. ผศ. รศ. 

44 ดร.สุรัตน์  ดวงชาชม ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา    

45 นางสรินดา   อุคํา ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา      
46 นางวาทินี   แกสมาน วท.ม.  เคม ี      2 ม.ีค. 2552
47 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพิเศษ      8 ม.ีค. 2552
48 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา      10 พ.ค.2553
49 นายอภิวัฒน์  ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา      2 พ.ย. 2552
50 นางสาวพรพิมล  ศิวินา M.A.  TESOL      1 เม.ย. 2554 
51 นางเพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ์ สค.ม.  สังคมวิทยา      1 เม.ย. 2554
52 นางสาวลดาวัลย ์ มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา      1 เม.ย. 2554
53 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร์      16 ม.ีค. 2554
54 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ      1 ส.ค. 2554
55 นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน์ ศษ.ม.  จิตวิทยาการศึกษา

และการให้คําปรึกษา 
     6 ก.พ. 2555 

56 นางสาวปิยะนันท ์ ปลื้มโชค ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา      1 ม.ิย. 2555
57 นายธราเทพ เตมรัีกษ ์ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา      21 ก.ย. 2555
58 นางสาวหรรษา  องคสิงห ์ ศษ.ม.  การศึกษาพิเศษ      1 ม.ิย. 2555
59 นางสาวเบญจพร  อุผา  ศษ.ม.  วิทยาศาสตร์ศึกษา      1  ก.ย. 2555
60 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน     1 พ.ค. 2556
61 นางสาวอําพร  ดัชถุยาวัตร์ วท.ม.  ภูมิศาสตร์     1 พ.ค. 2556
62 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร วท.ม.  ภูมิศาสตร์     1 พ.ค. 2556
63 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคม ี     1 พ.ค. 2556
64 นายวีรวัฒน์  คําแสนพันธ ์ กศ.ม.  พลศึกษา     1 พ.ค. 2556
65 นายก้องภพ  ศริิบุตร วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์     30 พ.ค.2556
66 นายศตวรรษ  มะละแซม  ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา     25 พ.ย. 2556
67 นายธเนศพล  เจริญราษฎร์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน 

(แขนงภาษาอังกฤษ) 
    16 ม.ิย. 2557

68 นายจีรวัฒน์ สัทธรรม  กศ.ม.  พลศึกษา     15 ส.ค. 2557
69 นายสุริยะ  ประทุมรัตน์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               

(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ) 

    2 พ.ย. 2558

70 นายกิตติกร  รักษาพล ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ) 

    2 พ.ย. 2558

71 นางอนงลักษณ ์ หนูหมอก ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ) 

    (ลาศึกษาต่อ)
3 ม.ค.61 –      
2 ม.ค. 64 

72 นางสาวอาจิยา  หลิมกุล ศษ.ม. การสอนภาษาไทย     15 ก.ค. 2559
73 นายอนรรฆ  สมพงษ์ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา     1 ส.ค. 2560
74 นางสาวพฤฒชิา  นาคะผิว อ.ม. ภาษาไทย     15 ก.ย. 2559
75 นางสาวประภาวรรณ  ทองศรี วท.ม. ฟิสิกส ์     15 ม.ีค. 2560
76 นายวัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร วท.ม. ฟิสิกส ์     15 ม.ีค. 2560
77 นางสาวชุลีวัลย ์ รักษาภักดี ค.ม. การศึกษาปฐมวัย     1 ส.ค. 2560
78 นายอรรถสิทธิ์  เกษคึมบง ศ.ศม. การสอนภาษาอังกฤษ     19 ก.ย. 2559
79 นางสาวสรชา  ผูกพันธ ์ ศ.ศม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา     15 ม.ีค. 2560
80 นางสาวอิสฬิยาภรณ ์ 

วรกิตตนนท์  
ศ.ศม. ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารและการพัฒนา 

    1 ส.ค. 2560

81 นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ ์ ค.บ.  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา    15 พ.ค. 2555
82 Mr.Ronald Padojinog (0.5) XX    3 ม.ค. 2561

 5 7 3 43 4 4.5 11 4 35  
รวม 15 47 19.5 35  

รวมท้ังสิน 81.5 คน  
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9.2.2 จํานวนบุคลากร   คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสนิท   ศิริสานต์ ลูกจ้างประจํา
2 นายกฤษณะ  กีวิไลย ์ นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
3 นายบุญเกื้อ   ครุธคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
4 นางสาวสุจติรตา   ศรีปากดี เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
5 นายนัทพงษ ์  ยศไชยวิบูลย์ นักวิชาการพัสดุ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
6 นางสาวจีรวรรณ  วรกาล นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
7 นางสาวทัศนยี ์ คําปาน นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
8 นางสาวรจนา  ผาลลาพัง นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
9 นางพรพิมล   ภาคมฤค นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
10 นางสาวอรพิน  บุตราช นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
11 นางสาวจุฬาลักษณ์  จอมแก้ว นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
12 นางสาวสุวนันท์   กันเสนา นักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
13 นางสาวชุลีพร  ลาภจิตร นักวิชาการศึกษา (พนักงานราชการ) 
14 นายสนิท  ศิริสานต์ ลูกจ้างประจํา
15 นางสาวศุกลภัทร  จันทะยา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
16 นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ใด ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
17 นายชีระวิทย์  อุดมศาส์นติ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
18 นายณรงศิล  คําทเนตร ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
20 นางสาวระพีพรรณ  แสนภูวา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
21 นายทินกร  วงค์คํา ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

 
10.  งบประมาณ  (ปีงบประมาณ  2560) 

10.1  งบประมาณแผ่นดิน      7,997,720 บาท 
10.2  งบประมาณเงินรายได้    4,374,341 บาท 

รวม           12,372,061  บาท 
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ตอนที่ 3 
การนําผลการประเมินครั้งทีผ่่านมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนา 

 

คณะครุศาสตร์ได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 –      
30 มิถุนายน 2560) และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ. 2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และได้กําหนดแนวปฏิบัติที่ด ี        
ของปีการศึกษา 2560 ดังนี้   
 
 

     การนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559   
ข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมิน 

วงรอบปีการศึกษา  2559 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

ปีการศึกษา  2560 กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การดําเนินงาน
กําหนดมาตรฐานการจัด      
การความเสี่ยงให้ได้            
ผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น     
ทั้งความเสี่ยงภายนอก             
เรื่อง การรับนักศึกษา            
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย         
และความเสี่ยงภายใน            
เรื่อง จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา และนําเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ       
และวางแผนร่วมกัน 

บุคลากร        
คณะครุศาสตร ์

ก.พ. 61 –  
ม.ีค.61 

- - 

ต่อยอดเรื่องการจัดการความรู้
จากเดิมที่สิ้นสุดที่ได้เล่มองค์
ความรูเ้รื่องการวิจัยและ การ
ทําผลงานทางวิชาการให้สู่การ
เสนอผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

- โครงการครุศาสตร์วิชาการ
วิชาชีพครู 

บุคลากร        
คณะครุศาสตร ์

7 ม.ีค. 61 
 

40,000 
(งบเงินรายได้) 

คณะครุ
ศาสตร ์
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ข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมิน 

วงรอบปีการศึกษา  2559 
(ต่อ) 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

ปีการศึกษา  2560 กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การดําเนินงาน
พัฒนาระบบงานวิจัยให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ควรมี
การตรวจสอบระบบขั้นตอน 
การเข้าใช้เว็บไซตด์้วยการ
ประเมินการใช้ระบบ เพื่อ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของอาจารย์ที่ต้องการ
ทํางานวิจัย 

- ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหาร        
คณะครุศาสตร ์เพื่อวางแผน 
ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ            
เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของอาจารย ์      
ที่ต้องการทํางานวิจัย           
ประจําปีการศึกษา 2560 

บุคลากร        
คณะครุศาสตร ์

ก.ย. 60 – 
ก.ย. 61 

- - 

 
2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา 

ข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมิน 

วงรอบปีการศึกษา  2559 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ปีการศึกษา  2560 กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การดําเนินงาน 
1. ควรพัฒนาระบบและกลไกให้
ผลงานของผูสํ้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
และควรกําหนดให้การสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่
ได้รับการรับรอง อาท ิเช่น สมศ. 
หรือ TCI 

-  โครงการอบรมการใช้สถิติ
และโปรแกรม LISREL        
เพ่ือการวิเคราะห์ด้านสถิต ิ  
การวิจัยขั้นสูง ครั้งที ่6 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

คณะครุศาสตร ์

9 - 11
ธ.ค. 60 

38,400 
(งบรายได้) 

นางสาวชุลีพร
ลาภจิตร 

2. ควรปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรด้วยการสร้างแรงจูงใจ 
สร้างเครือข่ายพี่เล้ียงและ
สวัสดิการให้มีการทําผลงาน
วิชาการให้มากขึ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์ มีขวัญ 
และกําลังใจในการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์ทัง้สวัสดิการ 
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

-  โครงการพัฒนา
ผลงานวิชาการ 

คณาจารย์        
และบุคลากร      
คณะครุศาสตร ์

ม.ค. 61
 

10,000 
(งบ บกศ.) 

ผศ.บุญส่ง วงค์คํา
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวบ่งชี้ที่ดีเด่น 
 จากผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2559 ได้พบแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับเป็นแนวทางการดําเนินงาน          
ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ แนวปฏิบัติที่ด ี (best  practice) 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

แนวปฏิบัติที่ด ี ดาํเนินการดังนี้ 
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษาชั้นปทีี่  1  เพื่อสํารวจ

ความต้องการของนักศึกษา และจัดบริการให้แก่นักศกึษา                
ได้อย่างเหมาะสมแก่ความต้องการจําเป็น 

2. นําข้อมูลจากข้อ 1. มาจัดทําโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
จําเป็น เชน่ โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา ฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โครงการ
สัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู               
และโครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร ์

3. มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร ์ห้องสมุดคณะครุศาสตร ์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แกน่ักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ได้แก ่ทุนครูมืออาชีพ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งทุนศึกษา
ต่อ 

4. มีการประเมินการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเอือ้ตอ่          
การเรียนรู้ของนักศึกษาและแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

5. มีการประเมินการให้บริการและนําผลมาใช้ในการดําเนนิงานในรอบปี
ถัดไป 

แนวปฏิบัติที่ด ี ดาํเนินการดังนี้  
1.    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 

  2.   มีการจัดเตรยีมข้อมูลด้านต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คาํปรึกษา 
       แก่อาจารย์ทีป่รึกษา 
3.   ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแกอ่าจารย์ที่ปรึกษา 
4.   ประเมินผลระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา และการดําเนนิงานของอาจารยท์ี่   
      ปรึกษาทุกป ี

  5.   มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ม ี
        ประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

องค์ประกอบ แนวปฏิบัติที่ด ี (best  practice) 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติที่ด ี ดาํเนินการดังนี้  
1. กําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ี

2. จัดทําโครงการ/กจิกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ให้ครบทัง้  5 ด้าน  ได้แก ่ด้านวชิาการ กีฬาและการสง่เสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม   
4. นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนนิงานในรอบปีถัดไป 
แนวปฏิบัติที่ด ี ดาํเนินการดังนี้ 
1. มีการกําหนดแนวทางในการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะแก่นักศึกษา 

โดยกําหนดโครงการจิตอาสา เราทําด้วยใจ ลงในแผนปฏิบัติราชการ
และมีผูร้ับผดิชอบโครงการชัดเจน 

2. มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนด   
3. มีการประเมินผลการดําเนนิงานโครงการจิตสาธารณะแก่นักศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานด้านจิตสาธารณะ

แก่นักศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 

คณะครุศาสตร์ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการโดยนําข้อมูล
จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่ ทําการประเมินเสร็จสิ้นแล้วมาทบทวนระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศกึษา  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่
นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งใช้หลักวงจรคุณภาพ  PDCA  ดังนี้ 

กระบวนการบริหารคุณภาพ ผลการดําเนินงาน 
1.  การวางแผน (Plan) 1. ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสตูรและระดับคณะ 

2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาตามตัวบ่งชี้                 
การประกันคุณภาพภายใน 

3. จัดทําโครงการ/กจิกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดผูร้ับผิดชอบ 
4. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร ์
5. จัดทําปฎิทนิการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ 

2.  การปฏิบัติตามแผน (Do) 1. ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยบุคลากร 
ผูร้ับผิดชอบ  ซึ่งผูบ้ริหารจะให้การสนับสนุน  จดัสิ่งอํานวยความสะดวก  
นอกจากนี้คณะครศุาสตร์ยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชมุอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อกํากับติดตาม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.  การตรวจสอบประเมินผล (Check) 1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผลโครงการ
2. คณะครุศาสตร์จะจัดทํารายการประเมินตนเอง (SAR) ทุกสิ้นปีการศึกษา 
3. คณะครุศาสตร์จะได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งกรรมการเป็นบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งระดับหลกัสูตร และระดับคณะ 

4.  การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 1. นําผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการบริหารคณะ  เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ  
เพื่อการพัฒนา 

2. นําผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือให้               
แต่ละสาขาวชิานําผลการประเมินภายในไปจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3. มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  ในระดับคณะ 
และมีการตรวจประเมินภายใน  โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะ  และมีการเผยแพรผ่ลการตรวจประเมินดังกล่าวแล้วนาํ
ผลมาใช้ในกระบวนการบริหารการศกึษา  โดยมีแนวทางพัฒนาตัวบ่งชี้     
ที่มีจุดที่ควรพัฒนา  และมีแนวปฏิบตัิที่ดีสาํหรับตัวบ่งชี้ดีเด่น 

4. มีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดาํเนินงานของสาขาวิชาและคณะใหด้ีขึ้น    
โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื่องจากรายงาน
การประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  ตอนที่ 4  
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. กําหนด ดังนี้ 
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องค์ ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ของตัวบ่งชี ้
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมิน 
สกอ. 
(13     

ตัวบ่งชี้) 

ระดับ        
ผลการ
ประเมนิ 

มรสน. 
(13+2     
ตัวบ่งชี้) 

ระดับ        
ผลการ
ประเมนิ

1. การผลิตบัณฑติ 1.1 ผลการบริหารจัดการ             
หลักสูตรโดยรวม 

ผลลัพธ์ 8 3.14 ระดับดี 3.14 ระดับดี

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ปัจจัยนําเข้า 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ปัจจัยนําเข้า 2.97 ระดับพอใช้ 2.97 ระดับพอใช้

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ปัจจัยนําเข้า 1.24 ระดับ
ปรับปรุงฯ 

1.24 ระดับ
ปรับปรุงฯ 

1.5 การบริการนักศึกษา                  
ระดับปริญญาตร ี

กระบวนการ 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

1.6 กจิกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก
*1.7.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ผลลัพธ ์
 

- - 4.62 ระดับดีมาก

*1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ผลลัพธ์
 

- - 4.32 ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 3.71 ระดับดี 3.91 ระดับดี
2. การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
กระบวนการ 3 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ปัจจัยนําเข้า 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ผลลัพธ์ 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม กระบวนการ 1 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 5.00 ระดับดีมาก  
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กระบวนการ 1 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 5.00 ระดับ ดีมาก 5.00 ระดับดีมาก
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ          
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ 2 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

กระบวนการ 4.00 ระดับดี 4.00 ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 4.50 ระดับดี 4.50 ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1-5 15 4.33 ระดับดี 4.35 ระดับดี

หมายเหตุ  **  หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลยัพัฒนาขึ้น 2 ตัวบ่งช้ี
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน        

การสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

           ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
การผลิตบัณฑติ 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1  ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.14 คะแนน 

1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 คะแนน 

1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 2.97 คะแนน 

1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 1.24 คะแนน 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 คะแนน 

1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 คะแนน 

*1.7.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.62 คะแนน 

*1.7.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 4.32 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

หมายเหตุ  :  ทุกตัวบ่งชี้ (ทุกองค์ประกอบ) ให้ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช ้

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1        ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง   เบอร์โทร  093-5216864 
    

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :  ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต 
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนที่ได้ =           ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของหลักสูตร 
            จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ  :  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เห็นชอบ ไม่ ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม 
ระบบนัน้ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 

ผลการดําเนินงาน        
ค่าคะแนน

ที่ได ้
เอกสารอ้างอิง 

ระดับปริญญาตร ี
1. ค.บ. คณิตศาสตร ์  3.60 

คคศ 1.1 – 1  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
จํานวน 14 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร        
ประจําปีการศึกษา 2560 

2. ค.บ. สังคมศึกษา  3.38
3. ค.บ. ภาษาไทย  3.37
4. ค.บ. ภาษาอังกฤษ  3.81
5. ค.บ. ฟิสิกส์  2.57
*6. ค.บ. เคม ี 0
*7. ค.บ. เกษตรศาสตร ์ 0
8. ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 3.55
9. ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3.50
10.ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 3.54
11. ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.42
12. ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 3.52
13. ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ 3.41
14. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 2.95
ระดับบัณฑิตศึกษา 
15. สาขาวิชาชีพครู 3.49 
16. สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 3.47
17. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) 3.66
18. สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 3.41
19. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ป.โท) 3.31
20. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 3.68
21. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 3.64
22. สาขาวิชาวจิยัหลักสูตรและการสอน (ป.เอก) 3.40
23. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) 3.49

คะแนนรวม 72.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   *  ลําดับที่ 6 ค.บ. เคมี   ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 (2.36 คะแนน) 
                *  ลําดับที่ 8 ค.บ. เกษตรศาสตร์   ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 (1.82 คะแนน) 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
72.17 
23 

คะแนนที่ได้        =      3.14  คะแนน 

ระดับพอใช ้
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ค.บ. เกษตรศาสตร์       
และ ค.บ. เคม ีไม่ครบตามเกณฑ ์ จึงทําให้ไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 

ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรใหค้รบตามเกณฑ ์
 

  เป้าหมายปีนี้ ค่าเฉลี่ย 2.00 คะแนน 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ค่าเฉลี่ย 3.14  คะแนน 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ค่าเฉลี่ย 2.51 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2       อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  093-5216864 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   การศึกษาระดับอุดมศึกษา   ถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย         
เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒ ิ              
ทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธกั์บหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 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   
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5     
 
คะแนนที่ได้ =                 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
        ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
 
 

X 100 

X 100 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

หมายเหตุ :  
  1.  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒ ิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นัน้  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2.  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย  
ผลการดําเนินงาน : 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

=   35 x 100  =  42.94 
                                      81.5 

เทียบคะแนนจะได้ 
                                        42.94 x 5  =  5.00 
                                             40 

 

- คคศ.1.2  เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจํา
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   
ปีการศึกษา  2560 

 
คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน

5.00  คะแนน ดีมาก
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา  2560 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พ.ม. อาจารย์พิเศษ วุฒิ 

ป.เอก 
หมายเหตุ/ 
วันบรรจ ุอ. ผศ. รศ. อ. ผศ. อ. ผศ. รศ. 

