ตอนที่ 4
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษา ป พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทีใ่ หทกุ สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ การประกันคุณภาพภายในและ
การประกันคุณภาพภายนอก คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบงชีก้ ารประกันคุณภาพของ สกอ. จํานวน 9 องคประกอบ (องคประกอบที่ 1-9) 23 ตัวบงชี้ องคประกอบที่
เปนนโยบายของรัฐบาล 1 องคประกอบ ไดแกองคประกอบที่ 10 มี 2 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่เปนจุดเนนของคณะครุ
ศาสตร 2 ตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในองคประกอบที่ 3) รวมตัวบงชี้ทั้งสิ้น 27 ตัวบงชี้

รวมตัวบงชี้

คะแนนทีไ่ ด

ผลการ
ประเมิน

1

1

5

ดีมาก

2. การเรียนการสอน

8

8

4.95

ดีมาก

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

2

2+2*

5

ดีมาก

4. การวิจัย

3

3

5

ดีมาก

5. การบริการวิชาการแกสังคม

2

2

5

ดีมาก

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

1
4

1
4

5
5

ดีมาก
ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

1

1

5

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

1

5

ดีมาก

2**

2**

5

ดีมาก

4.99

ดีมาก

องคประกอบ

จํานวน
ตัวบงชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

10. องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
รวม

23+2**

จํานวนตัวบงชี้
ที่พัฒนาเพิ่ม

2*

2*

23+2*+2**

หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยูในกลุม ข (สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี)
2. * หมายถึง ตัวบงชี้ทคี่ ณะครุศาสตรพัฒนาเพิ่ม
3. ** หมายถึง ตัวบงชี้ที่เปนนโยบายของรัฐบาล
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปน
หนาที่ที่คณะครุศาสตรจะตองกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบันที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสยั ทัศนและแผนกลยุทธ คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรเปดโอกาสใหมีสวนรวมของ
สมาชิกทุกกลุมในคณะ และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม
ดานปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินกาน

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

5 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย

5 คะแนน

ผลการประเมิน

ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

กระบวนการพัฒนาแผน
:
:

กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใหสถาบันดําเนินการ
สอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนนมีคุณภาพ
มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธและ
แผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถ าบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของกรรมการบริหารคณะ โดยการมีสว นรวมของบุคลากรในคณะ
และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารคณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจยั
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารและ
กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของกรรมการบริหารคณะไปปรับปรุงแผน กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

1. คณะครุศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธที่
สอดคลองกับนโยบายของกรรมการบริหารคณะ
โดยการมีสว นรวมของบุคลากรในคณะ และ
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารคณะ
โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน
2. คณะครุศาสตรไดจัดการถายทอดแผนกลยุทธ
ระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. คณะครุศาสตรไดแปลงกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คคศ. 1.1-1 (1)
คคศ. 1.1-1 (2)
คคศ. 1.1-1 (3)

4. คณะครุศาสตรไดจัดทําตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และ
คาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จ ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. คณะครุศาสตรไดดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. คณะครุศาสตรไดติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา

คคศ. 1.1-4 (1)

คคศ. 1.1-1 (4)
คคศ. 1.1-2 (1)
คคศ. 1.1-3 (1)
คคศ. 1.1-3 (2)

คคศ. 1.1-4 (2)
คคศ. 1.1-5 (1)
คคศ. 1.1-6 (1)

เอกสาร
คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
แผนกลยุทธ 4 ป
เว็บไซตประชาสัมพันธเกี่ยวกับปรัชญา /
ปณิธาน
รายงานการประชุมคณะครุศาสตร
เรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร
แผนปฏิบัติราชการประจําป
แบบสรุปการวิเคราะหความสอดคลองของ
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
คณะครุศาสตร
ตัวบงชี้หลัก (KPI) และคาเปาหมายใน
แผนกลยุทธ
คําสั่งมอบหมายงานโครงการ
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
4 พันธกิจ
แบบสรุปการติดตาม และประเมินการ
ดําเนินงานโครงการตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

7. คณะครุศาสตรมกี ารประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรเพือ่
พิจารณา

คคศ. 1.1-7 (1).

8. คณะครุศาสตรไดนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

คคศ. 1.1-8 (1)

คคศ. 1.1-7 (2)

เอกสาร
แบบสรุปการติดตาม และประเมินการ
ดําเนินงานโครงการตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
รายงานประจําปคณะครุศาสตร ป 2553
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2554 ตามขอเสนอแนะ และ
ขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

8 ขอ (5 คะแนน)
8 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
8 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรมีแผนกลยุทธที่มีภารกิจครบ
ทั้ง 4 พันธกิจ ไดแก ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แนวทางเสริม
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการพัฒนา และติดตามการดําเนินงานดานแผนกลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของคณะครุศาสตร คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผเู รียน
มีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบนั ใชหลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกีย่ วของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนทีอ่ าศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต
ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย (ค) สือ่ การศึกษาและเทคนิ ค
การสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูแ ละบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กําหนด
ดานการเรียนการสอน

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

5 คะแนน

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

5 คะแนน

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

4.63 คะแนน

2.4 ระบบพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

5 คะแนน

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

5 คะแนน

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

5 คะแนน

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

5 คะแนน

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย

5 คะแนน
4.95 คะแนน

ผลการประเมิน

ดีมาก
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หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
:

กระบวนการ
:
สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน
พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาชาวิชาตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย ( หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมใหมี
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑ
การประเมินครบทุกตัวบงชี้ทุกหลักสูตร
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตร มีระบบและกลไกการเปด
หลักสูตรตามแนวทางที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
2. คณะครุศาสตร มีระบบและกลไกการปด
หลักสูตรตามแนวทางที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลาง
ที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาตองไดรบั การรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
( หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.2.1-1 (1) คูมือการเปด-ปดหลักสูตรทุกหลักสูตร
คคศ.2.1-1 (2) ระเบียบวาดวยการเปด-ปดหลักสูตรทุก
หลักสูตร
คคศ.2.1-1 (3) หนังสือรับรองความเห็นชอบหลักสูตรทุก
หลักสูตร จาก สกอ. ครุสภา และ กคศ.
คคศ.2.1-2 (1) คูมือการเปด-ปดหลักสูตรทุกหลักสูตร
คคศ.2.1-2 (2) ระเบียบวาดวยการเปด-ปดหลักสูตรทุก
หลักสูตร
คคศ.2.1-3 (1) หนังสือรับรองเห็นชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
จาก สกอ. ครุสภา และ กคศ.
คคศ.2.1-3 (2) รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คคศ.2.1-3 (3) คําสัง่ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
คคศ.2.1-3 (4) มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร)
คคศ.2.1-3 (5) มคอ. 3 และ มคอ. 4 (แนวการสอนของ
รายวิชาและรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู)
คคศ.2.1-3 (6) มคอ. 5 และ มคอ. 6 (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายวิชาฝก
ประสบการณภาคสนาม)
คคศ.2.1-3 (7) มคอ. 7 (รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร)
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ผลการดําเนินงาน
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลา ที่จัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมใหมี การดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนด
ในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมี
การดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ
3 ขางตนตลอดเวลา ที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
ขอ 3 ผานเกณฑ การประเมินครบทุกตัวบงชี้ทุก
หลักสูตร

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.2.1-4 (1) คําสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบเปด-ปด
หลักสูตร
คคศ.2.1-4 (2) อาจารยประจําหลักสูตร
คคศ.2.1-4 (3) หนังสือรับรองเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ.
และคุรุสภาทุกหลักสูตร

คคศ.2.1-5 (1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
คคศ.2.1-5 (2) หนังสือรับรองเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ.
และคุรุสภาทุกหลักสูตร

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของ สกอ. และคุรสุ ภา

แนวทางเสริม
ควรจัดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรทุกปการศึกษา

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
:

ปจจัยนําเขา
:
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจและจุดเนนของสถาบัน

เกณฑการประเมิน :
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
1.

คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจํา =
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

X 100

ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น จํานวน
35 คน โดยมีอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 18 คิดเปนรอยละ (18x100) /35 = 51.43 ซึ่งได
เทากับ 5 คะแนน
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รายการเอกสารอางอิง :
2.2-0-(1) เอกสารรายละเอียดอาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2553
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
กศ.ด. การบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
กศ.ด. วิจยั และประเมินผลการศึกษา
ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร
กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร
ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา
ผศ.ดร.ปญญา นาแพงหมื่น
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ดร.อรวรรณ นิ่มตลุง
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ผศ.ดร.ศิกานต เพียรธัญญกรณ
กศ.ด. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
Ph.D. (Development Communicaton)
ผศ.ดร.ภูมิพงศ จอมหงสพิพัฒน
ผศ.ดร.สมศรี ทองนุช
กศ.ด. การอุดมศึกษา
ผศ.สุมาลี สมพงษ
ค.ม. การวัดและประเมินทางการศึกษา
ผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
ศษ.ม. พลศึกษา
ผศ.เบญจวรรณ รอดแกว
ค.ม. วิจัยการศึกษา
ผศ.วันเพ็ญ จันทรเจริญ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ผศ.รักทรัพย แสนสําแดง
ค.ม. การประถมศึกษา
ดร.อุษา ปราบหงส
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
ดร.พจมาน ชํานาญกิจ
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน
อ.สุชาดา บุบผา
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ
อ.พรเทพ เสถียรนพเกา
วท.ม. วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
อ.บุญสง วงคคํา
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย
อ.สรินดา พงษคุลีการ
ศษ.ม. การปฐมวัยศึกษา
นายอริญชย พรหมเทพ
กศ.ม. พลศึกษา
นายสุดประไทย บุพศิริ
วท.ม. คณิตศาสตร
นายสถิตย ภาคมฤค
ศศ.ม. ภาษาไทย
นางสาววาทินี อุดมกัน
วท.ม. เคมี
นายวสันต ศรีหิรัญ
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายภัทรดร จั้นวันดี
กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวสุพตั รา ปสังคโท
ค.ม. การศึกษาพิเศษ
นายนพรักษ แกสมาน
กศ.ม. พลศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ
อ.

