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ตอนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. รายละเอียดเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.1. ชื่อหนวยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.2. ที่ตั้ง
อาคาร 10 ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 หมู 11 ถนน
นิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท 0-4271-1274 , 0-4271-1375
1.3. ปรัชญา/ วิสัยทัศน/ พันธกิจ
ปรัชญา
มุงความเปนเลิศทางปญญา รวมพัฒนาบุคลากรและทองถิ่น
วิสัยทัศน
มุงสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ สรางเครือขายงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและทองถิ่น
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการวิจัยอยางหลากหลาย
2. สรางเครือขายงานวิจัยอยางหลากหลายทั้งระดับทองถิ่นและตางประเทศ
3. ใหบริการและเผยแพรองคความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น
1.4. ประวัติความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยแตเดิมใชชื่อวา ศูนยวิจัย มีภารกิจหลักดานการวิจัยสถาบัน การประสานงานวิจัยสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตอมา พ.ศ.2542 ไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานักวิจัยและพัฒนา จนกระทั่งป
2548 สํานักวิจัยและบริการวิชาการไดเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ทําใหภารกิจกวางขวางขึ้น
นอกจากภารกิจดานการวิจัยแลวสถาบันวิจัยและพัฒนายังปฏิบัติหนาที่ในดานการฝกอบรมและบริการวิชาการ
เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการแกทองถิ่น
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
ผศ.ยุทธศักดิ์
ผศ.สมจิตต
ผศ.ดร.พนมพร
นายพิทักษ
ดร.สําราญ

ฮมแสน
รัตยอุดมโชค
จินดาสมุทร
วงษชาลี
กําจัดภัย

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
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ชวงเวลา
2534-2538
2538-2542
2542–2546
2546- 2547
2548 – ปจจุบัน

-24. ชื่อผูบริหาร
4.1 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
4.2 รองผูอํานวยการ
1. ผศ.สุมาลี สมพงษ
2. นางสาวชนัญกาญจน แสงประสาน
4.3 หัวหนางาน
1. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
2. ผศ.ยุพิน แวงสุข
หัวหนาหนวยบริหารจัดการงานวิจัย
3. นายอรุณ วงศจิรัฐิติ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิจัย
4. นางสาวสุวภา สาวิภาค
ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานสารสนเทศ ฯ
5. ชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
1. ผศ.สําราญ กําจัดภัย
ประธานกรรมการ
2. ผศ.สุมาลี สมพงษ
กรรมการ
3. นางสาวชนัญกาญจน แสงประสาน
กรรมการ
4. ผศ.ยุพิน แวงสุข
กรรมการ
5. นายอรุณ วงศจิรัฐิติ
กรรมการ
6 นางสาวสุวภา สาวิภาค
กรรมการ
6. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพัทธนันท ชมภูนุช
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
8. นายสุรพิน ขาวขันธ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวสุมาลัย พงษศิริ
เจาหนาที่รับผิดชอบงานประกันฯ
12. นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน
เจาหนาที่รับผิดชอบงานประกันฯ
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-36. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานผูอํานวยการ

งานบริหารทั่วไป
-

หนวยงานสารบรรณ
หนวยงานการเงินและพัสดุ
หนวยงานนโยบายและแผน
หนวยงานบุคลากรและสวัสดิการ
หนวยงานเลขานุการผูบริหาร
หนวยงานประชาสัมพันธ
หนวยงานประชุมและพิธีการ
หนวยงานควบคุมภายใน
หนวยงานธุรการทั่วไป

งานสารสนเทศและเผยแพร
-

งานวิจยั

หนวยงานจัดทําเว็ปไซตและระบบฐานขอมูล
หนวยงานผลิตสือ่ และเอกสาร
หนวยงานหองสมุด
หนวยงานชุมชนเขมแข็ง
หนวยงานประกันคุณภาพ
หนวยงาน ก.พ.ร.
หนวยงานธุรการและประสานงานสารสนเทศฯ

- หนวยงานธุรการและประสานงานวิจัย
- หนวยงานบริหารจัดการงานวิจัย
- หนวยงานปฏิบัตกิ ารงานวิจัย

งานศูนยวิทยาศาสตร
- หนวยงานเลขานุการ
- หนวยงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยี
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งานศูนยศกึ ษาเทคโนโลยีที่
- หนวยงานบริหารและธุรการ
- หนวยงานเทคโนโลยีที่เหมาะสม

-47. สภาพทางกายภาพ (ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ เปนตน)
หองรองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา
หองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หองรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หองสมุดสถาบันวิจัยและพัฒนา
หองสํานักงานผูอํานวยการ

1
1
2
1
1

8. จํานวนอาจารย และนักศึกษา
อาจารย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฝายสนับสนุน)
อาจารยพิเศษ
เจาหนาที่