1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา           
2 รศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา           
3 รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร ปร.ด.  การวัดและประเมินผลการศึกษา           
4 รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์ กศ.ด.  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร           
5 รศ.ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ ์ Ph.D.  Educational Administration          1 ต.ค. 2555
6 รศ.ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่นํ้า กศ.ด.  การบริหารการศึกษา          1 ม.ีค. 2556
7 รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร กศ.ม.  ชีววิทยา        
8 ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์           
9 ผศ.ดร.มารศร ี กลางประพันธ์ วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ค.ด.  จิตวิทยาการศึกษา
          

10 ผศ.ดร.สําราญ   กําจัดภัย กศ.ด.  วิจัยและประเมินผลการศึกษา           
11 ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
12 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
13 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา           
14 ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยีการศึกษา           
15 ผศ.ดร.อรวรรณ   น่ิมตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
16 ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี ปร.ด.  การบริหารและพัฒนาการศึกษา          31 พ.ค. 2556
17 ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ Postdoctoral Ph.D.  Leadership in

Administration Elementary Education
         1 ต.ค. 2555

18 ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย ์ Postdoctoral Ph.D.  Leadership in
Administration Elementary Education 

         1 ม.ค. 2555

19 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ Ph.D. Science Education          1 ต.ค. 2558
20 ผศ.ดร.พิตร  ทองชัน้ Ph.D. (Higher Education and Education 

Research) 
          

21 ผศ.ดร.พิทักษ ์ วงษ์ชาลี ปร.ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ           
22 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแก้ว ค.ม.  วิจัยการศึกษา           
23 ผศ.รักทรัพย ์  แสนสําแดง ค.ม.  การประถมศึกษา           
24 ผศ.บุญส่ง   วงค์คํา กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย           
25 ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร์          30 ก.ค.2552
26 ผศ.สุมาล ีสมพงษ์ ค.ม.  การวัดและประเมินผลการศึกษา           
27 ผศ.อนันต์  บัวบาน กศ.ม. ชีววิทยา          15 ม.ีค. 2560
28 ผศ.วสันต์   ศรีหิรัญ ศษ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา          2 ม.ีค. 2552
29 ผศ.ภัทรดร   จัน้วันดี กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา          5 ก.ค. 2552
30 ดร.อุษา   ปราบหงษ์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
31 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
32 ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
33 ดร.พรเทพ   เสถยีรนพเกา้ ค.อ.ด.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร           
34 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข ปร.ด.  การบริหารการศึกษา          1 ม.ิย. 2555
35 ดร.สถิตย ์   ภาคมฤค ศศ.ด.  ภาษาไทย          2 ม.ีค. 2552
36 ดร.วีระวัฒน์  ดวงใจ ค.ด.  ภาวะผูนํ้าทางการบริหารการศึกษา          1 ต.ค. 2557
37 ดร.ละม้าย กิตติพร ค.ด.  ภาวะผูนํ้าทางการบริหารการศึกษา          1 ม.ีค. 2556
38 ดร.กฤตภาส  วงค์มา ปร.ด. เคมอีินทรีย ์          3 ต.ค. 2559
39 ดร.เพ็ญผกา  หนองนา  ปร.ด.  การเรียนการสอน          11 พ.ย. 2559
40 ดร.อริญชย์   พรหมเทพ กศ.ด.  พลศึกษา          1 ต.ค. 2551
41 ดร.อรุณรัตน์  คําแหงพล ปรด.  ชีวเคมี         
42 ดร.พัทธนันท ์ ชมภูนุช ปร.ด.  การวัดและประเมินผลการศึกษา         
43 ดร.เอกลักษณ ์ เพียสา ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา         
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พ.ม. อาจารย์พิเศษ วุฒิ 

ป.เอก 
หมายเหตุ/ 
วันบรรจ ุอ. ผศ. รศ. อ. ผศ. อ. ผศ. รศ. 

44 ดร.สุรัตน์  ดวงชาชม ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา         
45 นางสรินดา   อุคํา ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา           
46 นางวาทินี   แกสมาน วท.ม.  เคม ี          2 ม.ีค. 2552
47 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพิเศษ          8 ม.ีค. 2552
48 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา          10 พ.ค.2553
49 นายอภิวัฒน์  ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา          2 พ.ย. 2552
50 นางสาวพรพิมล  ศิวินา M.A.  TESOL          1 เม.ย. 2554 
51 นางเพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ์ สค.ม.  สังคมวิทยา          1 เม.ย. 2554
52 นางสาวลดาวัลย ์ มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา          1 เม.ย. 2554
53 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร์          16 ม.ีค. 2554
54 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ          1 ส.ค. 2554
55 นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน์ ศษ.ม.  จิตวิทยาการศึกษา

และการให้คําปรึกษา 
         6 ก.พ. 2555 

56 นางสาวปยิะนันท ์ ปลื้มโชค ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา          1 ม.ิย. 2555
57 นายธราเทพ เตมรัีกษ ์ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา          21 ก.ย. 2555
58 นางสาวหรรษา  องคสิงห ์ ศษ.ม.  การศึกษาพิเศษ          1 ม.ิย. 2555
59 นางสาวเบญจพร  อุผา  ศษ.ม.  วิทยาศาสตร์ศึกษา          1  ก.ย. 2555
60 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน          1 พ.ค. 2556
61 นางสาวอําพร  ดัชถุยาวัตร ์ วท.ม.  ภูมิศาสตร์          1 พ.ค. 2556
62 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร วท.ม.  ภูมิศาสตร์          1 พ.ค. 2556
63 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคม ี          1 พ.ค. 2556
64 นายวีรวัฒน์  คําแสนพันธ ์ กศ.ม.  พลศึกษา          1 พ.ค. 2556
65 นายก้องภพ  ศริิบุตร วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์          30 พ.ค.2556
66 นายศตวรรษ  มะละแซม  ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา          25 พ.ย. 2556
67 นายธเนศพล  เจริญราษฎร์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน 

(แขนงภาษาอังกฤษ) 
         16 ม.ิย. 2557

68 นายจีรวัฒน์ สัทธรรม  กศ.ม.  พลศึกษา          15 ส.ค. 2557
69 นายสุริยะ  ประทุมรัตน์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               

(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ)

         2 พ.ย. 2558

70 นายกิตติกร  รักษาพล ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ)

         2 พ.ย. 2558

71 นางอนงลักษณ ์ หนูหมอก  ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ)

         (ลาศึกษาต่อ)
3 ม.ค.61 –      
2 ม.ค. 64 

72 นางสาวอาจิยา  หลิมกุล ศษ.ม. การสอนภาษาไทย          15 ก.ค. 2559
73 นายอนรรฆ  สมพงษ์ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา          1 ส.ค. 2560
74 นางสาวพฤฒชิา  นาคะผิว  อ.ม. ภาษาไทย          15 ก.ย. 2559
75 นางสาวประภาวรรณ  ทองศร ี วท.ม. ฟิสิกส ์          15 ม.ีค. 2560
76 นายวัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร วท.ม. ฟิสิกส ์          15 ม.ีค. 2560
77 นางสาวชุลีวัลย ์ รักษาภักด ี ค.ม. การศึกษาปฐมวัย          1 ส.ค. 2560
78 นายอรรถสิทธิ์  เกษคึมบง ศ.ศม. การสอนภาษาอังกฤษ          19 ก.ย. 2559
79 นางสาวสรชา  ผูกพันธ ์ ศ.ศม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา          15 ม.ีค. 2560
80 นางสาวอิสฬิยาภรณ ์ 

วรกิตตนนท์  
ศ.ศม. ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

         1 ส.ค. 2560

81 นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ ์ ค.บ.  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา          15 พ.ค. 2555
82 Mr.Ronald Padojinog (0.5) XX          3 ม.ค. 2561

 5 7 3 43 4 4.5 11 4 35  
รวม 15 47 19.5 35  

รวมท้ังสิน 81.5 คน  
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

หมายเหตุ  :  - อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                          จํานวน 35  คน 
                  - อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. 22 คน + รศ. 7 คน)    จํานวน  29  คน 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง  :   

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒ ิ            
ระดับปริญญาเอกจํานวนมาก 

สนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาผลงานเพื่อดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น  

  เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 20 (2.50 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ร้อยละ 42.94 (5.00 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 20 (2.50 คะแนน) 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3       อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  093-5216864 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงาน 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 
           จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด   
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5     
 
คะแนนที่ได้ =               ร้อยละของอาจารย์ ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
        ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

X 100

X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

=   29 x 100 = 35.58 
                                              81.5 

เทียบคะแนนจะได้ 
                                        35.58 x 5  =  2.97 
                                            60 

 

- คคศ.1.3  เอกสารรายละเอียด
อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   
ปีการศึกษา  2560 

 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน
2.97  คะแนน ระดับพอใช้
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

เอกสารรายละเอียดอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีการศึกษา  2560 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พ.ม. อาจารย์พิเศษ วุฒิ 

ป.เอก 
หมายเหตุ/ 
วันบรรจ ุอ. ผศ. รศ. อ. ผศ. อ. ผศ. รศ. 

1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด.  การบริหารการศึกษา           
2 รศ.ดร.วาโร   เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา           
3 รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร ปร.ด.  การวัดและประเมินผลการศึกษา           
4 รศ.ดร.ศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์ กศ.ด.  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร           
5 รศ.ดร.ปรีชา  คัมภีรปกรณ ์ Ph.D.  Educational Administration          1 ต.ค. 2555
6 รศ.ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่นํ้า กศ.ด.  การบริหารการศึกษา          1 ม.ีค. 2556
7 รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร กศ.ม.  ชีววิทยา        
8 ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์           
9 ผศ.ดร.มารศร ี กลางประพันธ์ วท.ด.  วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ค.ด.  จิตวิทยาการศึกษา
          

10 ผศ.ดร.สําราญ   กําจัดภัย กศ.ด.  วิจัยและประเมินผลการศึกษา           
11 ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
12 ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
13 ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา           
14 ผศ.ดร.ปัญญา   นาแพงหมื่น กศ.ด.  เทคโนโลยีการศึกษา           
15 ผศ.ดร.อรวรรณ   น่ิมตลุง ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
16 ผศ.ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี ปร.ด.  การบริหารและพัฒนาการศึกษา          31 พ.ค. 2556
17 ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ Postdoctoral Ph.D.  Leadership in

Administration Elementary Education
         1 ต.ค. 2555

18 ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย ์ Postdoctoral Ph.D.  Leadership in
Administration Elementary Education 

         1 ม.ค. 2555

19 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ Ph.D. Science Education          1 ต.ค. 2558
20 ผศ.ดร.พิตร  ทองชัน้ Ph.D. (Higher Education and Education 

Research) 
          

21 ผศ.ดร.พิทักษ ์ วงษ์ชาลี ปร.ด.  เทคโนโลยีชีวภาพ           
22 ผศ.เบญจวรรณ   รอดแก้ว ค.ม.  วิจัยการศึกษา           
23 ผศ.รักทรัพย ์  แสนสําแดง ค.ม.  การประถมศึกษา           
24 ผศ.บุญส่ง   วงค์คํา กศ.ม.  การศึกษาปฐมวัย           
25 ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ วท.ม.  คณิตศาสตร์          30 ก.ค.2552
26 ผศ.สุมาล ีสมพงษ์ ค.ม.  การวัดและประเมินผลการศึกษา           
27 ผศ.อนันต์  บัวบาน กศ.ม. ชีววิทยา          15 ม.ีค. 2560
28 ผศ.วสันต์   ศรีหิรัญ ศษ.ม.  เทคโนโลยีทางการศึกษา          2 ม.ีค. 2552
29 ผศ.ภัทรดร   จัน้วันดี กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา          5 ก.ค. 2552
30 ดร.อุษา   ปราบหงษ์ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
31 ดร.สุจิตรา   แบบประเสริฐ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
32 ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ ศษ.ด.  หลักสูตรและการสอน           
33 ดร.พรเทพ   เสถยีรนพเกา้ ค.อ.ด.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร           
34 ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข ปร.ด.  การบริหารการศึกษา          1 ม.ิย. 2555
35 ดร.สถิตย ์   ภาคมฤค ศศ.ด.  ภาษาไทย          2 ม.ีค. 2552
36 ดร.วีระวัฒน์  ดวงใจ ค.ด.  ภาวะผูนํ้าทางการบริหารการศึกษา          1 ต.ค. 2557
37 ดร.ละม้าย กิตติพร ค.ด.  ภาวะผูนํ้าทางการบริหารการศึกษา          1 ม.ีค. 2556
38 ดร.กฤตภาส  วงค์มา ปร.ด. เคมอีินทรีย ์          3 ต.ค. 2559
39 ดร.เพ็ญผกา  หนองนา  ปร.ด.  การเรียนการสอน          11 พ.ย. 2559
40 ดร.อริญชย์   พรหมเทพ กศ.ด.  พลศึกษา          1 ต.ค. 2551
41 ดร.อรุณรัตน์  คําแหงพล ปรด.  ชีวเคมี         
42 ดร.พัทธนันท ์ ชมภูนุช ปร.ด.  การวัดและประเมินผลการศึกษา         
43 ดร.เอกลักษณ ์ เพียสา ปร.ด. การบริหารและพัฒนาการศึกษา         
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พ.ม. อาจารย์พิเศษ วุฒิ 

ป.เอก 
หมายเหตุ/ 
วันบรรจ ุอ. ผศ. รศ. อ. ผศ. อ. ผศ. รศ. 

44 ดร.สุรัตน์  ดวงชาชม ศษ.ด.  การบริหารการศึกษา         
45 นางสรินดา   อุคํา ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา           
46 นางวาทินี   แกสมาน วท.ม.  เคม ี          2 ม.ีค. 2552
47 นางสาวสุพัตรา   ปสังคโท ค.ม.  การศึกษาพิเศษ          8 ม.ีค. 2552
48 นายนพรักษ ์ แกสมาน กศ.ม.  พลศึกษา          10 พ.ค.2553
49 นายอภิวัฒน์  ปานทอง กศ.ม.  พลศึกษา          2 พ.ย. 2552
50 นางสาวพรพิมล  ศิวินา M.A.  TESOL          1 เม.ย. 2554 
51 นางเพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ์ สค.ม.  สังคมวิทยา          1 เม.ย. 2554
52 นางสาวลดาวัลย ์ มะลิไทย ศษ.ม.  สังคมศึกษา          1 เม.ย. 2554
53 นางผกาพรรณ  วะนานาม วท.ม.  การสอนคณิตศาสตร์          16 ม.ีค. 2554
54 นางสาวนวพร  วรรณทอง ศศ.ม.  ภาษาอังกฤษ          1 ส.ค. 2554
55 นางสาวอิชยา  จีนะกาญจน์ ศษ.ม.  จิตวิทยาการศึกษา

และการให้คําปรึกษา 
         6 ก.พ. 2555 

56 นางสาวปยิะนันท ์ ปลื้มโชค ศษ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา          1 ม.ิย. 2555
57 นายธราเทพ เตมรัีกษ ์ ศษ.ม.  การปฐมวัยศึกษา          21 ก.ย. 2555
58 นางสาวหรรษา  องคสิงห ์ ศษ.ม.  การศึกษาพิเศษ          1 ม.ิย. 2555
59 นางสาวเบญจพร  อุผา  ศษ.ม.  วิทยาศาสตร์ศึกษา          1  ก.ย. 2555
60 นางสาวจินดา  ลาโพธิ์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน          1 พ.ค. 2556
61 นางสาวอําพร  ดัชถุยาวัตร ์ วท.ม.  ภูมิศาสตร์          1 พ.ค. 2556
62 นางสาวนนทวรรณ แสนไพร วท.ม.  ภูมิศาสตร์          1 พ.ค. 2556
63 นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร วท.ม.  เคม ี          1 พ.ค. 2556
64 นายวีรวัฒน์  คําแสนพันธ ์ กศ.ม.  พลศึกษา          1 พ.ค. 2556
65 นายก้องภพ  ศริิบุตร วท.ม.  คณิตศาสตร์ประยุกต์          30 พ.ค.2556
66 นายศตวรรษ  มะละแซม  ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา          25 พ.ย. 2556
67 นายธเนศพล  เจริญราษฎร์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน 

(แขนงภาษาอังกฤษ) 
         16 ม.ิย. 2557

68 นายจีรวัฒน์ สัทธรรม  กศ.ม.  พลศึกษา          15 ส.ค. 2557
69 นายสุริยะ  ประทุมรัตน์ ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               

(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ)

         2 พ.ย. 2558

70 นายกิตติกร  รักษาพล ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ)

         2 พ.ย. 2558

71 นางอนงลักษณ ์ หนูหมอก  ค.ม.  หลักสูตรและการสอน               
(แขนงพัฒนาหลักสูตรและการเรียน   
การสอนภาษาอังกฤษ)

         (ลาศึกษาต่อ)
3 ม.ค.61 –      
2 ม.ค. 64 

72 นางสาวอาจิยา  หลิมกุล ศษ.ม. การสอนภาษาไทย          15 ก.ค. 2559
73 นายอนรรฆ  สมพงษ์ ค.ม. การสอนสังคมศึกษา          1 ส.ค. 2560
74 นางสาวพฤฒชิา  นาคะผิว  อ.ม. ภาษาไทย          15 ก.ย. 2559
75 นางสาวประภาวรรณ  ทองศร ี วท.ม. ฟิสิกส ์          15 ม.ีค. 2560
76 นายวัสยษฏิ์  อนันต์ปรีชากร วท.ม. ฟิสิกส ์          15 ม.ีค. 2560
77 นางสาวชุลีวัลย ์ รักษาภักด ี ค.ม. การศึกษาปฐมวัย          1 ส.ค. 2560
78 นายอรรถสิทธิ์  เกษคึมบง ศ.ศม. การสอนภาษาอังกฤษ          19 ก.ย. 2559
79 นางสาวสรชา  ผูกพันธ ์ ศ.ศม. คหกรรมศาสตร์ศึกษา          15 ม.ีค. 2560
80 นางสาวอิสฬิยาภรณ ์ 

วรกิตตนนท์  
ศ.ศม. ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

         1 ส.ค. 2560

81 นายวสันต์  วงศ์กาฬสินธุ ์ ค.บ.  พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา          15 พ.ค. 2555
82 Mr.Ronald Padojinog (0.5) XX          3 ม.ค. 2561

 5 7 3 43 4 4.5 11 4 35  
รวม 15 47 19.5 35  

รวมท้ังสิน 81.5 คน  
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หมายเหตุ  :  - อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                          จํานวน 35  คน 
                  - อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. 22 คน + รศ. 7 คน)    จํานวน  29  คน 
 
ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์มีคณาจารย์ที่ดํารงตําแหน่ง        
ทางวิชาการจํานวนน้อย 

คณะครุศาสตร์ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ทําผลงาน      
ทางวิชาการ เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการให้เพิ่ม       
มากยิ่งขึ้น 

  เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ร้อยละ 35.58 (2.97 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 30 (2.50 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4      จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์  
     ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  093-5216864 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งม ีความ
เช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนัน้ คณะจึง
ควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนเหมาะสม 
 

เกณฑ์การประเมิน   
  คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน  
และนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน  0  และ 5  คะแนน และใช้การเทียบ 
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้  
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5  
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0  
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01  และไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนัน้ ๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
 

1.  คํานวณค่าหน่วยกิตนักศกึษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา  
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ  
ดังนี้ 
 SCH =  ∑nici 

 เมื่อ ni =   จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
      Ci  =  จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2.  คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =                                                 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
                                             จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ 
 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนบัปริญญาตรี
1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดบัปรญิญาตร ี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดบัปรญิญาตร ี+ (2 x FTES ระดบับัณฑิตศึกษา)
3.  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = FTES ระดบัปรญิญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา)
 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 
1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    - แพทยศาสตร์ 
    - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3.  วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5.  เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7.  นิติศาสตร์ 50:1 
8.  ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9.  ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10.  สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 
 
สูตรการคํานวณ  
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =                     สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง –  
                                                                           สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                               สัดสว่นจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