ผศ.

รศ.
/

พนักงาน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ

ไปชวยราชการ

/
/
/
/
/
/
/

ลาศึกษาตอ

7

19

1
35

/
/
/
/
/
/
/
/
8

พนักงานอัตราจาง
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 30 (5 คะแนน)
รอยละ 51.43 (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

อาจารยประจําทีด่ าํ รงตําแหนงทางวิชาการ
:

ปจจัยนําเขา
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนมุขปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริม
ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาแ ละพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน

เกณฑการประเมิน :
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ
12 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ =
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
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ผลการดําเนินงาน :
ในปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น
จํานวน 35 คน โดยมีอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 19 คน รองศาสตราจารย 1 คน
รวมเปนจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ (20x100) /35 = 57.14

เอกสารอางอิง :
2.2-0-(1) เอกสารรายละเอียดอาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2553

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

รอยละ 50 (4.17 คะแนน)
รอยละ 57.14 (4.76 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรมีบุคลากรที่มีตําแหนงทาง
วิชาการจํานวนมาก

แนวทางเสริม
ควรสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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ตัวบงชี้ที่ 2.4
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
:
:

กระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมี
การปรับกระบวนการเรียนการสอนใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมี
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัด
การเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข องนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง

ผลการดําเนินงาน

เลขที่

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดาน คคศ. 2.4-1 (1)
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
คคศ. 2.4-1 (2)
คคศ. 2.4-1 (3)

คคศ. 2.4-1 (4)

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
ดังนี้
1) มีการสรรหาบุคลากรอยางเปนระบบ
โปรงใส และกําหนดแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
2) มีการวิเคราะหงานโดยกําหนดใหมี
คําอธิบายลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
รวมทั้งความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ตลอดจนมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน
3) มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนเสนทางเดินของตําแหนง
เพื่อการสนับสนุนอยางเปนระบบ

คคศ. 2.4-2 (1)

คคศ. 2.4-2 (2)
คคศ. 2.4-2 (3)

คคศ. 2.4-2 (4)
คคศ. 2.4-2 (5)

เอกสาร
แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
แผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบสํารวจการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
พ.ศ. 2554
บันทึกขอความที่ ศธ 0542.01/ว 208
เรื่อง ประชุมกอนเปดภาคเรียนที่
1/2554
ประกาศรับสมัครงานตําแหนงสาย
สนับสุนน และสายวิชาการตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
บุคลากร
เอกสารอธิบายลักษณะงาน
(Job Description) และการระบุ
คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง
เอกสารทางเดินของตําแหนงงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ
โครงการอบรมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ คคศ. 2.4-3 (1)
กําลังใจใหคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน คคศ. 2.4-3 (2)
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คคศ. 2.4-3 (3)
คคศ. 2.4-3 (4)

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ

คคศ. 2.4-3 (5)
คคศ. 2.4-3 (6)
คคศ. 2.4-3 (7)
คคศ. 2.4-3 (8)
คคศ. 2.4-3 (9)
คคศ. 2.4-4 (1)
คคศ. 2.4-4 (2)

เอกสาร
ภาพหองพักอาจารย หองสํานักงานคณบดี
บันทึกขออนุญาตใชรถเพื่อรับรางวัลศิษย
เกาดีเดน
เว็บไซตยกยองผลงานและการรับรางวัลของ
บุคลากรคณะครุสาสตร
จดหมายขาวคณะครุศาสตรยกยองผลงานและการ
รับรางวัลของบุคลากรคณะครุศาสตร
หนังสือแตงตั้งอาจารยพี้เลี้ยงในการจัดทําวิจัย
ภาพถายตูแสดงความคิดเห็น
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรป 2553
ภาพถายลานเอโรบิค
โครงการสงเสริมสุขภาพ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ผลสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาภาคปกติเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน

คคศ. 2.4-5 (1) คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
คคศ. 2.4-5 (2) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 337/2553
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คคศ. 2.4-5 (3) บันทึกขอความที่ ศธ 0542.11/ว 220 เรื่องการ
ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
คคศ. 2.4-5 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการ
คัดเลือกอาจารยและบุคลากรที่ดีตอการทํางานใน
มหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2553
คคศ. 2.4-5 (5) บันทึกขอความที่ ศธ 0542.01/ว 73 เรื่อง
การจัดทําสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุมงาน
และจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คคศ. 2.4-5 (6) คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คคศ. 2.4-5 (7) เว็บไซตคณะครุศาสตร จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
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ผลการดําเนินงาน

6. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการระบุลงในรายงานผล
ปฏิบัติงานของบุคลากรปการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ. 2.4-6 (1)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (หนา 21)
ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการ – สายสนับสนุน คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
คณะครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 5 เรือ่ งเสนอ
พิจารณา ขอ 5.4 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะครุศาสตร

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและ คคศ. 2.4-7 (1)
ปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
คคศ. 2.4-7 (2)

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

7 ขอ (5 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมีบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ขาราชการดีเดนทุกป และมีบุคลากรที่ทุมเท
ทั้งกําลังกายและกําลังใจในการทํางานจึงทํา
ใหบุคลากรมีแบบอยางในการปฏิบัติงานและ
การวางตัวที่เหมาะสม

ควรใหการยกยองเชิดชู ประกาศเกียรติคุณผูที่ปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
ตามจรรยาบรรณ และวิชาชีพครูพรอมทั้งใหรางวัลเพื่อเปนแบบอยาง
และกระตุนใหบุคลากรไดปฏิบัติตาม

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-
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ตัวบงชี้ที่ 2.5

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู
:
:

ปจจัยนําเขา
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพ
อยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยัง
จําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน
หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครือ่ ง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนกั ศึกษา
ทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อยางนอยในดานหองเรียน
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานก ายภาพที่สนองความ
ตองการของผูร บั บริการ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามี
เครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES
ตอเครื่อง

คคศ.2.5-1 (1) รายละเอียด FTES (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และ 2
ปการศึกษา 2553)
คคศ.2.5-1 (2) รายละเอียดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษา
2. คณะครุศาสตรเปดใหบริการหองสมุดและแหลง คคศ.2.5-2 (1) ภาพหองสมุดคณะครุศาสตร
เรียนรูพรอมทั้งมีการใหความรูเกี่ยวกับการใชงาน คคศ.2.5-2 (2) เอกสารประกอบขั้นตอนการสืบคนหนังสือหองสมุด
โดยการจัดทําคูมือการใชงานแกนักศึกษาและมี
คณะครุศาสตร
โครงการอบรมการใชงานการสืบคนขอมูลผาน
คคศ.2.5-2 (3) เว็บไซตแสดงขอมูลหนังสือหองสมุดคณะครุศาสตร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คคศ.2.5-2 (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการ
ออกแบบสือ่ การจัดการเรียนการสอน เผยแพรและ
พัฒนาการใชสื่อ eDLTV and LearnSquare
3. คณะครุศาสตรมีบริการดานกายภาพที่เหมาะสม คคศ.2.5-3 (1) ภาพหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและ
ตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาดาน
จุดเชื่อมระบบอินเตอรเน็ตไรสาย
หองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษาและ
จุดเชื่อมอินเตอรเน็ตในระบบไรสายใหแกนกั ศึกษา
อยางทั่วถึง
4. คณะครุศาสตรมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่ คคศ.2.5-4 (1) เว็บไซตสํานักงานทะเบียนและสงเสริมวิชาการ
จําเปนอื่น ๆ ไดแก
คคศ.2.5-4 (2) การลงทะเบียนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1) มีการจัดบริการดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน คคศ.2.5-4 (3) ภาพแสดงหองพยาบาลของมหาวิทยาลัย
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการลงทะเบียน
คคศ.2.5-4 (4) ภาพแสดงโรงอาหารหลังคณะครุศาสตร
เรียน การตรวจสอบผลการเรียนการตรวจสอบ
คคศ.2.5-4 (5) โรงยิมสและสนามกีฬา
สถานะตาง ๆ ของนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต
2) มีการจัดการบริการดานอนามัยและการ
รักษาพยาบาลโดยหองพยาบาล 3) มีการ
จัดบริการน้ําดื่มตลอดจนรานอาหารและสนามกีฬา
ไวบริการแกนักศึกษา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย คคศ.2.5-5 (1) ภาพแสดงการจัดบริการน้ําดื่มใหกับนักศึกษา
ของอาคารและบริเวณโดยรอบไดแก
คคศ.2.5-5 (2) ภาพแสดงระบบไฟฟาและตัดไฟคณะครุศาสตร
1) มีระบบน้ําดื่มไวบริการนักศึกษา 2) มีระบบ
คคศ.2.5-5 (3) ภาพแสดงระบบจัดเก็บของเสียการจัดการขยะ
ไฟฟาระบบตัดไฟเพื่อรักษาความปลอดภัย 3) มี
คคศ.2.5-5 (4) ภาพแสดงอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ระบบกําจัดของเสียและการจัดการขยะที่ถูกหลัก
คคศ.2.5-5 (5) ภาพแสดงการทํางานของอุปกรณกลองวงจรปด
อนามัย 4) มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ภายในคณะครุศาสตร
บริเวณอาคาร 5) มีระบบกลองวงจรปดเพื่อ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