9 คน
1 คน
2 คน
18 คน

9. งบประมาณ (ปงบประมาณ 2550)
งบประมาณแผนดิน
5,199,500
เงินนอกงบประมาณ
1,985,614
รวม
7,184,114

บาท
บาท
บาท
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หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

ตอนที่ 2
การนําผลการประเมินครั้งทีผ่ านมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนําผลการประเมินตนเอง ป 2549 มาเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ป 50 ดังนี้

การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกลสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศใหทุนสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยทุกดานเปนประจําทุกป
สําหรับปการศึกษา 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินโครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครซึ่งมีกิจกรรมที่พัฒนาใหอาจารยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย เชน กิจกรรมพัฒนาดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เปนตน นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ขึ้น เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอและมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและศูนยวิทยาศาสตรจะจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานจากการวิจัยหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบารมี 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช อีกทั้งยังใหความ
อนุเคราะหแกสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนบุคลากรหรือสื่อการสอนตางๆดวย
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. มีการอบรมเสริมความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหกับบุคลากรใหมหรือคณาจารย
ที่สนใจ
2. สถาบันโดยมีการวางกลไกลการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ
ตลอดเวลา
3. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําวารสารหนองหญาไซเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูงานวิจัยทั้งนักศึกษา
นักวิชาการ อาจารย หรือ บุคคลที่สนใจ
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หนังสือประชาสัมพันธ
3. ประกาศการหักเงินเขามหาวิทยาลัย
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-6ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 1,593 คน โดยผูที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ มีจํานวน 956 คน คิดเปนรอยละ 84.45
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1.สถาบันวิจัยรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลติดตาม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ต
2.คณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. เอกสารรายงานการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. Print-Out รายงานผลจากระบบฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสวนที่แสดง
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ผลการประเมิน
จากการสํารวจหนวยงานของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2548-2549 จํานวน 299 แหง พบวาความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ย 3.90
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ
/ ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของ
นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บัณฑิตรับพระราชทาปริญญาบัตร
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
เอกสารรายงานผลความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ที่ สํ า เร็ จ ป
การศึกษา 2548 – 2549
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-7ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทํางานที่ดูแลระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ใหบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตรของสถาบันและไดจัดทําระบบฐานขอมูลดานการวิจัย มีประกาศใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและ
การนําเสนอผลงานงานวิจัย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งยังเปนหนวยงานประสานการใหทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยทุกปอยางตอเนื่อง
และมีการริเริ่มจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัย
2. มีการนํานโยบายเกี่ยวกับการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน จัดทําโครงการใหมี
การปฏิบัติเปนรูปธรรม
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1. เอกสารโครงสรางสถาบันวิจัย
2. Print-Out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Research Database” สวนที่แสดงจํานวนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับนานาชาติจํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรและจํานวน
ผลงานที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน ร ะดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย พร อ มทั้ ง ฐานข อ มู ล
(Common data set) ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 3
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษา ป พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหทุกสถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ 39 ตัวบงชี้ และ 1 ตัวบงชี้เฉพาะ ดังนี้
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

จํานวนตัวบงชี้ จํานวนตัวบงชี้
เฉพาะ
2
12
1 (เนนวิจัย)
2
4
1 (เนนวิจัย)
4
1 (เนนพัฒนา
สังคม)
1
2 (เนนศิลปะฯ)
9
2
3
39
1

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ดังนั้น ตัวบงชี้เฉพาะจึงประเมิน
เฉพาะมาตรฐานที่ 5 เพียง 1 ตัว
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตั้งสถาบัน และ
อาจปรับเปลี่ยนได ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสถาบันไดรับทราบ
ทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคม
โดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจ
หลั กของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึก ษา
มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)และสถาบันตองทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา
ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันและใหสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก ตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้

ดานคุณภาพบัณฑิต
คาคะแนนที่ได

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

3

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน
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-10ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตารางที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจําปใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ
สภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
คะแนนที่ได