X 100 
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2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้  
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ใหน้ํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 
                   คะแนนที่ได ้=                                      5 - (ค่าร้อยละที่คํานวณได้จาก 2.3) 
                                                                       4 
 
 

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2560 เอกสารอ้างอิง 
1) ผลรวม ค่า FTES ของคณะ (1,950.8322+827.11) 2,777.9422 - คคศ.1.2  เอกสารรายละเอียด

อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   
ปีการศึกษา  2560 
 

2) จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 80.5
3) สัดส่วน ค่า FTES ต่ออาจารย์ประจําที่ปฏบัิติงานจรงิ 
2,777.9422 
   80.5 

34.51

4) สัดส่วนเกณฑม์าตรฐาน 30 : 1
5) ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
34.51-30 x 100 
       30 

15.03

6) ค่าคะแนน FTES ต่อจํานวนอาจารย ์
    (ค่าร้อยละทีม่ากกว่า 0 แต่น้อยร้อยละ 20 คิดคะแนน           
เท่ากับ 5 – (15.03)   =  1.24  คะแนน 
               4 

1.24 คะแนน

 
คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน

1.24   คะแนน ระดับต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
 
ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 1.00 (1 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ (ร้อยละ 1.00) 1.24 คะแนน 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 1.00 (1 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5      การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     1. นายบุญเกื้อ  ครุธคํา   เบอร์โทร  088-5515609  
    2. นางสาวจีรวรรณ  วรกาล               เบอร์โทร  093-3803970 
 

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.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแก่นักศึกษา  
 4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51  
      จากคะแนนเต็ม 5  
 5.  นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล  
      การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
 6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 - คณะครุศาสตรกํ์าหนดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกหมู่เรียนเพ่ือให้

คําปรึกษาแก่นักศกึษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชวีิตแก่นักศึกษา  
ซึ่งกําหนดให้หลักสูตรได้จัดทาํบันทกึการให้คําปรึกษา มีชั่วโมงโฮมรูม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
และมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น facebook หรือ Line  โดยการให้คําปรึกษาต้อง
ครอบคลุมการลงทะเบียนเรียน การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ปัญหาและ
อุปสรรคในการศึกษา และระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
- คณะครุศาสตรส์นับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง และเพิ่มพูน
ความรู้ในเรื่องของการเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา โดยกําหนดให้เข้าร่วม
โครงการประชุมอาจารย์ทีป่รึกษาทีพ่ึงประสงคท์ี่จัดขึน้โดยสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และแจกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
อาจารย์ทุกท่าน  

-  คคศ.1.5-1(1)  คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา      
ปีการศึกษา 2561 
-  คคศ.1.5-1(2)  บันทึกการให้คําปรึกษา 
-  คคศ.1.5-1(3)  ตารางชั่วโมงโฮมรูม  
-  คคศ.1.5-1(4)  Facebook ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
-  คคศ.1.5-1(5)  คูม่ือนักศึกษาและอาจารย ์         
ที่ปรึกษา 
 

2 คณะครุศาสตร ์มีการกําหนดให้มีงานกิจการนักศึกษาของคณะ  โดย
ดูแลงานบริการนักศึกษาทัง้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ นอก
หลักสูตร ดังนี้ 
    1. มีกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของคณะ มีสโมสรนักศึกษาเป็น
ผูดู้แลการทํากิจกรรม และบริการแก่นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง       
    2. มีการจัดทําฐานข้อมูล บอร์ดติดป้ายประกาศ เว็บไซต์  สาํหรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์กับนักศึกษาด้านกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร และมี fanpage ที่สโมสรนกัศึกษาใช้ติดต่อกับหัวหน้านักศึกษา
ทุกหมู่เรียนด้วย 
     3. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  เปน็ประโยชน์ในการหางานพิเศษ
ทําระหว่างศึกษา หรือแหล่งความรู้ด้านอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ทัง้ใน
รูปของบอร์ดประชาสัมพันธ์ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซตข์องคณะ และ 
fanpage ของสโมสรนักศึกษา 

-  คคศ.1.5-2 (1)  เว็บไซต์คณะครศุาสตร ์
-  คคศ.1.5-2 (2)  บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งงานสําหรับนักศึกษา 
-  คคศ.1.5-2 (3)  บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บ
ไซด์แหล่งงานในตา่งประเทศ 
-  คคศ.1.5-2 (4)  fackbook สโมสรคณะครุศาสตร์
 

3 คณะครุศาสตร ์ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ             
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561  
ได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษา คณะครุศาสตร ์              
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจามจุร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

-  คคศ.1.5-3(1)  โครงการปัจฉิมนิเทศ             
คณะครุศาสตร ์วันที่ 26 มีนาคม 2561 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
4 คณะครุศาสตร์ไดท้ําการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรม           

การจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการแก่นักศึกษาด้านการจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
มีผลการประเมินอยู่ที่ 3.75  การจัดกิจรรมและการใหบ้ริการแก่
นักศึกษา ด้านการจัดบริการข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน ์
ต่อนักศึกษาและศษิย์เก่า โดยมีผลการประเมินอยูท่ี่ 3.87                   
และการจัดกิจรรมและการใหบ้ริการแก่นักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศกึษา          
โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ 3.83 มีข้อเสนอแนะให้มีการรวบรวม      
เว็บไซต์แหล่งงานให้มากขึ้น และต้องการมีกิจกรรมที่ทําร่วมกัน    
ระหว่างอาจารยท์ีป่รึกษาและนักศึกษามากขึ้น 
    ซึ่งมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทุกด้าน 

- คคศ.1.5-4(1)  รายงานผลประเมินคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการแก่นักศึกษา 
ด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวชิาการและ    
แนะแนวการใชช้ีวติแก่นักศึกษา 
- คคศ.1.5-4(2)  รายงานผลประเมินคุณภาพ 
การจัดกิจรรมและการให้บริการแก่นกัศึกษา  
ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน ์
ต่อนักศึกษาและศษิย์เก่า 
- คคศ.1.5-4(3)  รายงานผลประเมินคุณภาพ 
การจัดกิจรรมและการให้บริการแก่นกัศึกษา        
ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ ์
ทางวิชาการและวชิาชีพแก่นักศึกษา 

5 จากการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการแก่
นักศึกษา คณะครศุาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 เพือ่พิจารณา          
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ 
   1. จากการประเมินมีข้อเสนอแนะให้คณะเตรียมความพร้อม หรือ
บริการในการทดสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักศึกษาต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวโครงการครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
   2. ที่ประชุมกําหนดให้สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษประสานงาน
เพื่อจัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ใหแ้ก่นักศึกษา ประจาํป ี2561   

-  คคศ.1.5-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
- คคศ.1.5-5(2) จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  
ให้แก่นักศึกษา ประจําป ี2561 
 
 

6 คณะครุศาสตร์ไดม้ีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า      
เช่น แหล่งงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ และดําเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า  มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่า
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ ์
และจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศิษย์เก่า                             

-  คคศ.1.5-6(1)  ลิงค์แหล่งงานบนเว็บไซต์        
คณะครุศาสตร ์
-  คคศ.1.5-6(2)  กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทดสอบสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  คคศ.1.5-6(3)  อบรมการใช้งานโปรแกรม
สําเร็จรปู Geogebra ให้กับศิษย์เก่า 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ 6  ข้อ  (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 6  ข้อ  (5 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 6  ข้อ  (5 คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการส่งเสริมบริการ
ให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาที่ดี 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6       กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นายทินกร  วงค์คํา                  เบอร์โทร  090-2910536    
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5  ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 
พึงประสงค์ ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan,  Do,  Study/Check,  Act)  ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา อย่างย่ังยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  จัดทําแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศกึษามสีว่นร่วม 
                ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม  

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ และ 1 ประการ 
      ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
  (1) คุณธรรม จริยธรรม  
  (2) ความรู้  
  (3) ทักษะทางปัญญา  
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษา  
 4.  ทุกกจิกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ             
                            นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป  
 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  
 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน   : 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 คณะครุศาสตรจ์ัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของคณะ โดยการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2560 ร่วมกับตวัแทนสโมสรนักศกึษา            
คณะครุศาสตร ์เพือ่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการ/
กิจกรรม และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาของคณะครุศาสตรใ์นปีต่อไป 

- คคศ. 1.6-1(1)  แผนพัฒนานักศึกษา           
คณะครุศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2560 
- คคศ. 1.6-1(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนานักศกึษา  
ประจําปีการศึกษา 2560 

2 คณะครุศาสตร ์ มีการจัดกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมนักศึกษา ให้มี
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค ์ทีป่ระกอบด้วยมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5  ประการ ดังนี้ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม : โครงการครุศาสตร์วนัทาบูชาพระคุณคร ู
(2) ความรู้ : โครงการพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชา 
ต่าง ๆ  
(3) ทักษะทางปัญญา : โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตรส์ู่ครมืูออาชีพ  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : 
โครงการคณะครศุาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น และโครงการค่าย 
ครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ 
(5) ทกัษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มเติม : โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีเผยแพร่และพฒันาการใช้สื่อ eDLTV และมีการ
ให้ความรู้ในการคํานวณและวิเคราะห์ผลทางด้านสถิต ิโดยนําผลจาก
การวิเคราะห์มาสร้างเป็นกราฟ หรือแผนภูมิเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงาน รวมถึงนําผลวิเคราะห์ทีไ่ด้ไปใช้ตรวจสอบสมมติฐาน 
ในงานวิจัย 
 (6) การจัดการเรียนรู้ : โครงการอบรมการเขียนแผนการสอน      
การวิจัย การวัดและประเมินผลของสาขาวิชาต่าง ๆ  
 

- คคศ. 1.6-2(1)  โครงการครุศาสตร์วันทาบูชา
พระคุณคร ู
- คคศ. 1.6-2(2)  โครงการพัฒนาความรู้ของ
สาขาวิชา 
- คคศ. 1.6-2(3)  โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรส์ู่ครมืูออาชีพ 
- คคศ. 1.6-2(4)  โครงการคณะครุศาสตร ์   
อาสาพัฒนาท้องถิ่น 
- คคศ. 1.6-2(5) โครงการค่ายครศุาสตร์ราชภัฏ
อีสานเหนือ 
- คคศ. 1.6-2(6)  โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีเผยแพร่และพฒันาการใช้สื่อ 
eDLTV 
- คคศ. 1.6-2(7)  โครงการอบรมการเขียน
แผนการจัดการเรยีนรู้และการประเมินผล       
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
2 

 

- คคศ. 1.6-2(8) โครงการอบรมทกัษะการเขียนแผน
จัดการเรียนรู ้การวิจัย และการวัดผลประเมินผล 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
- คคศ. 1.6-2(9) โครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพครู
สังคมศึกษาร่วมกับบุคลาการทางการศึกษา 

3 คณะครุศาสตร์ไดจั้ดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกัน              
คุณภาพสําหรับนกัศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รบัความรูค้วามเข้าใจ        
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน         
เรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา โดยเชิญ            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา วงศ์สวัสดิ์ รองอธิการบดฝี่ายวางแผน
และประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และอาจารย ์     
ภคพล คติวัฒน ์รองผูอํ้านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 2 เมษายน 2561                  
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- คคศ. 1.6-3(1)  โครงการให้ความรู้และทักษะ      
การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรบันักศึกษา คณะ
ครุศาสตร ์
- คคศ. 1.6-3(2)  รายงานสรุปโครงการให้ความรู ้ 
และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาสําหรบั
นักศึกษา คณะครศุาสตร ์

4 คณะครุศาสตร ์ กําหนดให้แตล่ะสาขาวิชาต้องประเมินผลความสําเร็จ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จดัขึ้นทุกกิจกรรม รวมถึงกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีค่ณะจัดขึ้นด้วย โดยเน้นผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมที่ได้กําหนดไว ้ดังนี้ 
    1. ร้อยละของโครงการที่ดําเนินงานตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ซึ่งมีโครงการที่ต้องดําเนินการจํานวน 42 โครงการ  ดาํเนินการได ้4 
โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 100 
     2. ร้อยละของตัวชี้วัดโครงการตามแผนร้อยละ 80 ซึ่งมีตัวชี้วัด    
ที่ต้องดําเนนิการทั้งสิ้น ทัง้ส้ิน 163 ตวั สามารถดําเนนิการได ้           
151 ตัวชี้วัด คดิเปน็ร้อยละ 92.64 
      และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการเชิญหรือจูงใจให้ผูเ้ข้าร่วมเห็นถึง
ความสําคัญของกิจกรรมหรือโครงการที่จะจัดขึ้น  และควรพิจารณา
หรือวิเคราะห์คุณสมบัติและจํานวนของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิด
การพัฒนากลุ่มเปา้หมายอย่างแท้จรงิ 

- คคศ. 1.6-4(1)  รายงานผลการดาํเนินงาน        
ตามแผนพัฒนานกัศึกษา 
- คคศ. 1.6-4(2)  เว็บไซต์การจัดการระบบโครงการ 
คณะครุศาสตร ์

5 คณะครุศาสตร ์ มีการประเมินผลความสําเร็จการจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น โดยเน้นผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตาม
แผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร ์ซึ่งจากผลการประเมินพบว่าการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษามีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5  ประการ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า ตัวบ่งชี้กิจกรรมย่อยของโครงการที่ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสว่นใหญ่เป็นเรื่อง จาํนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ดังนัน้ จึงให้ทุกสาขากําชบั และสร้างความตระหนักให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาจัดขึ้น 

- คคศ. 1.6-4(1)  รายงานผลการดาํเนินงาน        
ตามแผนพัฒนานกัศึกษา 
- คคศ. 1.6-5(1)  แผนพัฒนานักศึกษา               
คณะครุศาสตร ์ปกีารศึกษา 2559 
- คคศ. 1.6-5(2)  เอกสารรายงานสรุปโครงการ 
- คคศ. 1.6-5(3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  
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ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์ มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา     
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยเน้นกิจกรรมที่พัฒนา
นักศึกษาทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
6 คณะครุศาสตร์  มีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม และผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษา ไปปรับปรุงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559
โดยอาศัยหลัก PDCA ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
5  ประการ และข้อบังคับกิจกรรมเสริมความเป็นครูของคุรุสภา ดังนี้  

 ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ชั้นปีที่ 2 ทักษะชีวติ 
 ชั้นปีที่ 3 ความรู้และวิชาการ 
 ชั้นปีที่ 4 สัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ชั้นปีที่ 5 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารคณะ มีข้อเสนอแนะผูจ้ัดโครงการ

ควรมีการสํารวจตารางกิจกรรมของนักศึกษา และกลุม่เป้าหมาย 
เพื่อให้การกําหนดช่วงเวลาเป็นไปอยา่งเหมาะสม เพื่อกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมได้ตามแผนที่ตั้งไว ้

- คคศ. 1.6-4(1)  รายงานผลการดาํเนินงาน        
ตามแผนพัฒนานกัศึกษา 
- คคศ. 1.6-5(3)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
    ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  093-5216864 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework        
for Higher Education : TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2         
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู ้3) ด้านทักษะ ทางปัญญา         
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร               
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน   
  คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 
 
                                                              ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
                          คะแนนที่ได ้  =            ที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

                                                  จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ 
 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบ     
การประเมิน 
 - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 - จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิต         
ที่สําเร็จการศึกษา 
 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่
ถึงร้อยละ 20 เนือ่งจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศกึษาชาวไทยเป็นฐาน ในการคิด 
เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จานวน 10 คน เป็นฐานที่ 
100% 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7      คุณภาพบัณฑิต 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการดําเนินงาน : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ผลการดําเนินงาน        ค่าคะแนนเฉลี่ย เอกสารอ้างอิง 

ระดับปริญญาตร ี
1. ค.บ. คณิตศาสตร ์  4.86 

คคศ 1.1 – 1  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
จํานวน 14 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร        
ประจําปีการศึกษา 2560 

2. ค.บ. สังคมศึกษา  4.54
3. ค.บ. ภาษาไทย  4.89
4. ค.บ. ภาษาอังกฤษ  4.84
5. ค.บ. ฟิสิกส์  4.54
6. ค.บ. เคม ี ไม่มีจํานวนนักศึกษาจบปี 59 

7. ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 4.81
8. ค.บ. เกษตรศาสตร ์ 4.39
9. ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 4.78
10.ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4.86
11. ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.80
12. ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 4.72
13. ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ 4.53
14. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 4.26
ระดับบัณฑิตศึกษา 
15. สาขาวิชาชีพครู 4.57 
16. สาขาวิชาวิจยัหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 4.50
17. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) 4.60
18. สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 4.40
19. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ์(ป.โท) 4.67
20. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 4.83
21. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 4.30
22. สาขาวิชาวจิยัหลักสูตรและการสอน (ป.เอก) 4.71
23. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) 4.34

คะแนนรวม 101.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
101.74 

22 
คะแนนที่ได้        =      4.62  คะแนน 

ระดับดี
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ ค่าเฉลี่ย 3.00 ( 3  คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.62) 4.62 คะแนน 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ค่าเฉลี่ย 3.00 ( 3  คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์ มีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิซึ่งครอบคลุม         
ผลการเรียนรู ้6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู ้3) ด้านทักษะทางปัญญา                     
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์                
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

-
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2     ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ 
    อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  093-5216864 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาใน
สาขานัน้ ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได ้การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น และไม่นําบัณฑิตที่ศึกษา
ต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
  คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 
 
                                                               
                                                   ผลรวมของผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
        คะแนนที่ได ้=            ที่คณะรับผิดชอบ ที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

                        จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ 
 - จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษา 
 - กรณีหลักสูตรใหม ่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผูส้ําเร็จการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผูส้ําเร็จการศึกษาแล้ว
  
 
 
 
 
 



61 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการดําเนินงาน : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผลการดําเนินงาน        ค่าคะแนนเฉลี่ย เอกสารอ้างอิง 

ระดับปริญญาตร ี
1. ค.บ. คณิตศาสตร ์  5.00 

คคศ 1.1 – 1  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน          
ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
จํานวน 14 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 9 หลักสูตร        
ประจําปีการศึกษา 2560 

2. ค.บ. สังคมศึกษา  4.77
3. ค.บ. ภาษาไทย  4.89
4. ค.บ. ภาษาอังกฤษ  5.00
5. ค.บ. ฟิสิกส์  5.00
6. ค.บ. เคม ี ไม่มีจํานวนนักศึกษาจบป ี59

7. ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 5.00
8. ค.บ. เกษตรศาสตร ์ 1.41
9. ค.บ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 5.00
10.ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4.90
11. ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 5.00
12. ค.บ. การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 5.00
13. ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ 5.00
14. ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 0.20

คะแนนรวม 56.17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 
56.17 

13 
คะแนนที่ได้        =   4.32  คะแนน 

ระดับดี
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ ค่าเฉลี่ย 3.00 ( 3  คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ค่าเฉลี่ย 4.32 (4.32 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ค่าเฉลี่ย 3.00 ( 3  คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ          
ภายใน 1 ปี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ด ี

-
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อม ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน 
ดังนั้น จงึต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมี
การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2)คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน ์    
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ตัวบ่งชี้  จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
การวิจยั 

ค่าคะแนนที่ได้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 คะแนน 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 5.00 คะแนน 

2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจยั 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1       ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ 
     งานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     1. นายสุดประไทย  บุพศิริ              เบอร์โทร  082-8587039   
            2. นายกฤษณะ  กีวิไลย์                 เบอร์โทร  087-9530595   
  