6. คณะครุศาสตรไดทําผลการประเมินคุณภาพของ คคศ.2.5-6 (1) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริการหองสมุด
บริการ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ดังนั้น สรุปไดวาความพึงพอใจตอการใหบริการของ
ปการศึกษา 2553
คณะครุศาสตรโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
คคศ.2.5-6 (2) สรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการบริการ
คาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้นเทากับ 3.84
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู ปการศึกษา 2553
7 .คณะไดนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใช คคศ.2.5-7 (1) บันทึกขอความ ศธ 0542.01/ว45 ผลการประเมิน
เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
คุณภาพของการบริการหองสมุด
สนองความตองการของนักศึกษาและผูรับบริการ
คคศ.2.5-7 (2) สรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการบริการ
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู ปการศึกษา 2553

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

7 ขอ (5 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมีการจัดบริการสิ่งอํานวยความ คณะครุศาสตรควรมีแผนในการประเมินผลการจัดบริการดานตาง ๆ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูข อง
ใหแกนักศึกษาทั่วถึงและครบทุกดานและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
นักศึกษาโดยมีการจัดบริการคอมพิวเตอร
การบริการอยางจริงจังเพื่อใชในการดําเนินงานบริการตอไปใหดียิ่งขึ้น
ระบบเครือขายใหครอบคลุมการใชงานของ
นักศึกษาตลอดบริเวณอาคาร มีการจัดบริการ
หองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตรวมทั้งไดดําเนินการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร
ตลอดจนปรับสภาพภูมิทัศนใหสะอาดนาเรียน
นาอยู

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการปรับปรุงหองสมุดคณะครุศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 2.6

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
:
:

กระบวนการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสว นรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการ
แสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจั ยสวนบุคคล การจัด
ใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ทั้งใน
และนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจยั
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูท พ่ี ฒ
ั นาจากการวิจยั หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ พือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรมรี ะบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอในแตละภาคการศึกษา
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะ
การเรียนรูดวยตนเองและการใหผเู รียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัตทิ ั้งในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมใกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรูเ พือ่
พัฒนาการเรียนการสอน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.2.6-1 (1) แนวการสอน (รายละเอียดของรายวิชา)
คคศ.2.6-1 (2) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
คคศ.2.6-2 (1) มคอ.3 (แนวการสอน)
คคศ.2.6-2 (2) มคอ. 4 (รายละเอียดของรายวิชา)
คคศ.2.6-2 (3) โครงการสอนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
(PROF 101-105)

คคศ.2.6-3 (1) แนวการสอน (มคอ. 3)
คคศ.2.6-3 (2) หนังสือราชการสงตัวนักศึกษาฝกประสบการณ
คคศ.2.6-3 (3) หนังสือราชการสงตัวนักศึกษาสังเกตการสอนในกรณี
โรงเรียนดีเดน
คคศ.2.6-4 (1) เอกสารโครงการ, หนังสือเชิญบุคลากร
ภายนอกหนังสือขออนุญาตนํานักศึกษา
ฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือ
สถานที่ภายนอกสถาบัน
คคศ.2.6-5 (1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูครูพี่เลี้ยง
คคศ.2.6-5 (2) โครงการสอนวิชาภูมิปญญาทองถิ่น
คคศ.2.6-5 (3) โครงการสอนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
คคศ.2.6-5 (4) รายงานวิจัยเรื่อง On the work solution of
the compound Lapace eguation
(อ.สุดประไทย บุพศิร)ิ
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ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ คคศ.2.6-6 (1) รายงานการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก
การเรียนรู ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย
รายวิชา
ผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตอง
ไมต่ํากวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ คคศ.2.6-7 (1) แนวการสอน (รายละเอียดของรายวิชา)
สอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
คคศ.2.6-7 (2) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (3 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. พัฒนาการใชสอ่ื อิเล็กทรอนิกสในการสอนของคณาจารยคณะครุศาสตร
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับคณาจารย
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ตัวบงชี้ที่ 2.7

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
:
:

กระบวนการ
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละ
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตร ฐานคุณวุฒิ
แหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู
ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สํา หรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ ความ
เปนผูนําดานความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ ทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรไดสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิตทุกรอบหลักสูตร
2. คณะครุศาสตรไดนําขอคิดเห็นจากผูใช
บัณฑิตมาปรับปรุงแกไขและเสนอแนะทางการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในรอบปตอมา
อาทิโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ประจําป 2554
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต
4. คณะครุศาสตรมรี ะบบและกลไกการสงเสริม
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบันและที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. คณะครุศาสตรจดั กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกนกั ศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ. 2.7-1 (1) แบบสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต
คคศ. 2.7-1 (2) การประเมินโครงการสัมมนาผูบริหาร
ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก
คคศ. 2.7-2 (1) การประเมินโครงการสัมมนาผูบริหาร
ครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก
คคศ. 2.7-2 (2) รายงานการประชุมอาจารยและบุคลากร
คณะครุศาสตร
คคศ. 2.7-2 (3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ประจําป 2554
คคศ. 2.7-3 (1) เว็บไซตคณะครุศาสตร
คคศ. 2.7-3 (2) แผนระบบสารสนเทศ
คคศ. 2.7-3 (3) แผนพัฒนาบุคลากร
คคศ. 2.7-3 (4) แผนกลยุทธคณะครุศาสตร
คคศ. 2.7-4 (1) รายงานการประชุมคณบดีและนักศึกษา
คณะครุศาสตร
คคศ. 2.7-4 (2) โครงการภาษาไทยสัมพันธ
คคศ. 2.7-4 (3) โครงการปฐมวัยสัมพันธ
คคศ. 2.7-4 (4) โครงการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
คคศ. 2.7-5 (1) โครงการจิตอาสา
คคศ. 2.7-5 (2) โครงการสงเสริมจริยธรรมวันนอมบูชาครู
คคศ. 2.7-5 (3) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ
คคศ. 2.7-5 (4) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนววิถีพุทธ
คคศ. 2.7-5 (5) โครงการอบรมมารยาทไทยสําหรับนักศึกษาครู
คคศ. 2.7-5 (6) โครงการไหวครูระดับบัณฑิตวิทยาลัย
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมีระบบและกลไกที่ดีและมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อใหมีคุณสมบัติที่เหมาะกับ
วิชาชีพครู

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1.
2.
3.
4.

โครงการสัมมนาผูบริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศก
โครงการจิตอาสา
โครงการสงเสริมจริยธรรมวันนอมบูชาครู
โครงการอบรมมารยาทไทยสําหรับนักศึกษาครู
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ตัวบงชี้ที่ 2.8

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา
:
:

ผลผลิต
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็ จของการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
2. การถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมทีก่ าํ หนดในขอ 1 โดยระบุตัว บงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม ตัวบงชี้และเปาหมายที่
กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ ตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรบั การยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ ดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

1. คณะครุศาสตรไดกาํ หนดพฤติกรรมดาน
คคศ. 2.8-1 (1)
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร และมีการจัด คคศ. 2.8-1 (2)
โครงการที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา
คคศ. 2.8-1 (3)
คคศ. 2.8-1 (4)
2. คณะครุศาสตรไดเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไปยัง
ผูบริหาร คณาจารยนักศึกษาและผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึงผานทางเว็บไซต จดหมาย
ขาวและแจงในที่ประชุมคณาจารย
คณะครุศาสตร
3. คณะครุศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย รอยละ
90 ของตัวบงชี้
5. คณะครุศาสตรมีนักศึกษาที่ไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานระดับชาติคือ
นางสาววรรณทิวา คํามา ไดรับรางวัล
เยาวสตรีดีเดน จากสมาคมสตรีใน
พระบรมราชินูปถัมภ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่ตองการของหลักสูตร
วิชาตาง ๆ
คุณลักษณะของบัณฑิตของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานการประชุมคณะครุศาสตร
โครงการแทนคุณแผนดินเกิดเทิดคุณคา
ภาษาไทย
คคศ. 2.8-2 (1) เว็บไซตคณะครุศาสตร
คคศ. 2.8-2 (2) จดหมายขาวคณะครุศาสตร
คคศ. 2.8-2 (3) รายงานการประชุม (มติวาดวยพฤติกรรมการ
แตงกายและสมุดสะสมความดี)

