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ตอนท่ี 5 
สรุปผลการประเมนิตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประจ าปีการศึกษา  2554   

สรุปได้  ดังนี้   
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์

                       และแผนด าเนินการ 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  8  ข้อ 8  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1 (สมศ.16.1)  - - - 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2 (สมศ.16.2) 4  คะแนน 4.20  คะแนน 4.20  คะแนน 

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

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1   4.73  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละ  30 ร้อยละ  41.76 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ร้อยละ  50 ร้อยละ  43.96 3.66  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.9  (สมศ.1) ร้อยละ  90 ร้อยละ  93.76 4.69  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.10 (สมศ.2) 4  คะแนน 4.20  คะแนน 4.20  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.11 (สมศ.3) ร้อยละ  25 ร้อยละ  53.52 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.12 (สมศ.4) ร้อยละ  30 ร้อยละ  25 2.50  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.13 (สมศ.14) ดัชน ี 5 ดัชน ี 3.76 3.11  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2   4.47  คะแนน 
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ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11  องคป์ระกอบ (ต่อ) 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมนิ 

องค์ประกอบที่  3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 6  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3   5.00 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี  4  การวจิัย    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  5  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  25,000  บาท 17,528.09  บาท 3.51  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 (สมศ.5) ร้อยละ  10 ร้อยละ  18.68 5.00  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 (สมศ.6) ร้อยละ  15 ร้อยละ  17.58 4.40  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.6 (สมศ.7) ร้อยละ  10 ร้อยละ  10.99 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4   4.65  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  (สมศ.8) ร้อยละ  30   ร้อยละ  53.85 5.00 คะแนน 

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

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

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

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่  6  การท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  5  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

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

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

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

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 6  ข้อ 6  ขอ้ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5 (สมศ.12) - - - 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6 (สมศ.13) 3.80  คะแนน 3.80  คะแนน 3.80  คะแนน 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7   4.76  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8   5.00  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  9  ข้อ 9  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) 4.51  คะแนน 4.88  คะแนน 4.88  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9   4.94  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบนโยบาย

สถานศึกษา  3 ดี 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2 3  ดา้น 3  ดา้น 5.00 คะแนน 

           คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

                       อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

                       มหาวิทยาลยั 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 11   5.00  คะแนน 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี ้   4.76  คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  จุดแข็ง  จุดออ่น  และโอกาสในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตามแตล่ะองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี ้ 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร์มแีผนกลยุทธ์ท่ีมภีารกจิครบท้ัง  4  พันธกิจ  ไดแ้ก่   

ดา้นการเรยีนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2.  คณะครุศาสตรใ์ห้โอกาสนักศึกษาในคณะที่ปฏิบัติตามจุดเด่น จุดเนน้ให้

ได้รับการยกย่อง เชิดชูให้สาธารณะไดร้ับทราบ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร ์ มีระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตรตามแนวทางท่ี

ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และด าเนินการตามระบบท่ี

ก าหนด  ทุกหลักสูตรมกีารด าเนินงานและการประเมนิหลักสูตรเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.  คณะครุศาสตรม์ีอาจารย์วุฒิปรญิญาเอกจ านวนมาก 

3.  คณะครุศาสตร์มีบุคลากรท่ีทุ่มเทท้ังก าลังกายและก าลังใจในการท างาน  

จงึท าให้บุคลากรมีแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการวางตัวท่ีเหมาะสม 

4.  คณะครุศาสตรม์แีผนในการประเมนิผลการจัดบรกิารดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่

นักศึกษาอย่างท่ัวถึงและครบทุกด้านและได้น าผลการประเมนิมาปรับปรุง

การบริการอย่างจรงิจังเพื่อใชใ้นการด าเนินงานบรกิารต่อไปให้ดยีิ่งขึน้ 

5.  คณะครุศาสตรม์ีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ  เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาให้ผู้เรยีนมคีวามรู้  ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

6.  คณะครุศาสตรม์รีะบบและกลไกท่ีดีและมปีระสทิธิภาพในการพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมกีารสรา้งเสริม

ปัจจัยเอื้อต่าง ๆ เพื่อให้สัมฤทธิผลมากยิ่งขึน้ 

7.  คณะครุศาสตร์มกีารสง่เสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มคีุณธรรม

จริยธรรม เพื่อการประกอบวิชาชีพครูท่ีดีและมคีุณภาพ 

แนวทางเสริม 

1.  ควรมกีารสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2.  ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

3.  ควรให้การยกย่องเชิดชู  ประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีปฏบัิติหน้าที่ไดถู้กต้อง

ตามจรรยาบรรณ  และวิชาชีพครูพร้อมท้ังให้รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างและ

กระตุน้ให้บุคลากรได้ปฏบัิติตาม 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

4.  คณะครุศาสตรค์วรมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  และ

แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างคณาจารย์  นักศึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ให้มากขึน้  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3   

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง  

1.  มรีะบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

2.  มแีผนพัฒนานักศึกษา  และโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3.  มรีะบบและกลไกในการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรกึษา 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 4   