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดย
มีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตาม     แผนที่
กําหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบ และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ 
     งานสร้างสรรค์ 
 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหนว่ยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย ์
              ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 
      สร้างสรรค ์เชน่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
      การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ  
      (visiting professor)  

 3.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 
      วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
      และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
 6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 
      และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน   : 
 
 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 คณะครุศาสตรม์ีการจัดทําแผนกลยทุธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครพ.ศ. 2558 - 2561 
ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะครุศาสตรป์ระจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และคณะฯ ได้ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ์  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการคณะครุศาสตร์   โดยจัดทําระบบสารสนเทศของคณะ       
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งมีระบบการบริหารงานวิจัย บนเว็บไซต ์   
ของคณะครุศาสตร ์6 ประเด็น ได้แก ่
                1. แหล่งทุน 
                2. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงวิจัย 
                3. คู่มือการทําวิจัย 
                4. แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจยั 
                5. แหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย 
                6. การประชุมวิชาการ 

- คคศ.2.1-1(1)  แผนปฏิบัติราชการ              
คณะครุศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.2.1-1(2)  แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
สารสนเทศคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครพ.ศ. 2558 - 2561 
- คคศ.2.1-1(3)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
จัดทําแผนกลยุทธก์ารพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
พ.ศ. 2558 – 2561 
- คคศ.2.1-1(4)  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล  
ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร ์

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย    
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรกึษาและสนับสนุนการวิจัย    
หรืองานสร้างสรรค ์ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  
-  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตัิการ  
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เช่น       
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
โดยคณะครุศาสตร ์สาขาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ        
จัดการสัมมนาและประชุมวิชาการ โดยเชิญ ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู 
เป็นวิทยากร ในหวัข้อนวัตกรรมการเรียนรู ้สู่งานวิจัยทางการศึกษา
พิเศษในศตวรรษที ่21  นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยที่
รวบรวมผลงานวิจยัของบุคลากร คณะครุศาสตร ์ ตามปีงบประมาณ
ต่าง ๆและยังจัดนทิรรศการ KM โดยมีประเด็นด้านการวิจัย

- คคศ.2.1-2(1)  เอกสารแสดงระบบฐานข้อมูล 
ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของ สวพ.
http://rdi.snru.ac.th/ 
- คคศ.2.1-2(2)  เอกสารแสดงระบบบริหาร   
ด้านงานวิจัยทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร ์
- คคศ.2.1-2(3)  ภาพแสดงแหล่งคน้คว้าข้อมูล 
ห้องสมุดภายในคณะและห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร ์
- คคศ.2.1-2(4)  คอมพิวเตอร์สําหรับค้นข้อมูล
ภายในห้องสมุด และระบบรักษาความปลอดภัย
ภายใน ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร ์
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
  - คคศ.2.1-2(5)  บุคลากรคณะครศุาสตร ์เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน" สายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงด ี
วันที่ 1 กรกฏาคม 2560  ณ สร้อยสวุรรณา อ.10 ชัน้ 
3 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร จดัโดย สถาบนัวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
https://www.facebook.com/rdi.snru/posts/116221617
3924527?pnref=story 
- คคศ.2.1-2(6)  บุคลากรคณะครศุาสตร ์เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
การวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วทิยากรโดย ศาสตราจารย ์ดร.สันต ิ       
แม้นศิร ิ (7 กรกฏาคม 2017)  
https://www.facebook.com/rdi.snru/posts/11646389
90348912 
- คคศ.2.1-2(7)  บุคลากรคณะครศุาสตร ์เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
DRMS” 
15 สิงหาคม 2560 http://rdi.snru.ac.th/topics/4362 
- คคศ.2.1-2(8)  คณะครุศาสตร ์สาขาการศึกษา
พิเศษและภาษาอังกฤษ จัดการสัมมนาและประชุม
วิชาการ โดยเชิญ ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู เป็น
วิทยากร ในหัวข้อนวัตกรรมการเรียนรู ้สู่งานวิจัยทาง
การศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21 (28 มีนาคม 2561) 
http://edu.snru.ac.th/ (เอาไปก่อน) 
- คคศ.2.1-2(9)  ข่าวพวงแสดและเว็บไซต์ คณะครุ
ศาสตร ์แสดงผลงานนิทรรศการการจัดการความรู ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (15 พฤศจิกายน 2560) 
http://edu.snru.ac.th 



67 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
3 คณะครุศาสตร ์มีผู้ประสานงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ     

ทําหน้าทีใ่นการประสานตรวจสอบขอ้มูลต่างๆกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยเฉพาะเรื่องการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร และคอย
ประสานเกี่ยวกับขัน้ตอนในการให้ทุนของมหาวิทยาลัยและขั้นตอน     
ที่คณะครุศาสตร์จะต้องดําเนินการ  ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลยัและ  
คณะครุศาสตร์ยังมีการกําหนดนโยบายใหส้าขาวิชาตัง้งบประมาณ       
ในการสนบัสนนุการวิจัยของอาจารย ์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย ์       
ได้ทําวิจยัในกรณทีี่ไม่ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากภายนอก      
หรือจากสถาบันวจัิยอีกด้วย 
 

- คคศ.2.1-3(1)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนนุการวิจัย(สายวชิาการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอก
งบประมาณ งบบาํรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
- คคศ.2.1-3(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการรับข้อเสนอการวจัิยเพื่อรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- คคศ.2.1-3(3)  ขั้นตอนการให้ทนุสนับสนุน   
การวิจัยสําหรบับคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครสายวิชาการและสายสนับสนุนจาก
งบประมาณแผน่ดนิ            
- คคศ.2.1-3(4)  ขั้นตอนการให้ทนุสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จากเงินนอก
งบประมาณ งบบาํรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
- คคศ.2.1-3(5)  คําสั่งสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการวจัิยและบริการ
วิชาการฯ 
- คคศ.2.1-3(6)  คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
- คคศ.2.1-3(7)  โครงการสนบัสนนุการวิจัย   
และพัฒนาศักยภาพของอาจารย ์สาขาวิชาต่าง ๆ 
ในแผนปฏิบตัิราชการประจําปงีบประมาณ           
พ.ศ. 2560 

4 
 
 
 

บุคลากรของคณะครุศาสตร์เม่ือทําวจัิยเสร็จสิ้น ก็ได้ขอทุนสนับสนุน  
ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดบัชาติและนานาชาต ิ
และขอทุนสนบัสนนุเพื่อเข้าร่วมในการนําเสนอผลงานวจัิยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ        
ซึ่งยึดถือตามประกาศมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญและบุคลากร          
ของคณะได้รับทุนสนับตามเง่ือนไขของประกาศมหาวิทยาลัย         
และคณะครุศาสตร์ยังสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย           
ในส่วนตา่ง กรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายในการดําเนินหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลยักําหนดอีกด้วย 

- คคศ.2.1-4(1)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการในวารสารระดบัชาติและนานาชาต ิ
- คคศ.2.1-4(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุเพื่อเข้าร่วมใน
การนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ในการ
ประชมุวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 

5 คณะครุศาสตร์ไดพั้ฒนาอาจารย์โดยร่วมกันกับคณะกรรมการ   
บริหารงานวิจยัของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร  ในการมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัยของ
คณะ นอกจากนี้คณะได้เชิญ ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู เป็นวิทยากร  
ในหัวข้อนวัตกรรมการเรียนรู ้สู่งานวจัิยทางการศึกษาพิเศษใน
ศตวรรษที่ 21 และมหาวิทยาลัยก็ยังให้เงินค่าขวัญกําลังใจของ
บุคลากรที่ทําวิจัยและส่งตีพิมพ์ที่เปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ด้วย นอกจากนี้ ยงัมีการยกย่องชมเชย ผศ.วสันต ์ศรหีิรัญ และ      
ผศ.ภัทรดร  จั้นวันด ีที่ได้ขอผลงานทางวิชาการได ้ โดยคณบด ี      
ได้มอบช่อดอกไมแ้สดงความยินดี และยกย่องผลงาน      

- คคศ.2.1-5(1)  คณะครุศาสตร์จัดโครงการ  
โดยเชิญศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู เป็นวิทยากร ใน
หัวข้อนวัตกรรมการเรียนรู ้สู่งานวิจยัทางการศึกษา
พิเศษในศตวรรษที ่21 
- คคศ.2.1-5(2)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการในวารสารระดบัชาติและ
นานาชาต ิ
- คคศ.2.1-5(3)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุเพื่อเข้าร่วม  
ในการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์น
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
- คคศ.2.1-5(4)  ขั้นตอนการให้ทนุสนับสนุน   
การวิจยัสําหรบับคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครสายวิชาการและสายสนับสนุน           
จากงบประมาณแผ่นดิน (บ.กศ.) 

6 คณะครุศาสตร ์มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์           
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน์และดําเนินการ        
ตามระบบซึ่งมีคู่มือการบริหารงานวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ทีร่ะบไุวใ้นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและ         
งานสร้างสรรค ์โดยมีการแจ้งให้คณาจารย์ทุกทา่นรับทราบ         
โดยบนัทึกข้อความประชาสัมพันธใ์ห้ทราบทั่วกัน 

- คคศ.2.1-6(1)  คู่มือการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- คคศ.2.1-6(2)  ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์    
คณะครุศาสตร ์
- คคศ.2.1-6(3)  บันทึกข้อความแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบกลไกการจดสทิธิบตัร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
         -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 6 ข้อ ( 5 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณาจารยค์ณะครศุาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ตลอดจนสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัยอย่างทั่วถึง 

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง              เบอร์โทร  093-5216864   
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  
    นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย   
 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5  
 
1.  เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น 
คะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
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2.  เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 
สูตรการคํานวณ   
1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา และ
นักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =          จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                                                      จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 
2.  แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =          จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
                                       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ  
 1.  จํานวนอาจารย์และนักวิจัยใหน้ับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม  
ผู้ลาศึกษาต่อ  
 2.  ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 3.  กรณีที่ มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมม่ ี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  
 
 

X 5 
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 4.  การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใ่ชน่ักวิจัยเป็น
ผูด้ําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
          คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีผู้บริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของ     
การทําวิจัย  จึงส่งเสริม ให้คณาจารย์ไดข้อทุนสนับสนุนการทําวิจัย  โดยคณาจารย์ได้ขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหลายแหล่งทุนงบแผน่ดนิ งบ บ.กศ. ทุนวิจัยในช้ันเรียน และจากทุน สกอ. 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   
         ดังนัน้ เงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร ์จึงสามารถ คํานวณได้จากสูตร ดังนี้ 
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยฯ       =    2,101,460 
                                                      80.5 
                                            =  26,105  บาท/คน 
 แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5     =       26,105x5 
                                                                                 25,000 
                                                                      =  5.00 คะแนน 

- คคศ.2.2-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- คคศ.2.2-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเพิ่มเติม) 
- คคศ.2.2-1(3) ประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้
ประจําปีงบมาณ พ.ศ. 2560 
- คคศ.2.2-1(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนสําหรับบุคลากร 
(สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 
คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน 

5.00 ระดับดีมาก 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ 2560 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 
ทุนแผ่นดิน 

1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ. สุดประไทย บพุศิร ิ
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สังกัดสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

ฟังก์ชันทางเดยีวบริบูรณ์แบบลอการทิึมโดย
แท้สัมพันธ์กับฟังกช์ันแกมมาและโพลีแกมมา
วางนัยทั่วไป  

170,000

2 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ปิยะนันท ์ปลื้มโชค 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาความสามารถด้านการสรา้ง
นวัตกรรมสําหรับนักศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ตามหลักชุมชน  นกัปฏิบัติและการเรยีนรู ้ 
โดยใช้โครงการเปน็ฐานในสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา 

393,000
 

3 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์เบญจพร อุผา 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

ดอนปู่ตา : การใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์   
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

270,000

4 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ดร.วันเพ็ญ นันทะศร ี
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาครูของครูในศตวรรษที่ 21          
เพื่อส่งเสริมทักษะ 7 ประการตามแผน 
การศึกษาชาต ิพ.ศ. 2560 - 2574 
 

120,000

5 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.อรวรรณ นิม่ตลุง 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภาษาญี่ปุน่ 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามารถในการสื่อสารสาหรบัครูและ
นักศึกษาครูการศกึษาพิเศษ 

120,000

6 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาสังคมศึกษา 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

การศึกษาเปรยีบเทียบความเชื่อและพิธีกรรม    
ทางพุทธศาสนาของชาวไทยล้านนาและชาว
ไทย ภาคอีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดสกลนคร 

93,240

7 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ก้องภพ ศริิบุตร 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

การวิเคราะห์มูลคา่ความเสี่ยงของการค้า
ทองคํา   โดยใช้วิธกีารจําลองสถานการณ ์

93,240
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 
8 หัวหน้าโครงการวิจัย 

อาจารย์วัชราภรณ ์เขาเขจร 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 60 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์วาทิน ีแกสมาน 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 40 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้
รูปแบบสะเต็มศึกษา 

93,240

9 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรดร จั้นวันด ี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 100 

การพัฒนานวัตกรรมเผยแพร่ความรูด้า้น
ประชากร เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมของ
ประชากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สกลนคร 

93,240

รวมเงินทุนวิจัยงบแผ่นดิน 1,445,960 
ทุนวิจัยงบรายได้ 

10 รศ. ดร.ศิกานต ์ เพียรธัญญกรณ ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

30,000

11 อาจารย์อาจิยา  หลิมกุล การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องสัน้
เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปรญิญา
บัณฑิตที่จดัการเรยีนการสอนรปูแบบ          
ซินเนคติกส ์

36,000

12 อาจารย์วัชราภรณ ์ เขาเขจร   ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กจิกรรม
สะเต็มศึกษา ในการสอนวิทยาศาสตร ์

31,000

13 อาจารย์ก้องภพ  ศิริบุตร การประมาณค่าฟงัก์ชันการแจกแจงความ
น่าจะเป็นด้วยระเบียบวิธภีาวะนา่จะเป็นสูงสุด 

36,000

14 อาจารย์ผกาพรรณ  วะนานาม   การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับทอ้งถิ่น       
โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน สําหรับนักศึกษา    
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู                
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

31,000

15 ผศ.สุดประไทย  บพุศิริ การวางนัยทั่วไปของอสมการที่สัมพันธ์            
กับฟังก์ชันแกมมา 

30,000
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 
16 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 40 
ผู้ร่วมวิจัย 
ผศ.ดร.สวัสดิ์  โพธิ์วัฒน ์
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 30 
ดร.สุรัตน ์ ดวงชาทม 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 30 

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผูน้ํานักศกึษา           
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา   
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

31,000
 

17 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย ์ดร.วันเพญ็ นันทะศร ี
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 70 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย ์ดร.อภสิทิธิ์ สมศรีสุข 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 30 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)      
เรื่อง ความเป็นครมืูออาชีพ สําหรับนักศึกษา
ครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

31,000
 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรดร  จั้นวันด ี การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้  
Smart Phone 

31,000
 

19 อาจารย ์ดร.อุษา ปราบหงษ ์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใน
รายวิชาจิตวทิยาสาํหรับครู เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ตาม
แนวคิดอภิปัญญา สําหรับนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

31,000

20 ผศ. ดร.สําราญ กําจัดภัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูใน
การเตรียมฝึกปฏบิัติการสอนโดยใชก้าร
เสริมสร้างพลัง และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

31,000
 

21 ผศ. ดร. เพลินพิศ  ธรรมรัตน ์  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยวิธกีารเรียนรู้แบบนําตนเอง 
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้สําหรบั
นักศึกษาสายคร ู

36,000
 

22 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์อนรรฆ สมพงษ ์
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 50 
ผู้ร่วมวิจัย 
MR.KEMAL  ABDELA KASO 
สัดส่วนการทําวิจยั  ร้อยละ 50 

การศึกษาเจตคติของเยาวชนไทยที่มีต่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

31,000
 

23 อาจารย ์ดร.สุจติรา  แบบประเสริฐ การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย ระหว่างป ีพ.ศ. 2550 -
2559 

30,000
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ลําดั
บ 

ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จํานว
นเงิน 

24 อาจารย ์ดร.พจมาน ชํานาญกิจ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตา
คอกนิชันร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและเมตาคอกนิชันของนักศึกษาวิชาชพีครู 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

31,00
0 

25 อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์ การพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้ร่ืองการสนทนาในชีวิตประจําวัน  
โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมต ิ ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

36,00
0 

 
26 อาจารย์กิตติกร รกัษาพล การพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม

กระบวนการทีเ่น้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
31,00

0 
รวมเงินทุนงบรายได ้ 544,0

00 
เงินทุนวิจัยในช้ันเรียน 
27 อาจารย์นนทวรรณ  แสนไพร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานใน

รายวิชานิเวศวทิยาวัฒนธรรม 
5,000

28 อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรม โดยใช้
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาจรยิธรรมเพ่ือการดําเนินชวีิต 

5,000

29 อาจารย์เพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวชิาปัญหาสังคม โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

5,000

30 อาจารยอ์นรรฆ  สมพงษ์
อาจารย์ลดาวัลย ์ มะลิไทย 

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL)  ใน
รายวิชา การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวตัิศาสตร ์
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สกลนคร 

5,000

31 อาจารย์อําพร  ดชัถุยาวัตร ์ การศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยแนวการสอนการใช้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน ในรายวิชา แผนที่ การแปล
ความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล 

5,000

32 อาจารย์เบญจพร  อุผา ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการวิจัย
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์นักศกึษาสาขาวิชาวทิยาศาสตร ์
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

5,000
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ลําดับ ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จํานวนเงิน 
33 อาจารย์สุริยะ  ประทุมพันธ ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคําศัพท์

ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonic โดยใช้ชุดการ
สอนสําหรบันักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ 
ชั้นปีที่ 1 

5,000

34 อาจารย์กิตติกร  รักษาพล การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้สมองเป็นฐาน ในรายวิชาระบบไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษสาํหรับครูภาษาอังกฤษ สําหรบั
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
ภาษาอังกฤษ ชั้นปทีี่ 2 

5,000

35 อาจารย์ผกาพรรณ  วะนานาม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาสัมมนาการเรียน          
การสอนคณิตศาสตร ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

5,000

รวมเงินทุนวิจัยในช้ันเรียน 45,000 
ทุนวิจัยสถาบัน 

36 อาจารย ์ดร. พัทธนันท ์ชมภูนุช 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สัดส่วนทําการวิจยั ร้อยละ 100 

การวิจัยประเด็นรอ้น เรื่อง ปัจจัยทีม่ีอิทธิพล
ต่อการนําผลการวจิัยไปใช้ประโยชนข์อง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

21,500

37 อาจารย ์ดร. พัทธนันท ์ชมภูนุช 
ตําแหน่ง อาจารย ์
สัดส่วนทําการวิจยั ร้อยละ 100 

รายงานผลการประเมินการบริหารของ
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

45,000

รวมเงินทุนวิจัยสถาบัน 66,500 
รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 2,101,460 

ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :  
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนของคณะครุศาสตร์        

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณาจารย์คณะครศุาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย      
จากงบประมาณทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย           
อย่างต่อเนื่อง 