คคศ. 2.8-3 (1) โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสกลนคร
คคศ. 2.8-3 (2) โครงการแทนคุณแผนดินเกิดเทิดคุณคา
ภาษาไทย
คคศ. 2.8-4 (1) รายงานโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล
สกลนคร
คคศ. 2.8-4 (2) รายงานโครงการแทนคุณแผนดินเกิดเทิดคุณคา
ภาษาไทย
คคศ. 2.8-5 (1) ใบประกาศเกียรติคุณเยาวสตรีดีเดน
ของสมาคมสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรเนนการสงเสริมคุณธรรม
สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องและมีการกําหนด
จริยธรรมใหแกนกั ศึกษาเพือ่ เปนแรงจูงใจให แผนการสงเสริมที่ชัดเจน
นําเอาแนวคิดที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรมไปใช
ในการประกอบอาชีพและมีการกําหนดให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม
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องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออก
ไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนกั ศึกษาแ ละศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญ
า ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

3.1 ระบบและกลไกการใหคาํ ปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
*3.2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแกนักศึกษา
*3.2.2 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5
5
5
5
5
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 3.1

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการใหคาํ ปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร
:
:

กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน
โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต
(2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่ จําเปน
แกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบ
ตาง ๆ

เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการจัดบริการใหคาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชวี ติ แกนกั ศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรมีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการที่เหมาะสม คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา
สามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง
เนนการพัฒนาผูเ รียนเปนรายบุคคล เนนการใหบริการ
ความชวยเหลือนักศึกษา รูปแบบของการปองกันปญหา
มากกวาแกปญ
 หา

2. คณะครุศาสตร จัดทําฐานขอมูล บอรดเว็บไซต
สําหรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนักศึกษา
มีชองทางใหนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงใหบริการเชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย
ขาวสารวิชาการที่ทันสมัย
3. คณะครุศาสตร ไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา

4. คณะครุศาสตร มีการจัดทําฐานขอมูลเว็บไซต
จดหมายขาว สําหรับเผยแพรขอ มูล ขาวสารทีเ่ ปน
ประโยชนตอศิษยเกา เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีการสงขาวใหศษิ ย
เการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู
และประสบการณ
5. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรูแ ละประสบการณสาํ หรับศิษยเกาเปนระยะ ๆ
โดยมีการสงขาวใหศิษยรับรู

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.3.1-1 (1)

คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2553
ภาคปกติ
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา กศป. ปการศึกษา 2553
บันทึกขอความแจงนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธ
โครงการฟุตซอลตานยาเสพติด ครั้งที่ 2
โครงการวัยใส เรียนรู ปองกันภัย แกไขปญหาเอดส
คูมืออาจารยที่ปรึกษา
เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เว็บบอรดคณะครุศาสตร /เว็บไซตคณะครุศาสตร
เว็บไซตอาจารย
จดหมายขาวคณะครุศาสตร
วารสารหนองหารหลวง
ตูร บั ความคิดเห็น คณะครุศาสตร
โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยง
โครงการแนะแนวทางอาชีพแกนักศึกษา ป 5
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการสัมมนาระหวางฝกประสบการวิชาชีพครู
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เว็บไซตศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เว็บบอรดคณะครุศาสตร / เว็บไซตคณะครุศาสตร
จดหมายขาวคณะครุศาสตร
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรทั้ง 9 สาขาวิชา
วารสารหนองหารหลวง
โครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนสอบบรรจุครู
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ การ
ปฏิรูปการเรียนรูในเขตจังหวัดกลุมสนุก

คคศ.3.1-1 (2)
คคศ.3.1-1 (3)
คคศ.3.1-1 (4)
คคศ.3.1-1 (5)
คคศ.3.1-1 (6)
คคศ.3.1-1 (7)
คคศ.3.1-2 (1)
คคศ.3.1-2 (2)
คคศ.3.1-2 (3)
คคศ.3.1-2 (4)
คคศ.3.1-2 (5)
คคศ.3.1-2 (6)
คคศ.3.1-3 (1)
คคศ.3.1-3 (2)
คคศ.3.1-3 (3)
คคศ.3.1-3 (4)
คคศ.3.1-3 (5)
คคศ.3.1-4 (1)
คคศ.3.1-4 (2)
คคศ.3.1-4 (3)
คคศ.3.1-4 (4)
คคศ.3.1-4 (5)
คคศ.3.1-4 (6)
คคศ.3.1-5 (1)
คคศ.3.1-5 (2)
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ผลการดําเนินงาน
6. คณะครุศาสตรมีระบบการติดตามประเมินผล
การใหบริการขอ 1 ถึงขอ 3 เพือ่ เปนแนว
ทางการปรับปรุงการใหบริการ

หลักฐานอางอิง
เลขที่
คคศ.3.1-6 (1)
คคศ.3.1-6 (2)
คคศ.3.1-6 (3)

7. คณะครุศาสตรไดนําผลการประเมินคุณภาพของ คคศ.3.1-7 (1)
การบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
คคศ.3.1-7 (2)
คคศ.3.1-7 (3)

เอกสาร
รายงานการประเมินอาจารยที่ปรึกษา
คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2553
รายงานการประเมินเว็บไซต คณะครุศาสตร
รายงานการประเมินโครงการสัมมนาระหวาง
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
โครงการพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
คณะครุศาสตร
โครงการอบรมอาจารยที่ปรึกษา

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

7 ขอ (5 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมกี ลไกการใหคาํ ปรึกษาบริการ ควรมีระบบการติดตามประเมินการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ดานขอมูล ขาวสาร แกนักศึกษาและศิษยเกา

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
2. โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู
3. โครงการอบรมการเตรียมความพรอมกอนสอบบรรจุ
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ตัวบงชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
:
:

กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสม
และครบถวน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา
เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกจิ กรรมใหความรูแ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

1. คณะครุศาสตรมีการกําหนดแผนการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละ
ระดับการศึกษา
2. คณะครุศาสตร มีการพัฒนาความรูความเขาใจแก
นักศึกษาดานการประกันคุณภาพและกําหนด
เงื่อนไขใหนักศึกษามีกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. คณะครุศาสตรมีการสงเสริมนําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทไดแก
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมสิ่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในคณะครุศาสตรและระหวาง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน
5. คณะครุศาสตรมีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

คคศ.3.2-1 (1)
คคศ.3.2-1 (2)

แผนพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร ปการศึกษา
2553
แผนกลยุทธคณะครุศาสตร

คคศ.3.2-2 (1)

โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คคศ.3.2-3 (1)
คคศ.3.2-3 (2)
คคศ.3.2-3 (3)

6. คณะครุศาสตรมีการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่องและปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา

คคศ.3.2-6 (1)

โครงการแนะแนวทางอาชีพนักศึกษาป 5
โครงการฟุตบอลหนองหญาไซคับ ครั้งที่ 1
โครงการฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ครั้งที่ 2
โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสกลนคร
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
โครงการภูมิปญญาอาศรม
โครงการครุศาสตรสัมพันธอาสาพัฒนา
โครงการสโมสรครุศาสตรสัมพันธ
โครงการปฐมวัยสัมพันธ
รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร
ปการศึกษา 2552
แผนพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร ปการศึกษา
2553
แผนพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร ปการศึกษา
2553
รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา
ปการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร
ปการศึกษา 2552

คคศ.3.2-3 (4)
คคศ.3.2-3 (5)
คคศ.3.2-3 (6)
คคศ.3.2-4 (1)
คคศ.3.2-4 (2)
คคศ.3.2-4 (3)
คคศ.3.2-5 (1)
คคศ.3.2-5 (2)

คคศ.3.2-6 (2)
คคศ.3.2-6 (3)
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

6 ขอ (5 คะแนน)
6 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
6 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

คณะครุศาสตรมีการกําหนดแผนการพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการกําหนดกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษาใหสอดคลองตาม
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุศาสตร

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาครู
โครงการบาสเกตบอล ตานยาเสพติด
โครงการแขงขันฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3
โครงการจิตอาสาพัฒนาอโรคยศาล วัดคําประมง
โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการสงเสริมวิชาการแกนักศึกษา
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*ตัวบงชี้ที่ 3.2.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพัฒนาจิตสาธารณะแกนกั ศึกษา
:
:

กระบวนการ
การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสราง
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกจิต สํานึกใหคนรูจัก
เสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดแผนในการปลูกฝงจิตใจใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
3. มีการดําเนินกิจกรรมและสงเสริมการดําเนินงานดานจิตสาธารณะ อาทิการปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละ
รวมแรงรวมใจมีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิตชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานดานจิตสาธารณะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1.คณะครุศาสตรไดรบั การกําหนดแผนใน
การปลูกฝงจิตใจใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ปน
ประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
3. คณะครุศาสตรมกี ารดําเนินกิจกรรมและ
สงเสริมการดําเนินงานดานจิตสาธารณะอาทิ
การปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละรวมแรงรวม
ใจมีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม
ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชวยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด
5. คณะครุศาสตรมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานดานกิจกรรมจิต
สาธารณะ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.3.2.1-1 (1) แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553

คคศ.3.2.1-2 (1)
คคศ.3.2.1-2 (2)
คคศ.3.2.1-3 (1)
คคศ.3.2.1-3 (2)
คคศ.3.2.1-3 (3)

แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553
แผนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการจิตอาสา โรงพยาบาลสกลนคร
โครงการคุณธรรม จริยธรรม
คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
จิตอาสา โรงพยาบาลสกลนคร