การวิจัย 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรส์ง่เสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย และมรีะบบ

สร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

2.  มกีารสง่เสริมให้บุคลากรเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมท้ังแนว

ทางการส่งเสรมิการจดสทิธิบัตร 

3.  คณะครุศาสตรไ์ดร้ับเงินสนับสนุนงานวิจัยจ านวนมาก 

แนวทางเสริม 

1.  สง่เสริมให้อาจารย์ด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนและสร้างองค์ความรู้ 

2.  ควรสนับสนุน  สง่เสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตรทุ์กคนไดด้ าเนิน 

การวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร์มแีผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม  มกีารจัดท าแผน

เชื่อมโยงและบูรณาการการบรกิารทางวิชาการสังคมกับการเรยีนการสอน

หรอืการวิจัยหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  คณะครุศาสตรม์แีผนการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม  และสร้างความ

รว่มมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  คณะครุศาสตรม์ีการจัดโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง 

ของชุมชนหรือองค์กรและมีกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.  นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการปลูกฝังในดา้นการอนุรักษ์  

เอกลักษณ์ความเป็นไทย  สอดคล้องกับคุณลักษณะที่เป็นจุดเนน้ จุดเดน่

ของคณะ  คือ  “ใฝรู่ ้สู้งาน มจีิตวิญญาณครู” อันเป็นการสร้างประโยชน ์

และคุณคา่ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมท่ียั่งยืนต่อไป 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตร์มรีะบบและกลไกในการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  และได้รับความสนใจรว่มกิจกรรม  และสรา้ง



~ 203 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2554 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

เครอืข่ายการจัดการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณากับวิชาชีพครู

รว่มกับหน่วยงานภายนอกจนได้รับผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการด าเนินกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนา

องค์ความรูแ้ละสง่เสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีการรว่มมอืกับ

หน่วยงานภาคนอกในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา  อนุรักษ์  และ 

การสบืทอดด้านศิลปวัฒนธรรม  และมผีลการพัฒนานักศึกษาจนเป็นท่ี

ประจักษ์ 

3.  คณะครุศาสตรม์ีการพัฒนาทั้งดา้นบุคลากร  อาคารสถานท่ี  วัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความสุนทรยีภาพเหมาะแก่การเรียนรู้  และสร้างเสริม

คุณค่าทางดา้นศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางเสริม 

-  

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง  

1.  ผู้บรหิารคณะครุศาสตรม์กีารก ากับ  ติดตามผลการน านโยบาย  และ

แผนกลยุทธ์ไปสูก่ารปฏบัิติตามภารกจิของสถาบันอย่างครบถ้วน  โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมอืในการบริหารงาน 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการแลกเปล่ียนเรยีนรูค้วามรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ 

ตรง  เผยแพร่ไปสู่บุคลากรเปา้หมาย  ท่ีสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ 

3.  คณะครุศาสตรม์ีฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจครอบคลุมด้านการเรยีน

การสอน  การวิจัย  การบรหิารจัดการและการเงิน 

4.  คณะครุศาสตร์ได้แตง่ต้ังคณะท างานแผนบรหิารความเสี่ยง   

มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและติดตามการด าเนิน 

การตามแผน 

แนวทางเสริม 

1.  มกีารตดิตาม  ประเมนิผลการปฏบัิติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บรหิารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  เพื่อน าไปสู่การพัฒนานโยบาย 

การปฏิบัติภารกจิของสถาบัน 

2.  ควรมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ ทักษะประสบการณ์ตรงไปสูห่น่วยงาน 

หรอืสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

3.  วิเคราะห์  ประเมนิและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  หรืออย่างน้อยปีละ   

1  ครัง้  เพื่อน าเสนอต่อสภาสถาบันรับทราบ  และน าข้อเสนอแนะมาใชใ้น

การปรับแผน  วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   

1.  คณะครุศาสตรม์กีารจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน  ท้ังงบประมาณ

แผ่นดนิและเงินรายได้  และมแีผนปฏบัิติงานประจ าปี  

2.  คณะครุศาสตรม์ีการแสวงหางบประมาณจากแหลง่อ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

งบประมาณแผ่นดนิเงินงบวิจัย 

3.  คณะครุศาสตร ์มีระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน 
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แนวทางเสริม 

1.  ควรมกีารประเมนิและตดิตามการใชง้บประมาณเป็นระยะ ๆ 

องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรม์รีะบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

สอดคลอ้งกับพันธกิจของคณะ  และมหาวิทยาลัย  มกีารก าหนดตัวบ่งชี้ท่ี

เป็นอัตลักษณ์ของคณะ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  10 

องค์ประกอบตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ด ี (3  D) 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรม์ีระบบ กลไกส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ด ี (3D) อย่างชัดเจน และด าเนินการได้อย่างครบถ้วน 

2.  คณะครุศาสตรไ์ดจ้ัดและเข้ารว่มกิจกรรมโครงการนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี (3D) ครบท้ัง 3 ดา้น 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  11 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรเ์ป็นคณะที่ให้โอกาสและสง่เสรมิการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางเสริม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