-
 

  เป้าหมายปีนี้ 25,000 บาท (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 26,105 บาท (5 คะแนน)  
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 25,000 บาท (5 คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     นางสาวรจนา  ผาลลาพัง              เบอร์โทร  093-5216864 
                                            นางสาวอรพิน  บุตราช                 เบอร์โทร  089-2741700   
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ได้สร้างสรรค์ ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน          
ทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus  หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ          
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการ  
รับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหนง่ทางวิชาการแลว้ โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้วิ                                                                                                  
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  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  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ   
1.  คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ตามสตูร 
 
                           ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
                             จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด  
 
2.  แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =       ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
                                       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 5 

X 100 



80 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้ง
ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
-  ผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-  ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-  ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                                  
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ผลการดําเนินงาน : 

 
 

คะแนนที่ได้ ผลการประเมิน
5.00 ระดับดีมาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
          คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เขียนผลงานวิชาการและไดส้่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับต่างๆ
ในปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)   
        ดังนัน้ ร้อยละของผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่คํานวณได้จากสูตร 
 
                             =     21.8 x 100  
                                         81.5 
                              =   ร้อยละ 26.75 
 

  
ซึ่งร้อยละผลงานวิชาการเท่ากับ  

           เนื่องจากคะแนนของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 
           เพราะฉะนั้นคะแนนของคณะครุศาสตร์ได้เท่ากับ  5.00 คะแนน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวจัิย 
ประจําปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)   

เอกสารอ้างอิง ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/หลักฐานการ

นําไปใช้ประโยชน์ 
ชื่อ- สกุล 

ค่า
คะแนน

คคศ.2.3-1(1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศกึษา สังกัดมหาเถรสมาคม 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิครั้งที่ 5/2560             
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น วันที่ 6 
ตุลาคม 2560 

เอกลักษณ์  เพียสา 0.2 

คคศ.2.3-1(2) แนวทางการจัดการเรียนรูสํ้าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ของเล่นในท้องถิ่น 

 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ                   
งานเกษตรแฟร ์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 

เบญจพร  อุผา 0.2 

คคศ.2.3-1(3) การวิเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอีสานการทํานา
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ ์ครั้งที่ 5 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 
8-9 มีนาคม 2561 

เบญจพร  อุผา 0.2 

คคศ.2.3-1(4) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาปัญหา
สังคมโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ                          
และนานาชาต ิครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017         
วันที่ 21 ก.ค. 2560 

เพ็ญพรรษา   
อุ้ยปัดฌาวงศ์ 

0.2 

คคศ.2.3-1(5) การเลือกภาษาในภูมิทัศน์ภาษาจังหวัดสุรินทร ์
 
 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วันที่ 6 ตุลาคม 2560 

พรพิมล  ศิวินา 0.2 

คคศ.2.3-1(6) การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์บูรณาการกับท้องถิ่น   
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สําหรับนักศึกษา      
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
คณิตศาสตร์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสกลนคร  

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

ผกาพรรณ  วะนานาม 0.2 

คคศ.2.3-1(7) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์โดยใช้ RBL เป็นฐาน 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ                   
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี                    
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 

ธเนศพล  เจรญิราษฎร ์ 0.2 

คคศ.2.3-1(8) The concept of mural painting in Sakon 
Nakhon, Nakhon Phanom and Mukdahan 
province Sanook group) 

Proceeding of 13 th International conference on 
Humanities & Social Sciences 2017 ZIC-HUSO 
2017) Facullty of Humanities and Social 
Science, Khon Kaen University, Thailand. 2-3 
November 2017 

Penpansa Pakasith 
 

0.4 

คคศ.2.3-1(9) การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาครูช้ันปีที่ 1 

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 9 
ฉบับที่ 25 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 
หนา้ 63 - 70 

อิชยา  จีนะกาญจน ์ 0.6 
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เอกสารอ้างอิง ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ- สกุล 
ค่า

คะแนน 
คคศ.2.3-1(10) การส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยโดย

ใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์ 
 

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2560) 

นวพร  วรรณทอง 0.6 

คคศ.2.3-1(11) The Use of Minimal Pairs to Develop Thai 
Students´ Ability to produce English 
consonants 

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม-ตุลาคม 
2560) 

อรรถสิทธิ์  เกษคึมบง 
อิสฬิยาภรณ์  วรกิตตนนท ์

0.6 

คคศ.2.3-1(12) Development of English for Communication 
Skill Activity Based on Creative Based 
Learning for 2nd year Special Education and 
English Program Students 

The 4th National and International 
Conference on Curriculum and 
Instruction 2018 held in Khon Kaen, 
Thailand on February 9, 2018 

Kittikorn Ruksapon 0.6 
 

คคศ.2.3-1(13) 
 

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู ้
แบบโครงงาน โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

ก้องเกียรติ  เทวสกุล 
ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน ์
ดร.ประภัสสร  สุภาสอน 

 

0.6 

คคศ.2.3-1(14) สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนา               
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 23 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

นิภาดา พรมเมือง 
ดร.ละม้าย กิตติพร 

ดร.ฤทัยทรัพย ์ดอกคํา 

0.6 

คคศ.2.3-1(15) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

อษรารักษ ์อุ่นวิเศษ 
รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ 
ดร.ละม้าย กิตติพร 

0.6 

คคศ.2.3-1(16) ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

อวัสฎา นาโสก 
รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ 
ดร.ชรินดา พิมพบุตร 

0.6 

คคศ.2.3-1(17) ปัจจัยทางด้านวิชาการที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

สนธยา วิบูลย์ศิลป์ 
รศ.ดร.ศิกานต ์ 
เพียรธัญญกรณ ์

ดร.ชรินดา พิมพบุตร 

0.6 

คคศ.2.3-1(18) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล      
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

เมรินทกาล  
พัฒนทรัพย์พิศาล 

ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ์
ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา 

0.6 

คคศ.2.3-1(19) การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู ้
เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียน โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

ชาญวุธ แสงฤทธิ์  
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
ดร.ฤทัยทรัพย ์ดอกคํา 

0.6 
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เอกสารอ้างอิง ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ- สกุล 
ค่า

คะแนน 
คคศ.2.3-1(20) 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

ณรงฤทธิ์ นามเหลา  
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์
ดร.ฤทัยทรัพย ์ดอกคํา 

0.6 

คคศ.2.3-1(21) 
 

ปัจจัยด้านทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อ        
ความสําเร็จในการบริหารงาน 
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส             
ทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม 
– กันยายน 2560 

ธนาชาติ จันปุม่ 
รศ.ดร.ศิกานต ์ 
เพียรธัญญกรณ ์

ดร.สุรพล บุญมีทองอยู ่

0.6 

คคศ.2.3-1(22) การพัฒนาศักยภาพครู ในการดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเหล่าคาม 
พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

ปิยะนุช เสถา 
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
ดร.ละม้าย กิตติพร 

0.6 

คคศ.2.3-1(23) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร        
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

นฤมล ปากดีสี 
ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน ์
ดร.ละม้าย กิตติพร 

0.6 

คคศ.2.3-1(24) สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยกว๋างบิ่นห์  
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

PHAM THANH PHUC 
ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ์ 

ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม 

0.6 

คคศ.2.3-1(25) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา            
กับประสิทธิผลการทํางานของครูผู้สอนสังกัด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

ภัทราภา วงค์พันธ์ 
ดร.วีระวัฒน ์ดวงใจ 
ดร.ชรินดา พิมพบุตร 

0.6 

คคศ.2.3-1(26) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต            
และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผูดู้แล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

สุรดิส ร่าเริง 
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
ดร.ภิญโญ ทองเหลา 

0.6 

คคศ.2.3-1(27) ปัจจัยทางการบริหาร และองค์การ             
แห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล         
ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

นิษฐ์อติกานต ์ดาราพันธ ์
ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ์ 
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน 

0.6 

คคศ.2.3-1(28) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

วารสารการบริหารการศึกษา         
และภาวะผูน้ํา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560 

ประภัสสร ทิพหนองแวง 
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน ์
ดร.สุรพล บุญมีทองอยู ่

0.6 

คคศ.2.3-1(29) ผลการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สําหรับนักศึกษา            
สาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีที่ 1                         
ในรายวิชา 234110 ครูกับสังคมอีสาน 

Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย 
มนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร์ และศิลปะ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2560 

เพ็ญผกา  ปัญจนะ 0.8 
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เอกสารอ้างอิง ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อ- สกุล 
ค่า

คะแนน 
คคศ.2.3-1(30) การวิจัยแบบผสมผสาน 

 
 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 0.8 

คคศ.2.3-1(31) การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียน
ตามแนวคิดการเรียนรูเ้พื่อสร้างสรรค์         
ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตร ีช้ันปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560  

ดร.อุษา  ปราบหงษ์ 0.8 

คคศ.2.3-1(32) การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียน
ตามแนวคิดการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค ์
ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง   
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตร ีช้ันปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 2560 

กนกอร  กวานสุพรรณ   
ดร.อุษา  ปราบหงษ์ 

ผศ.ดร.สําราญ  กําจัดภัย 

0.8 

คคศ.2.3-1(33) รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 2560 

นิภาพร  ดีมาก   
ผศ.ดร.สําราญ  กําจัดภัย  

สมพร  หลิมเจริญ 

0.8 

คคศ.2.3-1(34) การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน         
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

ประภัสสร บุญบําเรอ 
จํานง  วงษ์ชาชม 

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ํา 

0.8 

คคศ.2.3-1(35) การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในบริบทประชาคม
อาเซียน 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2560 

นงค ์แข็งแรง 
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า 

0.8 

คคศ.2.3-1(36) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2560 

วสุกฤต สุวรรณเทน 
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ํา 

0.8 

คคศ.2.3-1(37) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา                   
สังกัดมหาเถรสมาคม 

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

พระเอกลักษณ ์เพียสา 
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า 

0.8 

คคศ.2.3-1(38) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน  
โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาของผู้เรียนสําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560 

อนุชติ จันทศิลา 
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ  

ดร.ภูมิพงศ ์จอมหงษ์พิพัฒน ์

0.8 

รวมค่านํ้าหนัก 21.8 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณาจารย์คณะครศุาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรท่ั้งใน
ระดับชาต ิและนานาชาติอย่างต่อเนือ่ง 

-
 

  เป้าหมายปีนี้ ร้อยละ 20 (5.00 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ ร้อยละ 26.75 (5.00 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 20 (5.00 คะแนน) 
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องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ  

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ  
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน ์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม  
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ  
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ 
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวจัิย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
การบริการวชิาการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 

3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1      การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
    2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     1. นางเพ็ญพรรษา  อุย้ปัดฌาวงศ ์      เบอร์โทร  081-7092907   
           2.  นางพรพิมล  ภาคมฤค                  เบอร์โทร  087-5838689 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร
คํานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปีทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ คณะจัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน 
โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
ให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้ 
     วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ  
     เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 
 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 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 คณะครุศาสตร ์จดัทําแผนบริการวชิาการ คณะครุศาสตร ์ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกับ      
ความต้องการของสังคม กําหนดให้แต่ละสาขาวชิาสํารวจ          
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กําหนดโครงการ และให้แต่ละ
สาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ ที่ตรงตามความต้องการ
ของสังคมและมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน       
มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับโครงการบริการวิชาแก่
สังคมของคณะ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมภูพาน     
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และไดเ้สนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561                

- คคศ.3.1-1(1) แผนบริการวิชาการ  
คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.3.1-1(2) รายงานการประชมุกรรมการประจํา 
คณะครุศาสตร ์
- คคศ.3.1-1(3) รายงานสรุปการสาํรวจ                
ความต้องการในการบริการวิชาการของสาขาวิชา  
ต่าง ๆ 
 

2 คณะครุศาสตร์ไดด้ําเนินการกําหนดโครงการ และจดัทําโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคมตามแผนบรกิารวิชาการ คณะครุศาสตร ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาบคุคล ชุมชน 
สังคม ตลอดจน ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และพัฒนานักศึกษา       
ในการบริการวิชาในการเรียนการสอน ทั้งนี้ผูร้บัผิดชอบได้มี        
การติดตามการดาํเนินการของแผนบริการวิชาการเป็นระยะ          
ซึ่งคณะกรรมการก็มีส่วนในการติดตามการดําเนินการของแผน
บริการวิชาการด้วย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วนัที ่23 กุมภาพันธ ์
2560 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

- คคศ.3.1-2(1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
- คคศ.3.1-2(2) แผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 

3 คณะครุศาสตร ์ไดด้ําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   
ที่เป็นไปตามความต้องการของสังคม โดยทุกโครงการใช้งบประมาณที่
คณะจัดสรร รับผดิชอบ ซึ่งเปน็โครงการการบริการแบบให้เปล่าแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทุกโครงการมกีารดําเนินการโครงการ       
อย่างเป็นระบบ และมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายชอ่งทาง     
อย่างทั่วถึง 

- คคศ.3.1-3(1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

4 ผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูจ้ัดทําแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม  คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
และนําเสนอกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ์คณะเพ่ือพิจารณา         
ซึ่งผลการประเมินพบว่า มีโครงการบริการวิชาการ จาํนวนทั้งสิ้น        
5 โครงการ โครงการบรรลุวตัถุประสงค์ จํานวน  4 โครงการ            
คิดเป็นร้อยละ 80 แต่ทั้งนี้  ในการดาํเนินงานด้านการบริการวิชาการ
ของคณะ ได้รับงบประมาณสนับสนนุจากมหาวิทยาลยัในการบริการ
วิชาการช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 อีก จํานวน 1 โครงการ 

- คคศ.3.1-3(1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 
- คคศ.3.1-4(1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริการวิชาการ คณะครุศาสตร ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
- คคศ.3.1-4(2) รายงานการประชมุกรรมการประจํา 
คณะครุศาสตร ์
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ผลการดําเนินงาน: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
5 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะที่พิจารณารายงานผล

การดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ คณะครุศาสตร ์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้อเสนอแนะให้สาขาวชิากําหนดการ
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการให้แล้วเสรจ็ภายใน 
ไตรมาสที่ 2 เพื่อจะได้เตรียมดําเนนิการโครงการบริการวิชาการที่มี
ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในไตรมาสที่ 3 และ 4 

- คคศ.3.1-4(2) รายงานการประชมุกรรมการ
ประจํา คณะครุศาสตร ์
- คคศ. 3.1-5(1) ร่างแผนบริการวชิาการ         
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

6 คณะครุศาสตร ์ร่วมกับมหาวิทยาลยั ในการจัดทําโครงการ
บริการวิชาการที่สาขารับผิดชอบทั้งสิ้น 11 โครงการ  
โครงการคหกรรมเติมฝันปันน้อง, โครงการบริการวิชาการทาง
การศึกษาปฐมวัย, โครงการบริการวชิาการค่ายสร้างสรรค์พี่สอน
น้อง สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ, โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2560, โครงการคณิตศาสตร์ในโรงเรยีนสําหรับการเรียน
การสอนระดบัประถมศึกษา, โครงการบริการวิชาการภาษาไทย   
แก่โรงเรียน หลักสตูรวิชาภาษาไทย, โครงการ Fun English for Kids, 
โครงการค่ายวทิยาศาสตรบ์ริการวิชาการ ณ บ้านน้ําพุ, โครงการ
บริหารวิชาการสังคมศึกษา ประจําปกีารศึกษา 2560,             
โครงการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิขั์้นสูง, 
โครงการบริการวชิาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และโครงการงบประมาณแผ่นดิน   
(งบกลาง) ซึ่งเปน็ การบริการวิชาการแก่สังคมในระดบัสถาบัน   

- คคศ.3.1-6(1) สรุปโครงการบริการวิชาการ 
- คคศ.3.1-6(2) สรุปโครงการพัฒนาวิชาชีพคร ู
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร ์มีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ความสามารถ 
ทักษะที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่สนบัสนนุการดําเนนิโครงการ
บริการวิชาการที่หลากหลาย 

- คณะครุศาสตรใ์ห้ความสําคัญ สนบัสนุนงบประมาณ ปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

องค์ประกอบที่ 4 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกจิสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้  

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจม ี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ  
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  
สร้างสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองคค์วามรู้ที่ดีขึ้น 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
การทํานุบาํรุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได้ 

4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1      ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     1. อ.ธราเทพ  เตมรัีกษ์              เบอร์โทร  089-1191013 
                                            2. นายทนิกร  วงค์คํา               เบอร์โทร  090-2910536      
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 2.  จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม  
                วัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  

 3.  กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศลิปะ 
      และวัฒนธรรม  
 5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 7.  กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 - 7 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 คณะครุศาสตร์ไดด้ําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้บัผิดชอบ

ในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์เพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นที่เรยีบร้อย โดยผูร้บัผดิชอบหลักคืองานกิจการ
นักศึกษาคณะครศุาสตร์ และผูกํ้ากับติดตามคือรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

- คคศ.4.1 – 1(1)  แผนด้านทํานบุาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.4.1 – 1(2)  ประกาศคณะครุศาสตร ์   
เรื่อง ภาระหนา้ที่ของรองคณบด ีผู้ชว่ยคณบด ี      
และหัวหน้าสาํนักงานคณบด ี

2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการกําหนดโครงการ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบโครงการเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
มีโครงการที่ที่กําหนดไว้ในแผน จํานวน 5 โครงการ ไดแ้ก ่
   1. โครงการครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณคร ู
   2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรบันักศกึษาวิชาชีพคร ู
   3. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิคณะครุศาสสตร ์
   4. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       4.1 กิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา คณะครศุาสตร ์
       4.2 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
       4.3 กิจกรรมทาํบุญคณะครุศาสตร ์
       4.4 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต ์และวนัผูสู้งอาย ุ
       4.5 มูนมังอีสาน : มหัศจรรย์ผู้ย้อมคราม 
   5. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

- คคศ.4.1 – 2(1)  แผนด้านทํานบุาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.4.1 – 2(2)  รายงานสรุปโครงการตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปะปละวัฒนธรรม                      
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3 คณะครุศาสตร์ไดม้ีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานโครงการ
ตามที่ระบใุนแผนด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
ได้มีการดําเนินงานครบทุกโครงการ ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว ้   
ตามแผน 

- คคศ.4.1 – 3(1)  บันทึกการติดตามและเร่งรัด
การจัดโครงการ คณะครุศาสตร ์
- คคศ.4.1 – 3(2)  รายงานการประชุมคณะ 
ครุศาสตร ์วาระที่ว่าด้วยการตดิตามและเร่งรัด 
การจัดโครงการ คณะครุศาสตร ์

4 คณะครุศาสตร์มีการประเมินความสาํเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคข์องแผนด้านทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสาํเร็จของแผนไว้  
3 ข้อ  และมีการดาํเนินงานได้บรรลตุามตัวบ่งชี้ที่ตัง้ไว้ทุกข้อ ทั้งนี้    
ได้นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพ่ือพิจารณา  

- คคศ.4.1 – 4(1)  รายงานผลการดําเนินงาน  
ตามแผนด้านทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.4.1 – 4(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ 

5 คณะครุศาสตร์ไดนํ้าผลการประเมินความสําเร็จของแผนเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะเพ่ือพิจารณา ซึ่งบรรลุตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแผนที่ตั้งไว ้แตท่ั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้กําหนดตัวบ่งชี้ของแผนที่มี
ความท้าทายมากขึ้น และผลกระทบของแผนที่มีต่อชุมชน หรือสังคมก็
เป็นอีกความท้าทายที่สามารถนํามากําหนดเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแผนได ้