คคศ.3.2.1-4 (1) รายงานการดําเนินโครงการจิตสาธารณะ
คคศ.3.2.1-4 (2) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
คคศ.3.2.1-5 (1) รายงานการดําเนินโครงการจิตสาธารณะ
คคศ.3.2.1-5 (2) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
คคศ.3.2.1-5 (3) แผนพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร
ปการศึกษา 2553

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมกี ารกําหนดแผนในการ
ปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสาธารณะและมีการ
ดําเนินกิจกรรมสอดคลองกับแผนงานที่
กําหนดไว

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการจิตอาสา
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

หมายเหตุ * หมายถึงตัวบงชี้ทคี่ ณะพัฒนาเพิ่ม
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*ตัวบงชี้ที่ 3.2.2
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบอาจารยทป่ี รึกษา
:

กระบวนการ
:
อาจารยที่ปรึกษานับเปนหัวใจที่สําคัญยิ่งในการขัดเกลาบัณฑิตใหมีคุณภาพสอดคลอง
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น การเปนอาจารย
ที่ปรึกษาจึงเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และเปนกลไกหนึ่งของการพัฒนานักศึกษา
ไดอยางยั่งยืน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการอาจารยทป่ี รึกษาของคณะ
2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา
3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา
4. ประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษาของแตละสาขาวิชา

2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตาง ๆ และ
เครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่
ปรึกษา เชน เว็บไซตอาจารย บอรด
ประชาสัมพันธ กระดานขาว จดหมายขาว
คูมือนักศึกษา และคูมืออาจารยที่ปรึกษา
3. คณะครุศาสตรไดมีการประสานงานใหความ
รวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา

4. มีการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาและการ
ดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป
5. คณะครุศาสตรมีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.3.2.2-1 (1) คําสั่งแตตั้งอาจารยที่ปรึกษาภาคปกติ
ป 2553
คคศ.3.2.2-1 (2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาภาค กศ.ป.
ป 2553
คคศ.3.2.2-1 (3) บันทึกขอความการนัดพบระหวางนักศึกษา
กับอาจารยที่ปรึกษา
คคศ.3.2.2-2 (1) เว็บไซตคณะครุศาสตร
คคศ.3.2.2-2 (2) เว็บไซตอาจารย
คคศ.3.2.2-2 (3) เว็บบอรดคณะครุศาสตร
คคศ.3.2.2-2 (4) จดหมายขาว
คคศ.3.2.2-2 (5) คูมือนักศึกษา
คคศ.3.2.2-2 (6) คูมืออาจารยที่ปรึกษา
คคศ.3.2.2-3 (1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ภาคปกติ
ป 2553
คคศ.3.2.2-3 (2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ภาค กศ.ป.
ป 2553
คคศ.3.2.2-3 (3) เว็บไซตคณะครุศาสตร
คคศ.3.2.2-3 (4) เว็บไซตอาจารย
คคศ.3.2.2-3 (5) เว็บบอรดคณะครุศาสตร
คคศ.3.2.2-4 (1) ระบบประเมินอาจารยที่ปรึกษา
คคศ.3.2.2-4 (2) เว็บไซตระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ
และบริหารงาน (FIS)
คคศ.3.2.2-5 (1) รายงานผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษา
คคศ.3.2.2-5 (2) โครงการอบรมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

4 ขอ (4 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
4 ขอ (4 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรมรี ะบบและกลไกในการ
ดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา

แนวทางเสริม
ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนา

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา

หมายเหตุ * หมายถึงตัวบงชี้ทคี่ ณะพัฒนาเพิ่ม
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับ
สภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจเปนีน้ สวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมี
ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายตามจุดเนนเฉพาะ
ของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน
จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและ
มีการเผยแพรอยางกวางขวาง

การวิจัย

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5
5
5
5
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสรางสรรค
:
:

กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงาน วิจัยหรืองานสรางสรรคที่มี คุณภาพ
โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ จัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัย
และทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรืองานสรางสรรคกบั การจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจยั หรืองานสรางสรรคและใหความรูด า นจรรยาบรรณการวิจยั แกอาจารย
ประจําและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความป ลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให
มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จในระดับ
คณะ สาขาวิชา โดยไดมีแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ ระเบียบในการใหทุนวิจัยอยางชัดเจน
และสอดคลองกับกลยุทธการวิจัยของชาติ

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.4.1-1 (1)
คคศ.4.1-1 (2)

แผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร
ประกาศการใหทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
รายงานการประชุมคณะครุศาสตร ครั้งที่
1/2553
ประกาศการใหทุนวิจัยของคณะครุศาสตร
ผลงานวิจยั เรือ่ ง ผลเฉลยแบบออนของสมการเชิง
ประกอบของตัวดําเนินการบางตัวที่เกี่ยวของกับตัว
ดําเนินการลาปลาซ
(อ.สุดประไทย บุพศิร)ิ
โครงการสอนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
โครงการอบรมสําหรับนักวิจัยหนาใหมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
โครงการอบรมการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพใน
วารสาร
หนังสือบันทึกขอความขออนุญาตเขารับการอบรม
ที่ วช.
เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัย
ประกาศการใหทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศการใหทุนวิจัยของคณะครุศาสตร

คคศ.4.1-1 (3)
คคศ.4.1-1 (4)
คคศ.4.1-2 (1)

2. คณะครุศาสตรมีการบูรณาการงานวิจัยสู
กระบวนการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหอาจารย
นําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
คคศ.4.1-2 (2)
3. คณะครุศาสตรมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย คคศ.4.1-3 (1)
หรืองานสรางสรรค โดยมีใหความรูดานจรรยาบรรณ
การวิจัย การจัดอบรมใหกับบุคลากร หรือจัดสง
บุคลากรเขารับการอบรมจากสถาบันที่เกี่ยวของ
คคศ.4.1-3 (2)
คคศ.4.1-3 (3)
คคศ.4.1-3 (4)
คคศ.4.1-4 (1)

4. คณะครุศาสตรมีการจัดสรรทุนงบประมาณ
สําหรับวิจัยหรืองานสรางสรรค และประชาสัมพันธ
แหลงทุนสําหรับนักวิจัยใหกับบุคลากรไดรับทราบทั้ง คคศ.4.1-4 (2)
ภายในและภายนอกสถาบัน
คคศ.4.1-4 (3)
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ผลการดําเนินงาน
5. คณะครุศาสตรจัดทรัพยากรเพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค อยาง
เพียงพอ และไดมีการจัดประชุมทางวิชาการ
เพื่อใหนักวิจัยไดเผยแพรงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

6. คณะครุศาสตรมีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง
ตอเนือ่ ง
7. มีการนําผลการประเมินในขอ 6 ไปปรับปรุง
เพื่อการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.4.1-5 (1)
คคศ.4.1-5 (2)
คคศ.4.1-5 (3)
คคศ.4.1-5 (4)

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนยวิทยาศาสตร
ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา
ประกาศการใหทุน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประชุมทางวิชาการ CEWEC
วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายงานการประเมินผลสําเร็จของการวิจยั
รายงานการประเมินแหงคนควา สนับสนุน
งานวิจัย
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศ
รายงานผลการสํารวจความตองการการพัฒนา
สายวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

คคศ.4.1-5 (5)
คคศ.4.1-5 (6)
คคศ.4.1-6 (1)
คคศ.4.1-6 (2)
คคศ.4.1-6 (3)
คคศ.4.1-7 (1)

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (3 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํา
วิจัย และมีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยอง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

แนวทางเสริม
สงเสริมใหอาจารยดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและสรางองคความรู

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการพัฒนาอาจารยดานการวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 4.2

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการจัดการความรูจ ากงานวิจยั หรือ
งานสรางสรรค
:
:

กระบวนการ
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปน
เรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีระบบ การรวบรวม
เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม
โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมทางวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพือ่ ใหเปนองค
ความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

1. มีระเบียบการ ขั้นตอนในการตีพิมพ เผยแพร คคศ.4.2-1 (1) ประกาศการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพ
งานงานวิจัย และมีประกาศการจาคาตอบแทน
เผยแพรงานวิจัย
ในการตีพิมพผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัย คคศ.4.2-1 (2) แนวทาง และขั้นตอนการตีพิมพบทความวิจัย
(เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา)
2. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการในการรวบรวม
คคศ.4.2-2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห สังเคราะห
และคัดสรรค วิเคราะหและสังเคราะหความรู
งานวิจัย คณะครุศาสตร
จากงานวิจัย
3. มีการเผยแพรงานวิจยั จากการวิเคราะห
คคศ.4.2-3 (1) ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต คณะครุศาสตร
สังเคราะหสู สาธารณาชน ผานสื่อตางๆ
คคศ.4.2-3 (2) ประชาสัมพันธผานเว็บไซต
อยางเปนระบบในเชิงรุก
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
4. มีการสนับสนุนใหนําผลงานวิจัยหรืองาน
คคศ.4.2-4 (1) หนังสือขอบคุณจากหนวยงานภายนอก
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน
คคศ.4.2-4 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห สังเคราะห
งานวิจัย คณะครุศาสตร
5. มีระบบ แนวทาง หลักเกณฑการคุมครอง
คคศ.4.2-5 (1) แนวทางสงเสริมการจดลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค
คคศ.4.2-5 (2) โครงการอบรมการจดลิขสิทธิ์