- คคศ.4.1 – 4(2)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   

1. โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาครู คณะครุศาสตร ์
 2. โครงการภูมิปญัญาอาศรม และวัฒนธรรมของหลักสูตรวิชาแตล่ะหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างชดัเจน ทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพ่ือกระตุน้ให้
นักศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์รูร้ักษ์และช่วยกัน
รักษาบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให ้   
คงอยู่สืบต่อไป 

-
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
6 คณะครุศาสตร์ไดเ้ผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทุกโครงการ ทั้งทางเว็บไซต์   
ของคณะ บอร์ดประชาสัมพันธ ์และจดหมายข่าวคณะครุศาสตร ์       
ตลอดปีการศึกษา 

- คคศ.4.1 – 6(1)  เว็บไซต์คณะครุศาสตร ์
- คคศ.4.1 – 6(2)  บอร์ดประชาสัมพันธ ์
- คคศ.4.1 – 6(3)  จดหมายข่าวคณะครุศาสตร ์
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องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยม ีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน 

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน  
          และเอกลักษณ์ของคณะ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
การบริหารจัดการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 คะแนน 

5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1      การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์   
    ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   :   ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   :  1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
    2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     1. นางสาวทัศนีย ์ คําปาน          เบอร์โทร  087-8600960  (ข้อ 1, 2, 3)    
    2. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท        เบอร์โทร  093-3435735  (ข้อ 2)   
            3. นายนัทพงษ ์ ยศไชยวิบูลย ์     เบอร์โทร  084-2607088  (ข้อ 2)     
            4. นางสาวสุจิตรา  ศรีปากด ี      เบอร์โทร  081-9997965  (ข้อ 4) 
            5. นางผกาพรรณ  วะนานาม      เบอร์โทร  089-1644427  (ข้อ 5) 
            6. นางสาวชุลีพร  ลาภจิตร       เบอร์โทร  085-4484237  (ข้อ 5) 
            7. นางสาวจินดา  ลาโพธิ์           เบอร์โทร  081-0538066 (ข้อ 6)  
                                            8. นางสาวจุฬาลักษณ์  จอมแกว้ เบอร์โทร  097-0460598 (ข้อ 6)   
              9. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง       เบอร์โทร  093-5216864 (ข้อ 7)  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ                             
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้อง
ดําเนินงานผ่านคณะ ดังนัน้ คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ  
               สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ 
               คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให ้
               บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา      
               อนุมัต ิ 

 2.  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน 
     ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศกึษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
     วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ 
     โอกาสในการแขง่ขัน  
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 3.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกดิจาก 
      ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกจิของคณะ 
      และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10  ประการที่อธบิายการดําเนินงาน            
                            อย่างชัดเจน  
 5.   ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง 
       เรียนรูอื้่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลติบัณฑิตและ 

       ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน    
                 การปฏบัิติงานจริง  

 6.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
      สายสนับสนุน  
 7.  ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ 

      สอดคล้องกับพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  
                เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  
      การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 
 

 
 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 - 6 ข้อ 7 ข้อ 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 - คณะครุศาสตรไ์ด้วางแผนดาํเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์      

การพัฒนา คณะครุศาสตร์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
โดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์ SWOT จากคณะผู้บริหาร คณาจารย ์
และบุคลากรของคณะ และนําผลทีไ่ด้มากําหนดยทุธศาสตร ์        
การดําเนินงาน เพือ่ให้เชื่อมโยงกับวสิัยทัศน์ของคณะ                  
และมหาวิทยาลัย และนําเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา     
คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 และจดัทํา
แผนยุทธศาสตร ์เพื่อช่วยในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี และแผนกลยุทธท์างการเงิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – 2562 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
คณะครุศาสตร ์พ.ศ. 2559 – 2562 ซึ่งกําหนดแผน                    
การดําเนินงาน   ในการบริหารจัดการ จัดสรร และสรรหางบประมาณ   
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร็ทีต่ั้งไว ้และนําเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ 

- คคศ.5.1-1(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2559 – 2563 
- คคศ.5.1-1(2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน       
คณะครุศาสตร ์พ.ศ. 2559 – 2562 
- คคศ.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ  
คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.5.1-1(4) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
- คคศ.5.1-1(5) เอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุ    
ตามตัวบ่งชี้และเปา้หมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว ้และดําเนินการ  
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด และนําเสนออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ 
- ทุกโครงการทีป่รากฏในแผนปฏิบตัิราชการประจําปตี้องบรรจุใน       
คํารับรองการปฏบิัติราชการ และไดร้ับการพิจารณาอนุมัติจากอธิการบด ี

 

2 - คณะครุศาสตรม์ีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน               
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  เพื่อใหเ้กิดประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตในแต่ละหลักสตูร  โดยประชุมร่วมกับ
ประธานหลักสูตรคณะครุศาสตร ์ในการวิเคราะห์ต้นทนุต่อหน่วยของ   
แต่ละหลักสตูร  กําหนดสดัส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรในการพัฒนา
นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรและเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน      
การสอน และกําหนดให้กิจกรรม/โครงการของหลักสูตรสอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2562 
- หลักสูตรจัดทําแผนการดําเนินโครงการที่กําหนดสดัส่วนงบประมาณ
ตามหมวดค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้เสนอต่อคณะเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล        
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
- คณะกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาํเนินงานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินงานของหลักสูตร           
และเร่งรดัการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน  และกําหนดให้มีการรายงาน
สถานะทางการเงนิให้แก่คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบอย่างน้อย   
ปีละ 2 ครัง้ และมีการตรวจสอบภายในทั้งในคณะและนอกคณะทําหน้าที่
ติดตามการใชเ้งินให้เป็นไปตามระเบยีบและกฏเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย
กําหนด 
- เม่ือสิ้นปีงบประมาณ มีการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะ           
เพื่อพิจารณาผลการดําเนนิงานดา้นการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย      
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดําเนินงานด้านการบริหาร
งบประมาณของคณะครุศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้ แต่ยังมี
ข้อเสนอแนะในการเร่งรัดกําหนดการใช้จ่ายงบประมาณของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในไตรมาสที่ 3  
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ช่วงไตรมาสที ่4 มีงบประมาณเพิ่มเติม
จากมหาวิทยาลัย จึงทําให้คณะต้องเร่งดําเนินการทั้งกจิกรรมตามแผน     
และกิจกรรมเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย  

- คคศ.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน        
คณะครุศาสตร ์พ.ศ. 2559 – 2562 
- คคศ.5.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการ  
คณะครุศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.5.1-2(3) บันทึกข้อความเรื่อง               
แจ้งการดําเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- คคศ.5.1-2(4) รายงานสถานะทางการเงิน    
คณะครุศาสตร์ครัง้ที่ 1  
- คคศ.5.1-2(5) รายงานสถานะทางการเงิน    
คณะครุศาสตร์ครัง้ที่ 2 
- คคศ.5.1-2(6) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและจดัวางระบบตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- คคศ.5.1-2(7) ภาพถ่ายการตรวจสอบภายใน 
คณะครุศาสตร ์ 
- คคศ.5.1-2(8) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 
 
 



101 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
3 - คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาํคณะ 

ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมกัน
กําหนดปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุม
ติดตามการดําเนินงานความเสี่ยงประจําคณะอย่างต่อเนื่อง และเน้น      
การมีส่วนร่วมจากทุกสาขาวิชาในการวางแผนและดําเนินการร่วมกัน         
ซึ่งความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ที่กําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
แยกการประเมินความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน คือ 
    1. ด้านการดําเนินงาน (ความเสี่ยงภายใน) จาํนวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ส่งผลให้หลักสูตร 
    2. ด้านกลยุทธ ์(ความเสี่ยงภายนอก) การรับนักศึกษาและการคงอยูข่อง
นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 ต่ํากว่าแผนที่กําหนดไว ้
    3. ด้านการเงนิ (ความเสี่ยงภายใน) การเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- คคศ.5.1-3(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
- คคศ.5.1-3(2)  รายงานการวเิคราะห ์    
ความเสี่ยงในแผนบริหารความเสีย่ง         
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
- คคศ.5.1-3(3) รายงานการประชมุ         
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง 
ครั้งที่ 1/2561 
- คคศ.5.1-3(4)  รายงานการประชมุติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง  
ครั้งที่ 2/2561 
 

4 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วน
ดังนี้ 
หลักประสิทธิผล: 
-บริหารการดาํเนนิงานของคณะ ไดบ้รรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามทีไ่ด้รบังบประมาณได้อย่างครบถ้วน และเผยแพร่เพื่อ      
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้จากการจัดทํารายงานประจําป ีและเผยแพร่   
แก่สาธารณชน 
- มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนต่อมหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- มีการกําหนดทศิทางยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ทีช่ัดเจนใน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครศุาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2563 และมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารเพ่ือการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อกํากับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องและ      
เป็นระบบ 

 
 
 
- คคศ. 5.1-4(1)  หลักธรรมาภบิาล               
10 ประการ   
- คคศ. 5.1-4(2)  แผนปฏิบัติราชการ  
คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 
- คคศ. 5.1-4(3)  แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
คณะครุศาสตร ์ ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2559-2563 
- คคศ. 5.1-4(4)  รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 6 เดือน 9 เดือน        
และ 12 เดือน  
- คคศ. 5.1-4(5)  โครงสร้างการบริหารงาน 
คณะครุศาสตร ์(1 ก.ค. 60 – 30 เม.ย. 61)       
และ (1 พ.ค. 61 – ปัจจบุัน) 
- คคศ. 5.1-4(6)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร ์
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
4 หลักประสิทธิภาพ: 

     มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อถ่ายทอด นโนบายให้แก่อาจารยแ์ละ
บุคลากรได้ถือปฏิบัติในเรื่องของการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดร้ับอย่างมี
ประสทิธิภาพ ประหยัด และสมเหตุสมผล เช่น การใช้กระดาษ reused และ   
ในแผนการจัดการความเสี่ยงกําหนดให้มีการรณรงค์การปิดเครื่องปรับอากาศ 
หรือเครื่องใช้ไฟฟา้เม่ือไม่ใช้งาน การลดขั้นตอนการทาํงานที่ซ้ําซ้อนเพ่ือให้
สามารถประหยดัแรงงานและประหยัดเวลาและส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน   
ซึ่งกําหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ์เชน่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร ์การสนับสนุนให้บุคลากรทําวิจัย R2R  
การกําหนดใหส้าขาวิชามีโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชา เปน็คน้ 
หลักตอบสนอง : 
     เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุม่ จึงกําหนดได้มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการหรือผูมี้    
ส่วนไดส้่วนเสียต่อการดําเนินงานของคณะ  โดยมีประเด็นที่สะท้อน          
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการได้ภายในระยะเวลา          
ที่กําหนดความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อ
ผูร้ับบริการ  และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังหรือ       
ความต้องการ ของผูร้ับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความสามารถ         
ที่หลากหลาย   
หลักการรับผิดชอบ : 
     คณะกําหนดให้สํานักงานคณบดจัีดทําสาํรวจความคิดเห็น                   
ของนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของคณะผู้บรหิาร 
ในด้านความรับผดิชอบในหน้าที่และผลงานเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้  
และต้องสนองตอบความคาดหวังของสาธารณะ  และแสดงสาํนึกใน         
การรับผิดชอบ ต่อปัญหาสาธารณะ หรือมีการจัดการข้อร้องเรียน             
หรือข้อเสนอแนะตา่ง ๆ  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้มผีลการประเมิน        
การบริหารงานของคณะผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ที่ 4.10 ระดับมาก 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม                      
หลักความเสมอภาค  และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ: 
     การดําเนินงานของคณะจะขับเคลื่อนโดยการประชุมเป็นหลักซึ่งกําหนด       
ให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ เพื่อรายงานผล       
การดําเนินงาน และให้บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ          
และให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานหากมีข้อสงสัย 
นอกจากนั้นยังเปดิโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัไดเ้ข้าถึงข้อมูลข่าวสาร           
ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสร ีเช่น  มีการจัดทํารายงานประจาํป ี  
และเผยแพรผ่ลการดําเนินงาน การจัดทําข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน 
ด้านต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเพ่ือความสะดวกในการใช้ข้อมูลอีกด้วย 

 
- คคศ. 5.1-4(7)  รายงานการประชุมก่อนเปิด
ภาคเรียน ปีการศกึษา 2560 
- คคศ. 5.1-4(8)  บันทึกข้อความ แจ้งประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
- คคศ. 5.1-4(9)  การประเมินความเสี่ยง        
คณะครุศาสตร ์
- คคศ. 5.1-4(10)  แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะครศุาสตร ์ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
- คคศ. 5.1-4(11)  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะครุศาสตร ์
- คคศ. 5.1-4(12)  วิจัย R2Rบุคลากร 
คณะครุศาสตร ์
- คคศ. 5.1-4(13)  โครงการพัฒนาอาจารย์ของ
สาขาวิชา  
- คคศ. 5.1-4(14)  สาํรวจความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการที่มีต่อการให้บริการคณะครุศาสตร ์
- คคศ. 5.1-4(15)  สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรที่มตี่อการ
บริหารงานของคณะครุศาสตร ์
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
4 หลักการการกระจายอํานาจ : 

     การดําเนินงานของคณะยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยการแบ่ง
โครงสร้างการบรหิารงานภายในคณะอย่างชัดเจน  มีรองคณบด ี     
และผู้ช่วยคณบดใีนการดูแลกการดาํเนินงานหลักของคณะ และ          
มีคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบด้วยประธานสาขาวิชาและ
ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ในการร่วมวางแผนและดําเนนิการของ
สาขาวิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนดและนโยบาย
ของคณะ และมหาวิทยาลยั  ในกรณีที่คณบดีติดภารกิจราชการ       
มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าทีร่ักษาราชการแทนคณบดีเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 
- คคศ. 5.1-4(16)  โครงสร้างการบริหารงาน 
คณะครุศาสตร ์(1 ก.ค. 60 – 30 เม.ย. 61)       
และ (1 พ.ค. 61 – ปัจจุบัน) 
- คคศ. 5.1-4(17)  ประกาศคณะครุศาสตร ์ 
เรื่อง ภาระหนา้ที่ของรองคณบด ีผู้ชว่ยคณบด ี
และหัวหน้าสาํนักงานคณบด ี
- คคศ. 5.1-4(18)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร แต่งตัง้ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร ์       
พ.ศ. 2561 
- คคศ. 5.1-4(19)  คําสั่งแต่งตั้งประธาน
สาขาวิชา 

5 - คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้ของคณะ    
ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร            
คณะครุศาสตร ์รว่มกันวางแผนการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้
คณะครุศาสตร ์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง 
และแหล่งเรยีนรูอื้น่ ๆ และกําหนดประเด็นความรู้ตามพันธกิจ 2 ด้าน
คือ  การสนับสนุนภารกิจด้านการเรยีนการสอน(การจัดการเรียนการ
สอนแบบ  Active  Learning)  และ 2) องค์ความรู้ที่สนบัสนุนภารกิจ
ด้านการวิจัย (การพัฒนางานวิจัยเพือ่การเรียนการสอน) 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุมเพื่อบ่งชี้ความรู ้และ
วางแผนพิจารณาวิธีการที่จะให้องค์ความรู้ที่กําหนดไวถ้่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายได ้ มีการกําหนดองค์ความรู้ที่มี และผู้ทีม่ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่กําหนดเพือ่มีส่วนร่วมในการกําหนด
เครื่องมือและวิธีการถ่ายทอดความรูไ้ด้เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายที่ตั้งไว ้
- คณะกรรมการได้ร่วมกันแสวงหาความรูท้ั้งภายในและภายนอก
คณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และการจัดทํา
คู่มือการจัดการเรยีนการสอนแบบ  Active  Learning  และคู่มือการ
พัฒนางานวิจัยเพือ่การเรียนการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
- มีการจัดทําคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  
และคู่มือการพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน จากองค์ความรู้ที่
แสวงหามา เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดใ้ช้ประโยชน ์
- หลังจากมีคู่มือฉบับร่างตามที่กําหนดไว ้ได้เชิญผูท้ีม่ีความรู้ความ
เชี่ยวชาญดา้นการจัดทาํคู่มือปฏิบัติงานจากสถาบันวิจยัและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาใหข้้อเสนอแนะและปรับปรุงคู่มือให้
มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

- คคศ.5.1-5(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู ้คณะครุศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 
- คคศ.5.1-5(2)  แผนการจัดการความรู ้  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.5.1-5(3)  คู่มือการจัดการเรียนการสอน
แบบ  Active  Learning   
- คคศ.5.1-5(4)  รายงานการวิจยัของคณาจารย ์
- คคศ.5.1-5(5)  คู่มือการพัฒนางานวิจัยเพื่อ
การเรียนการสอน 
- คคศ.5.1-5(6)  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการจัดการความรู ้                
- คคศ.5.1-5(7)  (เชิญผู้ทรงคุณวฒุิร่วมวิพากษ์
คู่มือ) 
- คคศ.5.1-5(8)  เว็บไซต์คณะครุศาสตร์         
เผยแพร่คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active  Learning  และคูม่ือพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
-คคศ.5.1-5(9)  บันทึกเผยแพร่คู่มือ  
-คคศ.5.1-5(10) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการจัดการความรู ้(แลกเปลี่ยน
ความรู ้ และเรียนรูเ้พื่อการปรับปรุงผลงาน) 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
5 - หลังจากได้คู่มือฉบับสมบูรณ์แล้วได้จัดทํารูปเล่ม  และมอบให้

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ข้าถึงความรู้ที่กําหนด ทั้งการมอบใหเ้ป็นเล่มฉบบัสมบรูณ ์
และเผยแพรท่างเว็บไซต์คณะครุศาสตร ์
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทีจ่ัดทําขึ้นหลังจากการเผยแพร่คูม่ือนัน้ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดการประชุม และเชญิกลุ่มเป้าหมายได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือที่จัดทําขึ้น  ซึ่งมีผู้ใช้คู่มือ
จากลุ่มคณาจารยแ์ละบุคลากรคณะครุศาสตร ์
- จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ังกล่าวพบว่าคู่มือการพัฒนาตํารา        
ควรเพิ่มตัวอย่าง ที่นอกเหนือจากทางด้านการศึกษาเพื่อเป็นประโยชนใ์นการ
เผยแพร่คู่มือให้แก่คณะอ่ืนๆ ได้ใช้ประโยชนด์้วย  

 

6 คณะครุศาสตร์ไดจั้ดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่จัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น และได้มีการ
สํารวจความต้องการของบุคคลากร (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ใน
เรื่องของการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การไปอบรม การไป
สัมมนา ตลอดจนการไปศึกษาดูงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อประกอบการจัดทําแผนฯ 
ให้มีความชัดเจน และสามารถปฏิบตัิได้จริง อันจะนํามาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ที่
ต้องการพัฒนาตนเองและส่วนรวม  ตลอดจนคณะยังได้มีนโยบายให้แต่ละ
สาขาวิชาจัดทําโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสาขาได้มีโอกาสไป
พัฒนาตนเองอีกด้วย 
       สําหรับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่จดัทําขึ้นนัน้
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะเปน็รายบุคคล (ทั้งระยะสัน้ 
และระยะยาว) ซึ่งบุคลากรของคณะสามารถไปพัฒนาตนเองไดใ้นหลาย
ช่องทาง อาท ิการลาศึกษาต่อ การไปฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน การทาํ
เอกสารประกอบการสอน การจัดทําตํารา ตลอดจนการส่งผลงานเพ่ือเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ
ให้สูงขึ้น จากนั้นได้เสนอแผนฯ ดังกล่าวนี้ต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
อนุมัติให้จัดทําแผนฯ ต่อไป 
        คณะครุศาสตร์ได้ติดตามการตําเนินงานตามแผนฯ และได้มีการ
ประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานดงักล่าว และเปิดโอกาสให้อาจารยท์ี่ไป
พัฒนาตนเองในดา้นต่าง ๆ ไดร้ายงานผลการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเปดิ
โอกาสให้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่ไดร้ับต่อคณาจารย์ในสาขา และนําความรู้
ที่ได้นีไ้ปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปด้วย  
        คณะครุศาสตร์ได้จัดทาํรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้นําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ เพื่อพิจารณาผลการดําเนนิงานตามแผนฯ 
ตลอดจนรบัฟังและบันทึกข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเปน็ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานในเรื่องการทําแผนฯ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป  

- คคศ.5.1-6(1)  คําสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- คคศ.5.1-6(2)  แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะครศุาสตร ์
- คคศ.5.1-6(3)  แบบสํารวจความต้องการ
ในการพัฒนาของอาจารย์คณะครุศาสตร ์
- คคศ.5.1-6(4)  รายงานโครงการพัฒนา
บุคลากร คณะครศุาสตร ์ 
- คคศ.5.1-6(5)  รายงานการประชมุ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการคณะครุศาสตร ์
- คคศ.5.1-6(6)  โครงการพัฒนาอาจารย์
ของสาขาวิชา  
- คคศ.5.1-6(7)  เอกสารการลาศกึษาต่อ
ของอาจารย์คณะครุศาสตร ์
- คคศ.5.1-6(8)  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
6 

(ต่อ) 
คณะกรรมการบรหิารคณะได้พิจารณาแผนฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ว่า ควรมีการทบทวนการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ
ครุศาสตร ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหม่ เนื่องจากแผนฯ           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นัน้ ผลการดําเนินงานด้านอาจารย์ที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนบุคลากรที่เข้าสูต่ําแหน่งที่สูงขึ้น
นัน้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างความตระหนัก
แก่บุคลากรในคณะ ในอันจะพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพื่อศกัยภาพของ
ตนเอง และเพื่อประโยชนใ์นการจัดการเรียนการสอนตอ่ไป

 

7 - คณะครุศาสตรไ์ด้ดําเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากวงรอบปีการศกึษา 2559  ให้มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ ดําเนนิการแก้ไขและปรบัปรุง                
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน           
พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบ ผลการดําเนินการพัฒนา แก้ไข           
และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  
-  ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
และระดบัคณะ ตลอดจนผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเหตุผล ความสําคัญ 
และอธิบายองค์ประกอบและตัวบ่งชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อสร้าง
ความตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือ ส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
คณะ  ซึ่งเป็นระบบกลไกปกตทิี่มีการควบคุมและตรวจสอบ          
การดําเนินงาน และขอให้ศึกษาคู่มือและเกณฑ์การประเมินและ
ดําเนินการตามคู่มือ และเกณฑ์ที่วางไว ้ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์          
ได้ติดตามความก้าวหน้า จากผลการดําเนินงานตามรายงาน            
ผลการดําเนินงาน (มคอ.7) ในแต่ละเดือน เพื่อคอยติดตาม                
ผลการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพเปน็ระยะอย่างต่อเนื่อง 
- เม่ือสิ้นปีการศึกษา คณะครุศาสตร์ได้วางแผน และการจัดประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกหลักสูตร ได้ดาํเนินงานตามปฏิทิน       
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศกึษา คณะครุศาสตร ์         
ประจําปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)     
โดยหลักสูตรที่สังกัดคณะครุศาสตร ์มีจํานวนทั้งหมด              
จํานวน 23 หลักสตูร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตร ีจํานวน           
14 หลักสูตร ปริญญาโท จํานวน 6 หลักสูตร และระดบัปริญญาเอก     
จํานวน 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน  
ของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2561 

- คคศ.5.1-7(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)           
จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน          
คณะครุศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2559 
- คคศ.5.1-7(2)  แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
ครุศาสตร ์ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560     
- คคศ.5.1-7(3)  ปฏิทินการปฏิบตังิานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2560  
- คคศ.5.1-7(4)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร         
ประจําปีการศึกษา 2560 
- คคศ.5.1-7(5)  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับหลักสูตร  
- คคศ.5.1-7(6)  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
7 

(ต่อ) 
โดยหลักสูตรแตล่ะหลักสูตร ได้ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร เพื่อช่วยตรวจสอบ แก้ไข 
รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) และแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
คณะครุศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2560 เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล 
แนวทางการพัฒนาให้กับหลักสตูรในรูปแบบรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560       
- ปีการศึกษา 2560 ในระดับคณะ ได้ดําเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ประจําปกีารศึกษา 2560
และมีผูกํ้ากับตัวบง่ชี ้รวมถึงผูร้ับผิดชอบตัวบ่งชี้ ได้ดาํเนินการเก็บรวม
รวมข้อมูลผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชีท้ี่รบัผิดชอบพร้อม   
หลักฐาน เพื่อจัดทาํรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ โดยตัวบ่งชี้
ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ได้นําผลการประเมิน
ของหลักสูตรมาเปน็ส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงาน จากการรวบรวม
ผลคะแนนจากรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลกัสูตร           
และนําผลคะแนน จํานวน 23 หลักสตูร เข้าที่ประชุม เพื่อเตรียม      
ความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ในปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)        
ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหลักฐานรายตัวบ่งชี้ตาม
รายละเอียดในเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2560 เพื่อกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และประเมินคุณภาพ
ตวับ่งชี้ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน         

- คคศ.5.1-7(7)  ตารางผูกํ้ากับตัวบ่งชี้และ
ผูร้ับผิดชอบจัดทําตัวบ่งชี้สําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2560 
- คคศ.5.1-7(8)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร ์
ประจําปีการศึกษา 2560 
- คคศ.5.1-7(9)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจหลักฐานรายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2560 คณะครุศาสตร ์
- คคศ.5.1-7(10)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป้าหมายปีนี้ 7 ข้อ (5 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 7 ข้อ (5 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 7 ข้อ (5 คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์ได้กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
ของสถาบัน ครอบคลุมพันธกจิ การผลิตบัณฑิต 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไดอ้ยา่งชัดเจน 

-
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2      ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
การคิดรอบปี   : ปีการศึกษา 

ผู้กํากับตัวบ่งชี้   : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้       :     1. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง               เบอร์โทร  093-5216864 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้    :   บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี
การดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
     องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 2.  มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงาน 
     ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  
      การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให ้
      กรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา  
 5.  นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี 
      ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน   : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ

1 ข้อ 2 ข้อ 3 - 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
1 คณะครุศาสตรกํ์าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบในการดาํเนินงาน     

ด้านการประกันคณุภาพระดับหลักสูตร ประกอบด้วย        
อาจารย์ประจาํหลกัสูตรทุกหลักสตูร  และกําหนดให ้             
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร ์เป็นผูกํ้ากับ
ติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร โดยการจดัทําปฏิทิน       
การดําเนินงานของหลักสูตร และประชุมติดตามการดาํเนินงาน
ตามปฏิทินเป็นประจําทุกเดือน 

- คคศ.5.2-1(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน      
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปรญิญาตรีและ       
ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศกึษา 2560 
- คคศ.5.2-1(2)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน      
คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 
2560 
- คคศ.5.2-1(3)  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 
- คคศ.5.2-1(4)  คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   
- คคศ.5.2-1(5)  ตารางผูกํ้ากับตัวบง่ชี้                   
และผูร้ับผิดชอบจัดทําตัวบ่งชี้สําหรบัการประเมินคุณภาพ
ภายใน คณะครุศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2560 
- คคศ.5.2-1(6)  ตารางผูกํ้ากับตัวบง่ชี้ และผูร้ับผดิชอบ
จัดทําตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 
- คคศ.5.2-1(7)  ปฏิทินการปฏิบตังิานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- คคศ.5.2-1(8)  ปฏิทินการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2560  
- คคศ.5.2-1(9)  ปฏิทินการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดบัคณะ ประจําปีการศกึษา 2560 
- คคศ.5.2-1(10)  ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดบัคณะ ประจําปี
การศึกษา 2560   
- คคศ.5.2-1(11)  แนวทางการดําเนินงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร     
- คคศ.5.2-1(12)  แนวทางการดําเนินงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ         
- คคศ.5.2-1(13)  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร คณะครุศาสตร ์ 
- คคศ.5.2-1(14)  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัคณะ คณะครุศาสตร ์ 
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เกณฑ์
ข้อที่ 

หลักฐานอ้างอิง 

ผลการดําเนินงาน เอกสาร 
2 คณะครุศาสตรป์ระชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลักสูตร เดือนละ 1 ครัง้  และนําผลการดําเนินงานรายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ เดือนละ 1 ครัง้  และไดน้ําผลการดําเนินงานนําเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ภาคเรียนละ 1 ครัง้ ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวนทั้งสิ้น 3 ครัง้ 

- คคศ.5.2-1(1)  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560 
- คคศ.5.2-1(13)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ระดบั
หลักสูตร คณะครศุาสตร ์ 
- คคศ.5.2-1(14)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ระดบั
คณะ คณะครุศาสตร ์ 
- คคศ.5.2-2(1)  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจําคณะ 

3 คณะครุศาสตร์ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนนุ         
การดําเนินของหลกัสูตร โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรกําหนดโครงการ         
เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร  ได้แก ่
โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาใหม่  และโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัหลักสูตรของทุกหลกัสูตร เพื่อให้สามารถดําเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คคศ.5.2-3(1)  แผนปฏิบัติราชการประจําป ี
คณะครุศาสตร ์ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 
- คคศ.5.2-3(2)  โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ ของแต่ละหลักสตูร 
- คคศ.5.2-3(3)  โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัหลักสูตรของทุกหลกัสูตร 

4 คณะครุศาสตร์มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด
คือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 และรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร
คณะ  หลังจากนัน้ นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ          
เพื่อพิจารณา ซึ่งผลการประเมินพบวา่คณะครุศาสตร ์มีจํานวน              
23 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณคุณภาพจํานวน 21 หลักสูตร    
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน 2 หลักสูตร ซึ่งเกิดจากอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด สาขาวิชาเคมี และเกษตรศาสตร ์
จะปิดหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมเสนอแนะให้คณะวางระบบและกลไกการ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตร มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย          
1 เรื่องในรอบ 5 ป ีโดยในกรณีเร่งด่วน  อาจเป็นการวิจยัร่วมระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือนอกหลักสตูร  เพื่อไม่เป็นภาระแก่อาจารย ์      
มากเกินไปและจะได้มีผลงานทุกคน 

- คคศ.5.2-4(1)  มคอ. 7 ทุกหลักสตูร 
- คคศ.5.2-4(2) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรหิารคณะ 
- คคศ.5.2-4(3) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจําคณะ  

5 คณะครุศาสตร์ไดด้ําเนินการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
หลักสูตรที่ได้รบัการตรวจประเมิน ได้นําผลการดําเนินงานนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซึง่มีข้อเสนอแนะให ้เพื่อมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และหลกัสูตรไดด้ําเนนิการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

- คคศ.5.2-5(1)  รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ระดับหลักสูตร 
- คคศ.5.2-5(2)  แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
- คคศ.5.2-4(3)  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจําคณะ  
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ผลการประเมินตนเอง  : 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน  : 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  :   
 

  เป้าหมายปีนี้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
  ผลการประเมินตนเองปีนี้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
  การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
  เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ (4 คะแนน) 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกที่ดีในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร  
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพใน
ระดับหลักสูตร 
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ตอนที่ 5 
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 
 

ผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา  2560 สรุปได ้ 
ดังนี้   
สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย      
  = บรรลุ
  =  ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์      
 (%หรือ
สัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตวับ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(15 ตวับ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 1.50 72.17

23
ค่าเฉลี่ย

3.14 
 3.14 3.14

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 20 35 x 100   
81.5 

ร้อยละ 
42.94 

 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 20 29 x 100   
81.5 

ร้อยละ 
35.58 

 2.97 2.97

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละ 1.00 34.51-30 x 100
       30 

5 – (15.03)
4 

 1.24 1.24

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 ค่าเฉลี่ย 3.00 101.74
22 

4.62  - 4.62

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ค่าเฉลี่ย 3.00 56.17
13 

4.32  - 4.32

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.73 3.91 

องค์ประกอบที่ 2 การวจัิย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 25,000 บาท 2,101,460 
80.5           

26,105.09 
บาท/คน 

 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละ 20 19.40 x 100
81.5 

ร้อยละ
23.80

 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย      
  = บรรลุ
  =  ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์     

 (%หรือ
สัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตวับ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(55 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ  5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5 ข้อ 5.00 6 ข้อ  5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  7 ข้อ 5 5 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 3 ข้อ 5 5 ข้อ  4.00 4.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.50 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.33 4.35 

 
ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้
สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ มรสน. 15 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 3.07 3.07 5.00 5.00 3.14 4.03 3.73 3.91 ระดับดี ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ระดับดี ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    
ของทุกองค์ประกอบ 

3.55 3.55 4.86 4.86 4.07 4.27 4.33 4.35 ระดับดี ระดับดี

ผลการประเมิน 
ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 
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หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น       
        3. การคํานวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
  4. การคํานวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบง่ชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งชี้ มรสน. 2 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ 1.7.1 
และ ตัวบ่งชี้ 1.7.2 
 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  จุดแข็ง  จุดอ่อน  และแนวทางเสริมในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี้  

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 

การผลิตบัณฑติ 
 

จุดแข็ง 
          มีแผนกลยุทธ์ที่มีภารกิจหลักครบทัง้  4  พันธกจิ  ได้แก่          
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการกํากับ  ติดตามการนํานโยบายและแผนไปสู ่
การปฏิบัติ 
จุดอ่อน
           คณะครุศาสตร์มีจํานวนอาจารย์อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ค.บ. เกษตรศาสตร์ และ ค.บ. เคม ี             
ไม่ครบตามเกณฑ ์จึงทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
แนวทางเสริม
          ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการรับและแต่งตัง้
อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 
การวิจยั 

จุดแข็ง 
         คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนางานวิจัยอยา่งเป็นระบบ 
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัยได้อย่างท่ัวถงึ 
จุดอ่อน
- 
แนวทางเสริม
          สนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 

การบริการวชิาการ 
 

จุดแข็ง
          คณะครุศาสตร ์มีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่สนับสนุนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ที่หลากหลาย 
จุดอ่อน
- 
แนวทางเสริม
           คณะครุศาสตร์ให้ความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณ            
และปัจจัยด้านต่าง ๆ ในการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 
การทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
          คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทําให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและ
บุคลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษแ์ละชว่ยกันรักษาบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นใหค้งอยู่สืบต่อไป 
จุดอ่อน
- 
แนวทางเสริม
- 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 
การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 
          คณะครุศาสตร์ได้กําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ       
การจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  ของสถาบัน ครอบคลุม  
พันธกิจ การผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           
และการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้อย่างชัดเจน 
จุดอ่อน
- 
แนวทางเสริม
- 

 

 
 
 
 
 
 
 



116 
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 

ตอนที่ 6 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในของ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ประจําปีการศึกษา 
2560 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ณ  ห้องประชุมภูพาน อาคาร 2 ชั้น 1 โดยคณะกรรมการ  ตรวจประเมิน             
ซึ่งประกอบด้วย 

1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา  จักรไชย  ประธานกรรมการ (มรภ.สารคาม)   
2)  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง   กรรมการ (มรภ.อุบลราชธาน)ี   
3)  ดร.พรชัย  ผาดไธสง    กรรมการและเลขานุการ (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
4)  นางสาวเบญจพร  อุผา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
5) นางสาวรจนา  ผาลลาพัง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                  
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 
2560 (1 กรกฎาคม  2560 – 30 มิ ถุนายน  2561) สําหรับผลการตรวจประเมิน   พบว่า คณะครุศาสตร์                       
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ตามเกณฑส์กอ. (13 ตัวบ่งชี้)  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  13 ตัวบง่ชี้ 
     การประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 3.33  อยู่ในการดําเนินงาน ระดับดี 
     การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.33  อยู่ในการดําเนินงาน ระดับดี 
  2. เกณฑ์มรสน. (15 ตัวบ่งชี้)   ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งชี้ 
     การประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย 3.35  อยู่ในการดําเนินงาน ระดับดี 
     การประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.35  อยู่ในการดําเนินงาน ระดับดี 
 

วิธีการตรวจประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
1) เลขานุการคณะกรรมการประสานคณะกรรมการเพื่อกําหนดช่วงเวลาของวันในการตรวจเยี่ยม                    

และประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวันที่เหมาะสม 
2)  คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพื่อกําหนดวันในการประเมินและตรวจเยี่ยม หารือเกี่ยวกับ              

ผลการดําเนินงาน และกําหนดประเด็นประการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และกําหนดวิธีการประเมิน
แบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  

3) เลขานุการคณะกรรมการประสานกับคณะครุศาสตร์ เพื่อแจง้วันที่คณะกรรมการจะทําการตรวจเยี่ยม
และประเมินตามสภาพจริง แจ้งกระบวนการ และวิธีการประเมินให้หลักสูตรทราบ 
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การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
1)  คณะกรรมการสอบถาม และพูดคุยกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินงานในด้านต่าง 

ๆ ตามที่รายงานในรายงานการประเมินตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงกระบวนการการทํางาน  
2)  สัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนผลการดําเนินงานของหลักสูตร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาการบวนการดําเนินงานของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
3)  คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

หลักสูตรในด้านต่าง ๆ ที่กําหนด เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้พิจารณาเพื่อวางแผนการดําเนินงานในปีการศึกษา 
2561 
  
2. รายชื่อนักศึกษา/ผู้แทนสโมสรนักศึกษาให้สมัภาษณ์  
 1) นายจารุวัฒน ์   งอยภูธร  สาขาวิชาสังคมศึกษา    ชั้นปีที่ 2 

2) นายกนกพล  คําเพชร   สาขาวิชาสังคมศึกษา    ชั้นปีที่ 2 
3) นายอนุชิต  ดิงกิ่ง  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 

 4) นางสาวณัฐธดิา เฟื่องน้อย  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ชั้นปีที่ 2 
5) นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์เท   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ชั้นปีที่ 3 
6) นางสาวขวัญชนก แพนสิงห ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์    ชั้นปีที่ 3 
7) นายพิทยาธร  บุญเทียม  สาขาวิชาภาษาไทย    ชั้นปีที่ 4 
8) นางสาวสุดารัตน์ ดาวน้อย  สาขาวิชาภาษาไทย    ชั้นปีที่ 4 
9) นางสาวพิมพ์ชนก ไชยขันธุ์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    ชั้นปีที่ 3 
10) นายวีระพล  นะโพธิ์   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ชั้นปีที่ 4 
11) นางสาววิมลสิริ ปังยุทา  สาขาวิชาฟิสิกส์    ชั้นปีที่ 2 
12) นางสาวชลดา  สารีขันธ์  สาขาวิชาฟิสิกส์     ชั้นปีที่ 2 
13) นายเชษฐวิชย์  ขันวัง   สาขาวิชาสังคมศึกษา    ชั้นปีที่ 4 
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สรุปผลการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย      
  = บรรลุ
  =  ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์      
 (%หรือ
สัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตวับ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(15 ตวับ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 1.50 72.17