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

มีการสงเสริมใหบุคลากรเผยแพรงานวิจัยและ
งานสรางสรรครวมทัง้ แนวทางการสงเสริม
การจดสิทธิบัตร

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการเขียนบทความวิจัย
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ตัวบงชี้ที่ 4.3

เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคตอ จํานวน
อาจารยประจํา และนักวิจยั ประจํา

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

:
:

เกณฑการประเมิน

:

ปจจัยนําเขา
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย

การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 จําแนกเปน 3 กลุมวิชา
1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนด
ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนด
ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
3. สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนด
ใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

×

5
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ ไมใชจํานวนเงิ น
ที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงรวมกันของสถาบันทีร่ ว มโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงิน
ตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย
สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไม สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
อาจารยคณะครุศาสตรไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 835,000 บาท จากงบ
โครงการเงินอุดหนุนงานวิจัยของคณาจารย คณะครุศาสตร
173,295 บาท (งบ บ.กศ.) และ 84,777 บาท
(งบ กศ.ป.) รวมเปนเงิน 1,093,072 บาท มีจาํ นวน
อาจารยประจํา จํานวน 33 คน คิดเปนสัดสวน
33,123.39 บาทตอคน
คิดเปนคะแนนได (33,123.39 x 5) / 25,000 = 5
คะแนน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.4.3-0 (1)

ประกาศสถาบันวิจยั และพัฒนาเรือ่ ง ผลการ
พิจารณาการใหทนุ สนับสนุนการวิจยั สําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จาก
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
ประกาศคณะครุศาสตรเรื่องทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน

คคศ.4.3-0 (2)

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

25,000 บาท (5 คะแนน)
31,119.76 บาท (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
25,000 บาท (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ควรสนับสนุน สงเสริมใหอาจารยคณะครุศาสตรทุกคนได
จํานวนมาก
ดําเนินการวิจัย

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2553

~ 84 ~

องคประกอบที่ 5
การบริการวิชาการแกสังคม
การบริการทางวิชาการแกสงั คมเปนหนึง่ ในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน พึงใหบริการวิชาการแก
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการวิชาการ
อาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน
การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการ ทําประโยชน
ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายได ของสถาบันจาก
การใหบริการวิชาการดวย
การบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ สังคม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสงั คม
:
:

กระบวนการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปน
กลไกในการขับเคลือ่ นระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชือ่ มโยงกับการเรียนการสอนและการวิจยั และ
สามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม

เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการวิจยั
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจยั
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรมีการจัดทํานโยบาย
แผนกลยุทธและแผนดําเนินการวิชาการสังคม
ดังนี้
1) ตามแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 25532556 ยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มศักยภาพการ
ใหบริการวิชาการแกสงั คม
2) ตามแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตรประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 แผนการบริการวิชาการและ
วิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่น
และประเทศ
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอน

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนวิจยั

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.5.1-1 (1) แผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2553-2556
คคศ.5.1-1 (2) แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553
คคศ.5.1-1 (3) โครงการสัมมนาอาจารยพี่เลี้ยงและอาจารย
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
คคศ.5.1-1 (4) โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
อาสาพัฒนาโรงเรียนทองถิ่น
คคศ.5.1-1 (5) แผนกลยุทธการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
แกสังคม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คคศ.5.1-2 (1) โครงการปฏิบตั กิ ารพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัย
คคศ.5.1-2 (2) บันทึกขอความที่ ศธ.0542.07/ ขออนุญาตให
นักศึกษาเปนวิทยากรในการจัดคายคณิตศาสตร
ใหแกนักเรียนโรงเรียนมัธยม
คคศ.5.1-3 (1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
คคศ.5.1-3 (2) หนังสือเชิญเปนวิทยากรถายทอดองคความรูจาก
การวิจยั
คคศ.5.1-3 (3) โครงการแทนคุณแผนดินเกิดเทิดคุณคา
ภาษาไทย:กิจกรรมในชุมชนวรรณศิลป
คคศ.5.1-3 (4) สรุปโครงการแทนคุณแผนดินเกิด เทิดคุณคา
ภาษาไทย:กิจกรรมในชุมนุมวรรณศิลป
คคศ.5.1-4 (1) รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ปลุกจิตสํานึกแหงความเปนครูนักศึกษาครู
การศึกษาพิเศษ
คคศ.5.1-5 (1) รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ปลุกจิตสํานึกแหงความเปนครูนักศึกษาครู
การศึกษาพิเศษ
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรมแี ผนการใหบริการวิชาการ
แกสงั คม

แนวทางเสริม
มีการจัดทําแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการจัดทําแผนเชือ่ มโยงและบูรณาการใหบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอนหรือการวิจยั
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

กระบวนการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ สังคม
:
:

กระบวนการ
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนอง
ความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
(2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท เ่ี กิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพร
ความรู นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร
สูสาธารณชน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน

คคศ.5.2-1 (1)
คคศ.5.2-1 (2)

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการ เพื่อ
การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐหรือหนวยงาน
วิชาชีพ

คคศ.5.2-2 (1)

สรุปผลการสํารวจ
แบบสํารวจกลุมสาระการทําวิจัยหรือทําผลงานทาง
วิชาการใบสมัครโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัด
กลุมสนุก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูผูบริหารทางการศึกษา
พิเศษ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
การปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก
ป 2553
โครงการสัมมนาอาจารยพี่เลี้ยงโรงเรียน
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยในทองถิน่ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชน
นาออย-คําสะอาด
สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูผูบริหารทางการ
ศึกษาพิเศษ
สรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุม
สนุก ป 2553
สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาอาจารย
พี่เลี้ยงโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
การปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก
ป 2554 (โครงการใหมที่พัฒนาจากโครงการ
กลุม สนุก ป 2553)
คูมือเอกสารประกอบโครงการสัมมนาอาจารย
พี่เลี้ยงโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู
เว็บไซต ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูป
การเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก ป 2553

คคศ.5.2-2 (2)

คคศ.5.2-2 (3)
คคศ.5.2-2 (4)

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม

คคศ.5.2-3 (1)
คคศ.5.2-3 (2)

คคศ.5.2-3 (3)
4.มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไกหรือกิจกรรมใหบริการทาง
วิชาการ

คคศ.5.2-4 (1)

5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณะชน

คคศ.5.2- 5 (1)
คคศ.5.2-5 (2)
คคศ.5.2-5 (3)
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

ระดับ 5 (5 คะแนน)
ระดับ 5 (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
ระดับ 5 (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมีแผนการใหบริการวิชาการแก สงเสริมการสรางเครือขายการรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
สังคม
ภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
:
:

กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :
1.
2.
3.
4.

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการงานดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการเผยแพรกจิ กรรมหรือการบริการดานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรร มกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการดําเนินการตามที่กําหนด

2. มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกจิ กรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.6.1-1 (1) แผนกลยุทธดานศิลปะและวัฒนธรรม
คคศ.6.1-1 (2) รายงานการประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบและ
ผูก าํ กับโครงการ
คคศ.6.1-1 (3) บันทึกขอความติดตามการดําเนินงาน
โครงการ
คคศ. 6.1-2 (1) กําหนดการสอนรายวิชาภูมิปญญาทองถิ่น
คคศ. 6.1-2 (2) โครงการภูมิปญญาอาศรมฯ
คคศ. 6.1-3 (1)
คคศ. 6.1-3 (2)
คคศ. 6.1-3 (3)
คคศ. 6.1-4 (1)

เว็บไซตคณะครุศาสตร
จดหมายขาวคณะครุศาสตร
เว็บไซตมหาวิทยาลัย
รายงานโครงการภูมิปญญาอาศรมฯ

คคศ. 6.1-5 (1) ผลการปรับปรุงกําหนดการสอนตามรายงาน
โครงการภูมิปญญาอาศรมฯ ในรายวิชา
ภูมิปญญาทองถิ่น
คคศ. 6.1-6 (1) นักศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแขงขันการอานฟงเสียง
ระดับประเทศ

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
6 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมกี ารกําหนดแผนกลยุทธดานศิลปะ เพิม่ การบูรณาการกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมทุกสาขาวิชา
และวัฒนธรรม และมีการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนฯอยางตอเนื่อง และไดรับความอนุเคราะหจาก
ศิลปนแหงชาติ ครูภูมิปญญาไทย ผูเชี่ยวชาญ
พิเศษเพื่อใหความรูและกําหนดแนวทางพัฒนาดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการภูมิปญญาอาศรม
2. โครงการลานครูวฒ
ั นธรรม
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
คณะครุศาสตรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางาน
ของสถาบันการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้
7.1
7.2
7.3
7.4

คาคะแนนที่ได

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5
5
5
5
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 7.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารทุกระดับของคณะ
:
:

กระบวนการ
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ
สังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนา
อยางรวดเร็ว

เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวสิ ัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
เต็ม ตามศักยภาพ
6. ผูบ ริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อยางเปนรูปธรรม

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :

ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรมบี ทบาท
สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รายงานกาผลการปฏิบัติงานตอ
สาธารณชน
2. คณะครุศาสตรมกี ารกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติที่เปน
ระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ
(KPI)
3. คณะครุศาสตรมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงาน
ของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4.คณะครุศาสตรสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบัน
มีสว นรวมในการบริหารจัดการ ใหอาํ นาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากร ตามความเหมาะสม
5. คณะครุศาสตรมีการถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็ม ตามศักยภาพ
6. คณะครุศาสตรมกี ารบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
7. คณะครุศาสตรมกี ารใหสภาสถาบัน
ประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.7.1-1 (1) แผนกลยุทธ 4 ป
คคศ.7.1-1 (2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ
คคศ.7.1-1 (3) รายงานประจําปคณะครุศาสตร ป 2553
คคศ.7.1-2 (1)
คคศ.7.1-2 (2)
คคศ.7.1-2 (3)
คคศ.7.1-2 (4)
คคศ.7.1-2 (5)
คคศ.7.1-3 (1)
คคศ.7.1-3 (2)

แผนปฎิบัติราชการประจําป
เว็ปไซตคณะครุศาสตร (สายตรงคณบดี)
มีระบบการเปด-ปดหลักสูตร
ระบบฐานขอมูลทางการเงิน
แผนผังการบริหารงานคณะครุศาสตร
รายงานการประชุมคณะครุศาสตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

คคศ.7.1-4 (1) โครงสรางการบริหารงานคณะครุศาสตร
คคศ.7.1-4 (2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
คคศ.7.1-5 (1) Job Description
คคศ.7.1-5 (2) รายงานการประชุมการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรสายสนับสนุน
คคศ.7.1-5 (3) ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะครุศาสตร
คคศ.7.1-6 (1) คูม อื จรรยาบรรณอาจารย
คคศ.7.1-6 (2) สายตรงคณบดี
คคศ.7.1-7 (1) แผนบริหารความเสี่ยง
คคศ.7.1-7 (2) คําสั่งการประเมินการปฏิบัติงานผูบริหาร
คคศ.7.1-7 (3) ผลการประเมินการบริหารงานคณะ
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

7 ขอ (5 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

ผูบริหารคณะครุศาสตรมีการกํากับ ติดตาม
ผลการนํานโยบาย และแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการเสิรมสรางศักยภาพภาวะผูนําของผูบริหาร
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ตัวบงชี้ที่ 7.2
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
:
:

กระบวนการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรู
ที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพือ่ ใหทกุ คนในสถาบันสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา
มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใ นสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภ ายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กาํ หนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูม ปี ระสบการณตรง (tacitknowledge) เพือ่ คนหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit
knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูม ปี ระสบการณตรง (tacitknowledge)
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรไดกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. คณะครุศาสตรไดกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของผูม ปี ระสบการณ
ตรง (tacitknowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

4. คณะครุศาสตรไดรวบรวมความรูตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit
knowledge)
5. คณะครุศาสตรไดนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะ
ของผูม ปี ระสบการณตรง(tacitknowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ. 7.2-1 (1) แผนจัดการความรู
คคศ. 7.2-1 (2) แผนกลยุทธ 4 ป คณะครุศาสตร

คคศ. 7.2-2 (1) โครงการพัฒนาบุคลากร
คคศ. 7.2-2 (2) โครงการวิจัยคณะ

คคศ. 7.2-3 (1) การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานคณะ
ที่จังหวัดพิษณุโลก
คคศ. 7.2-3 (2) โครงการศึกษาดูงานดานฝกประสบการณ
วิชาชีพครูและงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
คคศ. 7.2-3 (3) จดหมายขาวคณะครุศาสตร
คคศ. 7.2-3 (4) Website คณะครุศาสตร
คคศ. 7.2-4 (1) เว็บไซตคณะครุศาสตร
คคศ. 7.2-4 (2) มหกรรมการจัดการความรูข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
คคศ. 7.2-4 (3) ปายนิเทศกงานกาชาดจังหวัดสกลนคร
คคศ. 7.2-5 (1) รายงานการประชุมเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอน
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะประสบการณตรงไปสูหนวยงาน
ทักษะประสบการณตรง เผยแพรไปสู
หรือสถาบันอยางสม่ําเสมอ
บุคลากรเปาหมาย ที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการจัดการความรู
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ตัวบงชี้ที่ 7.3
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ
:

กระบวนการ

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบ ริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
:

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามกําหนด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information
System Plan)

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยคลอบ
คลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริหารจัดการและการเงินและสามารถ
นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.7.3-1 (1) แผนระบบสารสนเทศคณะครุศาสตร
พ.ศ. 2553 - 2556
คคศ.7.3-1 (2) แผนการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 2556 คณะครุศาสตร
คคศ.7.3-1 (3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2553 - 2556
คคศ.7.3-2 (1) ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การบริหารงาน (FIS)
คคศ.7.3-2 (2) ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(CHE QA Online)
คคศ.7.3-2 (3) ฐานขอมูลดานการเงิน
คคศ.7.3-2 (4) เว็บไซตอาจารยคณะครุศาสตร
คคศ.7.3-3 (1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูลระบบบริหาร
คคศ.7.3-4 (1) สรุปผลสํารวจความตองการใชงานโปรแกรมตัด
ยอดหนวยงาน
คคศ.7.3-4 (2) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของฐานขอมูลดานการบริหาร
การเรียนการสอน การวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2552
คคศ.7.3-5 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบ Che QA
Online คณะครุศาสตร
คคศ.7.3-5 (2) เว็บไซตระบบฐานขอมูลระบบรายบุคคลดาน
นักศึกษา บุคลากรและหลักสูตรใน
คณะครุศาสตร
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
คณะครุศาสตรมีฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ครอบคลุม ดานการเรียนการสอน การวิจยั
การบริหารจัดการและการเงิน

แนวทางเสริม
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-
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ตัวบงชี้ที่ 7.4
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบบริหารความเสีย่ ง
:
:

กระบวนการ
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง
และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึง ถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพือ่ ปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา
รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยาง
ตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน
จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการบริหารคณะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2553

~ 106 ~

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรไดแตงตัง้ คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลัก
ของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
2. คณะครุศาสตรไดทําการวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 3
ดาน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที)่
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความ
เสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดาน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. คณะครุศาสตรมกี ารประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ทีไ่ ดจากการวิเคราะหในขอ 2
4. คณะครุศาสตรมีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน
5. คณะครุศาสตรมีการติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ 7.4-1 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คคศ 7.4-2 (1) แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร
คคศ 7.4-2 (2) คูม อื จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
คคศ 7.4-2 (3) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คคศ 7.4-2 (4) รายงานประจําปคณะครุศาสตร ปการศึกษา
2553

คคศ. 7.4-3 (1) แผนบริหารความเสีย่ งคณะครุศาสตร
คคศ. 7.4-3 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คคศ. 7.4-4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คคศ. 7.4-4 (2) แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร
คคศ. 7.4-4 (3) ระบบฐานขอมูลทางการเงิน
คคศ. 7.4-5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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ผลการดําเนินงาน
6. .คณะครุศาสตรมีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ. 7.4-6 (1) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

6 ขอ (5 คะแนน)
6 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
6 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรไดแตงตั้งคณะทํางานแผน
บริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและติดตามการ
ดําเนินการตามแผน

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
-
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องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษา
จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายไดของสถาบัน เชน คาหนวยกิต
คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัยบริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหาร
สถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป
ของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา
ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมด
ของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย
รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิง
การบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด
การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 8.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
:
:

กระบวนการ
สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง
ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ
ของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและ
เงินรายไดอื่น ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ
มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ
โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของสถาบันที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอยางตอเนือ่ ง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย แล ะนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรมีแผนกลยุทธทางการเงิน
ของสถาบันที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางเปน
ระบบ และรายงานตอกรรมการบริหารคณะ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของคณะอยาง
ตอเนือ่ ง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.8.1-1 (1) คําสัง่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
การใชจายงบประมาณ
คคศ.8.1-1 (2) แผนกลยุทธทางการเงินของคณะครุศาสตร
คคศ.8.1-2 (1) เอกสารรายละเอียดงบประมาณโครงการ
คคศ.8.1-2 (2) เอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจาย

คคศ.8.1-3 (1) เอกสารรายละเอียดงบประมาณโครงการ
คคศ.8.1-3 (2) เอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
คคศ.8.1-4 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คคศ.8.1-4 (2) รายงานสถานะทางการเงิน
คคศ.8.1-5 (1) เอกสารวิเคราะหคาใชจาย รายรับ - รายจาย
คคศ.8.1-5 (2) รายงานสถานะทางการเงิน

คคศ.8.1-6 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
งบประมาณภายใน
คคศ.8.1-6 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
งบประมาณภายนอก
คคศ.8.1-7 (1) ระบบฐานขอมูลทางการเงินของคณะครุศาสตร
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ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

7 ขอ (5 คะแนน)
7 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
7 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

- คณะครุศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ควรมีการประเมินและติดตามการใชงบประมาณเปนระยะ ๆ
ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดและมี
แผนปฏิบัติงานประจําป
- คณะครุศาสตรมีการแสวงหางบประมาณจาก
แหลงอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินเงินงบ
วิจัย