23
ค่าเฉลี่ย

3.14 
 3.14 3.14

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 20 35 x 100   
81.5 

ร้อยละ 
42.94 

 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 20 29 x 100   
81.5 

ร้อยละ 
35.58 

 2.97 2.97

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละ 1.00 34.51-30 x 100
       30 

5 – (15.03)
4 

 1.24 1.24

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 ค่าเฉลี่ย 3.00 101.74
22 

4.62  - 4.62

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ค่าเฉลี่ย 3.00 56.17
13 

4.32  - 4.32

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.73 3.91 

องค์ประกอบที่ 2 การวจัิย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 25,000 บาท 2,101,460 
80.5           

26,105.09 
บาท/คน 

 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละ 20 19.40 x 100
81.5 

ร้อยละ
23.80

 5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ  5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย      
  = บรรลุ
  =  ไม่บรรลุ

คะแนนการประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์     

 (%หรือ
สัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตวับ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(55 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5 ข้อ 5.00 6 ข้อ  5.00 5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  7 ข้อ 5 5 ข้อ  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 3 ข้อ 5 5 ข้อ  4.00 4.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.50 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.33 4.35 

 
ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้

สกอ.
13 

ตัวบ่งชี้

มรสน.
15 

ตัวบ่งชี้
สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ มรสน. 15 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 3.07 3.07 5.00 5.00 3.14 4.03 3.73 3.91 ระดับดี ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ระดับดี ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    
ของทุกองค์ประกอบ 

3.55 3.55 4.86 4.86 4.07 4.27 4.33 4.35 ระดับดี ระดับดี

ผลการประเมิน 
ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดีมาก 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

ระดับ
ดี 

 

 

หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เปน็ค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มหาวิทยาลยัพฒันาขึ้น       
           3. การคํานวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
  4. การคํานวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้ มรสน. 2 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบง่ชี้ 1.7.1  
              และ ตวับ่งชี้ 1.7.2 
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สรุปจุดเด่น แนวทางเสรมิ จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1) ควรวิเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตรในคณะด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อวางแผนในการปรับปรุง
ต่อไป (โดยเฉพาะสาขาฟิสิกส์ และอุตสาหกรรมศิลป์ฯ) 
 2) กรณีหลักสูตรที่ขอปิดให้คณะพิจารณา อาจมกีารพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ หรือเพิ่มจํานวนอาจารย์ให้
ครบตามเกณฑ์ 
 3) การประเมินโครงการ / กิจกรรม ให้เน้นประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ควรมีการนาํเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ 
 2) ควรมีแหล่งทุนให้เยอะขึ้น 
 3) ควรมีการตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 
 4) ควรมีการจัดการประชุมนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
 5) ควรมีการตีพิมพ์ในวารสารภายนอกด้วย 
 6) ควรมีแหล่งทุนมาจากคณะเอง 
 7) ควรมีงานวิจัยที่กระจายใหกั้บบุคลากรในคณะอย่างท่ัวถงึ  
  
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
  จุดเด่น 
 1) ความหลากหลายของกิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม 
 2) ประสิทธิภาพของบุคลากรของคณะในการบริการวิชาการแก่สังคม 
  แนวทางเสริม 
 1) ข้อมูลความต้องการของสังคมจะมีบทบาทในการจัดทําโครงการ ดังนัน้ คณะต้องมีข้อมูลความตอ้งการ
ของสังคม 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1) การประเมินโครงการหรือกิจกรรมให้เน้นการประเมินตามวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
 2) ควรนําผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะไปวางแผนดําเนินการในปีต่อไป 
 3) ควรมีการสังเคราะหผ์ลการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อไป 
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องค์ประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดเด่น 
 1) กิจกรรมของวัฒนธรรมจังหวัด และโครงการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมชัดเจน  
 2) มีการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ควรมีโครงการต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2) ควรมีการทํา MOU กับหน่วยงานที่ให้นักศึกษาเข้าไปพัฒนาเป็นประจําและต่อเนื่อง 
 3) ควรมชีมรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีโครงการรองรับ 
 4) มีหลายโครงการที่ปฏิบัติโดยไม่ได้เขียนโครงการรองรับ ที่เห็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่เป็นงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) การจัดการความเสี่ยงผลการประเมินยังไม่เป็นรูปธรรม ควรตั้งเป้าหมายและกําหนดวิธีการให้ชัดเจน  
จะได้ประเมินได้ตรงประเด็นมากขึ้น 
 2) คณะควรเพิ่มมาตรการกํากับตรวจสอบเร่ืองคุณภาพของหลักสูตร อาจให้หลักสูตรรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส ให้เป็นไปตามปฏิทินการประกันคุณภาพของคณะ 
 3) คณะควรเร่งแก้ไขปัญหาหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (หลักสูตร ค.บ.เคม ีและหลักสูตร ค.บ.
เกษตรศาสตร์) เพราะถ้ายืดเยื้อจะส่งผลเสียต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป 
 
ขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
      1) ควรมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ควรมีโครงการรองรับและทําโปรแกรมเรียนรู้ 
      2) ควรมีโครงการพัฒนาวิชาชีพเพิ่มเติม เชน่ การเรียนเสริม 
      3) ควรมีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 
      4) หลักสูตรควรเพิ่มเติมการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ 
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\ 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1
ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร์ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน  (Common data set) ของคณะครศุาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560   
(รายงานข้อมูลในรอบปีการศึกษา  ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใชร้อบปีงบประมาณ)  
 

รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
ชุดข้อมูลที่ 1 
จํานวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 23
- ---ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 14
- ---ระดับ ป.บณัฑิต หลักสูตร 1
- ---ระดับปริญญาโท หลักสูตร 5
- ---ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง หลักสูตร -
- ---ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3
- ---จํานวนศูนยจั์ดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทั้งหมด - -
ชุดข้อมูลที่ 2 
จํานวนหลักสูตรทีจ่ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตัง้ - - 
- ---ระดับปริญญาตร ี - - 
- ---ระดับ ป.บณัฑิต - - 
- ---ระดับปริญญาโท - - 
- ---ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - - 
- ---ระดับปริญญาเอก - - 
ชุดข้อมูลที่ 3 
จํานวนนักศึกษาปจัจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน 2,387
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี คน 1,610
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต คน 190
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท คน 450
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง คน -
- ---จํานวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก คน 137
ชุดข้อมูลที่ 4 

จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
คน 81.5 

- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

คน - 

- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

คน - 
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
- -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

คน 35 

จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งอาจารย์ คน 52.5 
- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

คน 1 

- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน 36

- ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

คน 12 

จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คน 29 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา่ คน - 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน 3 
- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

คน 14 

จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ คน 7 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 
คน - 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน 1 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา่ คน 6 
จํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ คน - 
- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า คน - 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า คน - 

- ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหนง่ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า คน - 
ชุดข้อมูลที่ 5 
จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา คน - 
- - --ระดับปริญญาตร ี คน 2 
- - --ระดับ ป.บณัฑิต คน - 
- - --ระดับปริญญาโท คน 36
- - --ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง คน - 
- - --ระดับปริญญาเอก คน 35 
จํานวนอาจารยป์ระจําหลักสูตรที่มีดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ คน 29

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ คน 52.5

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ คน 22

- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ คน 7 
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ คน - 
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
ชุดข้อมูลที่ 6 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เรื่อง - 

- - --บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

เรื่อง - 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเป็นประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนมัุติและจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

เรื่อง - 

- - --ผลงานที่ไดร้ับการจดอนสุิทธบิัตร เรื่อง - 
- - --บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 

เรื่อง - 

- - --บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนมัุติและจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

เรื่อง - 

- - --บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

เรื่อง - 

- - --ผลงานได้รบัการจดสทิธบิัตร เรื่อง - 
- - --ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตาํแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

เรื่อง - 

- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ เรื่อง -

- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ตัว ์ที่ค้นพบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน 
เรื่อง - 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

เรื่อง - 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ไดนํ้ามาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง - 
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

เรื่อง - 

- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน เรื่อง - 
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ เรื่อง - 
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง - 
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เรื่อง - 

- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ เรื่อง - 

- - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เรื่อง - 

ชุดข้อมูลที่ 7 
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด คน -
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป ีหลังสาํเร็จ
การศึกษา 

คน - 

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

คน - 

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 
จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทาํก่อนเข้าศึกษา คน - 

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีม่ีรายได้ประจําอยูแ่ลว้ 
คน - 

จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษา คน - 
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

คน - 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

คน - 

ชุดข้อมูลที่ 8 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง  
- - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- - 
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
- ---ผลงานที่ไดร้ับการจดอนสุิทธบิัตร - - 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

- - 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

- ---ผลงานที่ไดร้ับการจดสิทธบิัตร - - 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

- - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - - 

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - - 
ชุดข้อมูลที่ 9 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 

- - 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเปน็
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- - 

- ---ผลงานที่ไดร้ับการจดอนสุิทธบิัตร - - 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- - 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2560 (1 ก.ค. 60 – 30 ม.ิย. 61) 
 

รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็น
ประกาศใหท้ราบทัว่ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

- - 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

- ---ผลงานที่ไดร้ับการจดสิทธบิัตร - - 
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

- - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
- - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
- - 

- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 
- - 

จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปกีารศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 
- - 

ชุดข้อมูลที่ 10 
จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร FTES 2,777.9422
- ---ระดับอนปุรญิญา - - 
- ---ระดับปริญญาตร ี FTES 1,950.8322
- ---ระดับ ป.บณัฑิต - - 
- ---ระดับปริญญาโท - - 
- ---ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง - - 
- ---ระดับปริญญาเอก - - 
- ---ระดับบัณฑติศึกษา FTES 827.11
ชุดข้อมูลที่ 11 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บาท 2,101,460
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - -
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 2,101,460
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - -
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 2,101,460 
จํานวนอาจารยป์ระจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 80.5 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 80.5 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 80.5 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 80.5 
จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ - 1 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 1 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ   - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
ชุดข้อมูลที่ 12 
จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย เรื่อง 38 เรื่อง 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบัชาต ิ

เรื่อง 7  เรื่อง 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เรื่อง 7  เรื่อง 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเป็นประกาศใหท้ราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ 

เรื่อง 1  เรื่อง

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เรื่อง 1  เรื่อง
ผลงานทีไ่ด้รบัการจดอนุสิทธิบัตร - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 

เรื่อง 20 เรื่อง 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เรื่อง 20 เรื่อง 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

เรื่อง 10 เรื่อง 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เรื่อง 10 เรื่อง 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบั
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

เรื่อง - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เรื่อง - 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 

ผลงานค้นพบพันธุพื์ช พันธุส์ัตว ์ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
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รายการ หน่วย ข้อมูลพื้นฐาน 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

- - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นาํมาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวชิาการ 

- - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ - - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - - 
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ภาคผนวก 2
 

รายชื่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์  และรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 

1. รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปีการศึกษา  2560) 
   1)  ผศ.ดร.ไชยา   ภาวะบุตร   ประธานกรรมการ 
   2)  ผศ.สุดประไทย  บุพศิริ      กรรมการ   
   3)  ดร.อภิสิทธิ ์   สมศรีสุข   กรรมการ 
   4)  ผศ.ภทัรดร     จั้นวันดี     กรรมการ 
   5)  นายวีรวัฒน์     คําแสนพันธ์   กรรมการ 
   6)  นางเพ็ญพรรษา    อุ้ยปัดฌาวงศ์     กรรมการ 
   7)  นางผกาพรรณ  วะนานาม   กรรมการ 
   8)  นายกิตติกร   รักษาพล   กรรมการ 
   9)  นายกฤษณะ   กีวิไลย์    กรรมการ 
   10)  นายธราเทพ    เตมีรักษ์   กรรมการ 
   11)  นางสาวจินดา    ลาโพธิ ์    กรรมการ 
   12)  นายบุญเก้ือ    ครุธคํา     กรรมการ 
   13)  นางสาวสุจิตรตา    ศรีปากดี     กรรมการ 
   14)  นายนทัพงษ์    ยศไชยวิบูลย์     กรรมการ 
   15)  นางสาวจีรวรรณ    วรกาล      กรรมการ 
   16)  นางสาวอรพิน    บุตราช     กรรมการ 
   17)  นางสาวทัศนีย์    คําปาน     กรรมการ 
   18)  นายทินกร     วงค์คํา    กรรมการ 
   19)  นางพรพิมล    ภาคมฤค   กรรมการ 

20)  นางสาวจุฬาลักษณ์    จอมแก้ว   กรรมการ 
         21)  นางสาวชุลีพร    ลาภจิตร   กรรมการ 

22)  นางสาวเบญจพร    อุผา     กรรมการและเลขานุการ 
23)  นางสาวรจนา    ผาลลาพัง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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5.2  รายชื่อคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและผู้กํากับตัวบ่งชี้ 
                   รายช่ือผูจั้ดเก็บข้อมูลของคณะครุศาสตร์และผูกํ้ากับตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 

องค์ 
ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ ผู้กํากับตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ป ี2560 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 
 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

1.5 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และพัฒนาวิชาชีพครู 

1. นายบุญเกื้อ  ครุธคํา 
2. นางสาวจีรวรรณ  วรกาล 
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายทินกร  วงค์คํา 
 

2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1. ผศ.สุดประไทย  บุพศิร ิ  
2. นายกฤษณะ  กีวิไลย์   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 

2.3 ผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 
2. นางสาวอรพิน  บุตราช 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

1. นางเพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ์ 
2. นางพรพิมล  ภาคมฤค 
 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

1.นายธราเทพ  เตมีรักษ ์
2.นายทินกร  วงค์คํา 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะ 
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ 
ของคณะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 

1. นางสาวทัศนีย ์ คําปาน (ข้อที่ 1, 2, 3) 
2. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท (ข้อที่ 2) 
3. นายนัทพงษ ์ ยศไชยวิบูลย์ (ข้อที่ 2) 
4. นางสาวสุจิตรา ศรีปากดี (ข้อที่ 4) 
5. นางผกาพรรณ  วะนานาม (ข้อที่ 5) 
6. นางสาวชุลีพร  ลาภจติร (ข้อที่ 5)   
7. นางสาวจินดา  ลาโพธิ์  (ข้อที่ 6)   
8. นางสาวจุฬาลักษณ ์ จอมแก้ว (ข้อที่ 6)  
9. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง (ข้อที่ 7) 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวรจนา  ผาลลาพัง 
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คําส่ังคณะครศุาสตร์ 
ที ่ ๐๑๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะครศุาสตร์ 
ประจําปกีารศึกษา  ๒๕๖๐ 
____________________ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร สามารถดําเนินงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
คณะครุศาสตร์จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์           
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   ๑.  คณะกรรมการอํานวยการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ์

๑.๑  คณบดีคณะครศุาสตร์               ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
  ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู กรรมการ 
  ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
  ๑.๕  รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา   กรรมการ 
  ๑.๖  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
  ๑.๗  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน    กรรมการ 
  ๑.๘  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
  ๑.๙  หวัหน้าสํานักงานคณบดี      กรรมการ 
  ๑.๑๐  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
  หน้าที ่  อํานวยความสะดวก  สนับสนนุ  ช่วยเหลือ  และแนะนําเพ่ือให้การดําเนินงาน        
ด้านประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  คณะกรรมการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาคณะครศุาสตร์ 
   ๒.๑  ผศ.ดร.ไชยา     ภาวะบุตร ประธานกรรมการ 
   ๒.๒  ผศ.สุดประไทย   บุพศิริ    กรรมการ   
   ๒.๓  ดร.อภิสิทธิ ์   สมศรีสุข กรรมการ 
   ๒.๔  ผศ.ภทัรดร     จั้นวันดี   กรรมการ 
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   ๒.๕  นายวีรวัฒน ์   คําแสนพันธ์       กรรมการ 
   ๒.๖  นางเพ็ญพรรษา     อุ้ยปัดฌาวงศ์     กรรมการ 
   ๒.๗  นางผกาพรรณ   วะนานาม   กรรมการ 
   ๒.๘  นายกิตติกร    รักษาพล   กรรมการ 
   ๒.๙  นายกฤษณะ   กีวิไลย์    กรรมการ 
   ๒.๑๐  นายธราเทพ     เตมีรักษ์   กรรมการ 
   ๒.๑๑  นางสาวจินดา     ลาโพธิ ์    กรรมการ 
   ๒.๑๒  นายบญุเก้ือ     ครุธคํา     กรรมการ 
   ๒.๑๓  นางสาวสุจิตรตา     ศรีปากดี     กรรมการ 
   ๒.๑๔  นายนทัพงษ์     ยศไชยวิบูลย์     กรรมการ 
   ๒.๑๕  นางสาวจีรวรรณ    วรกาล      กรรมการ 
   ๒.๑๖  นางสาวอรพิน     บุตราช     กรรมการ 
   ๒.๑๗ นางสาวทัศนีย์     คําปาน     กรรมการ 
   ๒.๑๘  นายทินกร     วงค์คํา    กรรมการ 
   ๒.๑๙  นางพรพิมล     ภาคมฤค   กรรมการ 

๒.๒๐  นางสาวจุฬาลักษณ์    จอมแก้ว   กรรมการ 
         ๒.๒๑  นางสาวชุลีพร     ลาภจิตร   กรรมการ 

๒.๒๒  นางสาวเบญจพร    อุผา    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๓  นางสาวรจนา     ผาลลาพัง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่  ๑. วางแผนและดําเนินงานการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      ๒. จัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการประเมิน 
      ๓. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่ ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

      ส่ัง  ณ  วันที ่ ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
  

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไชยา  ภาวะบุตร) 
                                คณบดีคณะครศุาสตร์ 

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กํากับตัวบ่งชี้ 
๑. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
๑. นายบุญเกื้อ  ครุธคํา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวชิาชีพคร ู
๒. นางสาวจีรวรรณ  วรกาล
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
นายทินกร  วงค์คาํ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ ์
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๑. ผศ.สุดประไทย  บุพศิร ิ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
๒. นายกฤษณะ  กีวิไลย ์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๑. นางเพ็ญพรรษา  อุ้ยปัดฌาวงศ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู
๒. นางพรพิมล  ภาคมฤค 
องค์ประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑. อ.ธราเทพ  เตมีรักษ ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. นายทินกร  วงค์คํา 
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องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
๑. นางสาวทัศนยี ์ คําปาน (ข้อที่ 1, 2, 3) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 
หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

๒. นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท (ข้อที่ 2) 
๓. นายนัทพงษ์  ยศไชยวิบลูย์ (ข้อที่ 2) 
๔. นางสาวสุจติรตา ศรีปากดี (ข้อที่ 4) 
๕. นางผกาพรรณ  วะนานาม (ข้อที่ 5) 
๖. นางสาวชุลีพร  ลาภจิตร (ข้อที่ 5)   
๗. นางสาวจินดา  ลาโพธิ์  (ข้อที่ 6)   
๘. นางสาวจุฬาลกัษณ ์ จอมแก้ว (ข้อที่ 6)   
๙. นางสาวรจนา  ผาลลาพัง (ข้อที่ 7) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
นางสาวรจนา  ผาลลาพัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
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