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการเงินและแผนงบประมาณของคณะ
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ ของ
สถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษา
จะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใ ห
เกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 9.1
ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
:
:

กระบวนการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบั นใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผย
ตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอย างตอเนือ่ ง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา
เปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจได
วาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1)การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา สถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรมีการจัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจ วิสัยทัศนของคณะ และของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ ตัง้ แตระดับสาขาวิชา
และไดดาํ เนินตามระบบทีก่ าํ หนดไว

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ. 9.1-1 (1)

แผนปรับปรุงคุณภาพ จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวงรอบปการศึกษา 2552
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร
คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 24/2554 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจํา
ปการศึกษา 2553 พรอมตารางผูรับจัดเก็บตัวบงชี้
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2553
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปการศึกษา 2553
(หนา 8)

คคศ. 9.1-1 (2)
คคศ. 9.1-1 (3)

คคศ. 9.1-1 (4)
2. มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะและสาขาวิชาและใหความสําคัญในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
บริหารงานและผูบริหารระดับสูงของคณะ
3. คณะครุศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตาม
อัตลักษณของคณะ ดังนี้
1) ตัวบงชี้ที่ 3.2.1 มีระบบและกลไกการ
พัฒนาจิตสาธารณะแกนักศึกษา
2) ตัวบงชี้ที่ 3.2.2 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
4. คณะครุศาสตรไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถวน ซึง่ ประกอบไปดวยการ
ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน การประเมิน
คุณภาพ รวมถึงการจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพตอมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและในระบบ CHE QA
Online ตามเวลาทีก่ าํ หนด

คคศ. 9.1-2 (1)

คคศ. 9.1-3 (1)
คคศ. 9.1-3 (2)
คคศ. 9.1-3 (3)
คคศ. 9.1-3 (4)
คคศ. 9.1-4 (1)

คคศ. 9.1-4 (2)
คคศ. 9.1-4 (3)
คคศ. 9.1-4 (4)
คคศ. 9.1-4 (5)

ตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของคณะครุศาสตร ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2552
โครงการจิตอาสา โรงพยาบาลสกลนคร
คําสัง่ อาจารยทป่ี รึกษาโครงการจิตอาสา โรงพยาบาล
สกลนคร
คําสั่งอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2553
คําสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 443/2553 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา
2552
รายงานการประเมินตนเองประจําป 2552
คณะครุศาสตร
แผนปรับปรุงคุณภาพ จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในวงรอบปการศึกษา 2552
เว็บไซต CHE QA Online
แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร
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ผลการดําเนินงาน
5. คณะครุศาสตรไดนาํ ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2552 มาปรับปรุงการ
ทํางาน โดยจัดทําเปนแผนปรับปรุงคุณภาพจากผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึง่ สงผลใหมกี าร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุก
ตัวบงชี้ มีการจัดทําโครงการตามแผนปรับปรุ งคุณภาพ
6. คณะครุศาสตรจดั ใหมรี ะบบสารสนเทศทีส่ ามารถ
นําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทุกองคประกอบ
และสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพดวย
7. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน โรงเรียน
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
8. คณะครุศาสตรไดสรางเครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ. 9.1-5 (1)
คคศ. 9.1-5 (2)

แผนปรับปรุงคุณภาพ จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในวงรอบปการศึกษา 2552
โครงการพัฒนาครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ /วิชาเอก

คคศ. 9.1-6 (1)
คคศ. 9.1-6 (2)

เว็บไซต CHE QA Online
เว็บไซตคณะครุศาสตร

คคศ. 9.1-7 (1)
คคศ. 9.1-7 (2)
คคศ. 9.1-7 (3)

โครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยง
แบบประเมินผูใชบัณฑิต
สรุปรายงานโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูผ บู ริหาร
การศึกษาพิเศษ
หนังสือขอความอนุเคราะหใหบคุ ลากรในหนวยงาน
เปนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากสถาบันอืน่
โครงการสโมสรครุศาสตรสมั พันธ
แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวบงชี้ที่ดีเดน ในรายงานการ
ประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2552
เว็บไซตคณะครุศาสตร
แนวปฏิบัติที่ดีดานจิตอาสา

คคศ. 9.1-8 (1)

คคศ. 9.1-8 (2)
คคศ. 9.1-9 (1)

9. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นแตละกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเผยแพรแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยผาน คคศ. 9.1-9 (2)
ทางเว็บไซตของคณะใหสาธารณชนและหนวยงานอืน่ ๆ คคศ. 9.1-9 (3)
นําไปใชประโยชนได

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

9 ขอ (5 คะแนน)
9 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
9 ขอ (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง
- คณะครุศาสตรมรี ะบบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับ
พันธกิจของคณะ
- มีการกําหนดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของ
คณะครุศาสตร
- มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

แนวทางเสริม
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
2. โครงการใหความรูด า นการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกั ศึกษาคณะครุศาสตร
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องคประกอบที่ 10
องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนทัง้ ในดานการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและประสบการณมีทักษะ
การดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือ
การบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศ
ชาติ
เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือจากทุกสวนจัด
กิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ไดแก Democracy ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย Decency ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย , Drug-Free ดานการสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติดทุกชชนิด
Democracy คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญและศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขรังเกียจการทุจริตและ ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
Decency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบชั่วดีมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้ง
ยึดถือ และปฏิบัติในการดํารงชีวิตสืบไปทุจริต และตอตานการซื้อสิทธิ์
Drug-Free คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

ตัวบงชี้

คาคะแนนที่ได
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3 D)

5 คะแนน

10.2 ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรูและเจตคติ
ที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก
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หมายเหตุ :
คะแนนเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบงชี้ที่ 10.1

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.10.1-1 (1) แผนพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร ปการศึกษา
2553
คคศ.10.1-2 (1) รายงานการเลิกตั้งนายกองคการนักศึกษา
คคศ.10.1-2 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
วิถพี ทุ ธ
คคศ.10.1-2 (3) โครงการฟุตซอลตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 2
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ผลการดําเนินงาน
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
องคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.10.1-3 (1) คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2553
คคศ.10.1-3 (2) แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553
คคศ.10.1-4 (1) แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2553
คคศ.10.1-5 (1) รายงานผลการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
ภาคปกติ ปการศึกษา 2553
คคศ.10.1-5 (2) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธ
คคศ.10.1-5 (3) รายงานการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล
เพื่อสุขภาพและตานยาเสพติด

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปน้ี
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

5 ขอ (5 คะแนน)
5 ขอ (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
5 ขอ (5 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรมกี ารสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 D

-
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โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1. โครงการบาสเกตบอลตอตานยาเสพติด
2. โครงการใหความรูดานประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษา
3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
4. โครงการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2553

~ 122 ~

ตัวบงชี้ที่ 10.2

ชนิดของตัวบงชี้
คําอธิบายตัวบงชี้

ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย3 ดี (3D) มีความรูเจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
:

กระบวนการ
:
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิ และหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผูอื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจาก
สิ่งเสพติด และอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อใหผเู รียนสามารถ
ดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีโครงการ กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริม
ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทยและดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด มีโครงการ
กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) จํานวน 2 ดาน
2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษารายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษาครบทัง้ 3 ดาน
3. มีรายงานการประเมินผลโครงการ / กิจกรรมสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย 3 ดี (3 D)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน

คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดีจํานวน 2 ดาน

คะแนน 5
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดาน
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ผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน
1. คณะครุศาสตรไดดาํ เนินกิจกรรมโครงการ
พัฒนาผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ครบทั้ง
3 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรมดาน
ประชาธิปไตย และดานรูแ ละตระหนักในโทษ
ภัยของยาเสพติด
2. มีการรายงานผลการเขารวมโครงการของ
นักศึกษาครบทั้ง 3 ดาน

3. คณะครุศาสตรไดมีการรายงานการ
ประเมินผลโครงการ

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร

คคศ.10.2-3 (1) โครงการฟุตซอลตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 2
คคศ.10.2-3 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
วิถีพุทธ
คคศ.10.2-3 (3) รายงานการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา
ปการศึกษา 2554
คคศ.10.2-4 (1) รายงานการดําเนินโครงการฟุตซอลตอตาน
ยาเสพติด ครั้งที่ 2
คคศ.10.2-4 (2) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ
คคศ.10.2-4 (3) รายงานการเลือกตัง้ นายกองคการนักศึกษา ป
การศึกษา 2554
คคศ.10.2-5 (1) รายงานการดําเนินโครงการฟุตซอลตอตาน
ยาเสพติด ครั้งที่ 2
คคศ.10.2-5 (2) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ
คคศ.10.2-5 (3) รายงานการเลือกตั้งนายกนายกองคการ
นักศึกษา ปการศึกษา 2554

ผลการประเมินตนเอง :
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

3 ดาน (5 คะแนน)
3 ดาน (5 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
3 ดาน (5 คะแนน)
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน :
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

คณะครุศาสตรไดมีการนํานโยบาย 3 ดี (3 D)
มาพัฒนากิจกรรมโครงการนักศึกษา

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป :
1.
2.
3.
4.

โครงการบาสเกตบอลตอตานยาเสพติด
โครงการใหความรูดานประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษา
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
โครงการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
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