2550
9

เปาหมาย 2550

9

9
9
9

9

9
3 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (ขอ 1-7) ตามที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาตร ตลอดจนกลยุทธ
ในการดําเนินงาน กิจกรรม / โครงการตาง ๆ โดยอาศัยคณะทํางานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ดานการวิจัย ซึ่งการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้นไดพิจารณาให
สอดคลอ งกับ ยุ ท ธศาสตรก ารวิจั ย แห งชาติ และมี ก ารประเมิ น ผลการดํา เนิน โครงการต า ง ๆ เพื่ อ นํ า ผลมา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
จุดแข็ง
คณะทํางานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดานการวิจัย ประกอบดวย
คณาจารย ห ลายคณะทํ า ให แ ผนยุ ท ธ ศ าสตร ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาตร ก ารวิ จั ย แห ง ชาติ และปรั ช ญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-11โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมเพื่อปรับแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้
เพื่อใหโครงการที่จัดในปตอไปสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
รายการหลักฐาน
สวพ 1.1.1(1) สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการวิจัย ระยะที่10
สวพ 1.1.1(2) หนาหลักของเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 1.1.2 (1) สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการวิจัย ระยะที่ 10
สวพ 1.1.3(1) รายชื่อตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการในปการศึกษา 2550
สวพ 1.1.4(1) สรุปโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในป 2550
สวพ 1.1.5(1) เอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการตอผูบริหาร
สวพ 1.1.6(1) สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการวิจัยระยะที่ 10
สวพ 1.1.6(2) เอกสารการวิเคราะห SWOT เพื่อปรับปรุงกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหทันสมัยและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราว
ที่ประชุมโดยเชิญ อ.ภูมิภักดิ์ มข. เปนวิทยากร
สวพ 1.1.7 (1) สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการวิจัยระยะที่ 10

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-12ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ตารางที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549
1. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่
บรรลุเปาหมาย
2. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
3. คิดเปนรอยละ
คะแนนที่ได

2550
10

เปาหมาย 2550

28
35.72
0 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีตัวบงชี้ที่ตอบรับการประเมินทั้งหมด 28 ตัวบงชี้ ซึ่งแตละตัวบงชี้ ซึ่งแตละ
ตัวบงชี้กําหนดการบรรลุเปาหมาย ในระดับ 2 คะแนน ผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2550 มี 10 ตัวบงชี้ที่
อยูในระดับคะแนนไมนอยกวา 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 35.72
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ดังนั้นการจัดเก็บเอกสารยังมีปญหามาก
ประกอบการบริการจัดการถายในสถาบันยังขาดระบบบริหารที่เปนรูปธรรม
รายการหลักฐาน
สวพ 1.2.1 (1) รายงานผลการดําเนินโครงการในปการศึกษา 2550
สวพ 1.2.2 (1) รายงานผลการดําเนินโครงการในปการศึกษา 2550

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-13-

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู
ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ย วของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ
เรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมหลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบัน
นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค ตัวบงชี้จํานวน 12 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้รวม

ดานการเรียนการสอน
คาคะแนนที่ได

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

3

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป

3

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ

1

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต

3

คะแนนเฉลี่ย

2.50

ผลการประเมิน

อยูในเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-14ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตารางที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รายการ
2549
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
คะแนนที่ได

ผลการดําเนินงาน
2550
เปาหมาย 2550

9
9
9

9
9
9

9

9

¯

9
3 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-5) ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจั ย และพัฒนา ประกาศใหทุน สนับ สนุน บุค ลากรในการทําวิจั ย ทุกดานเปนประจําทุก ป
สําหรับ ปการศึก ษา 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินโครงการหมูบานเครือ ขายมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
สกลนครซึ่งมีกิจกรรมที่พัฒนาใหอาจารยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย เชน กิจกรรมพัฒนาดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เปนตน นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังจัดโครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ขึ้น เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอและมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและศูนยวิทยาศาสตรจะจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานจากการวิจัยหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบารมี 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช อีกทั้งยังใหความ
อนุเคราะหแกสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนบุคลากรหรือสื่อการสอนตางๆดวย
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกบุคลากรประจําทุกปและมีศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและศูนยวิทยาศาสตรเปนหนวยงานที่มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง อีกทั้งมี
เครือขายดานการวิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจัยใหกับบุคคลหรือสถานศึกษาที่สนใจ
แนวทางแกไข
ควรมี ก ารอบรมเสริ ม ความรู ด า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให กั บ บุ ค ลากรใหม ห รื อ
คณาจารยที่สนใจตอไป
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-15โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
รายการหลักฐาน
สวพ 2.8.1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550
สวพ 2.8.2 (1) บันทึกขอความ สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0542.01/ว24 เรื่อง ขอแจงการจัดสรรใบโอนจัดสรร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550
สวพ 2.8.3(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550
สวพ 2.8.4(1) โครงการนําเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค
สวพ 2.8.4(2) โครงการจัดทําวารสารวิจัย
สวพ 2.8.5(1) โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สวพ 2.8.5(2) สําเนาหนังสือที่ ศธ 04142.172/313 เรื่องขอรับการสนับสนุนบุคลากร เพื่อจัดทําแหลงเรียนรู
วิทยาศาสตร

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-16ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตารางที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รายการ
2549
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ
3. คิดเปนรอยละ
คะแนนที่ได

ผลการดําเนินงาน
2550
เปาหมาย 2550

1112

956

1,332

1,593

83.48

84.45
3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 1,593 คน โดยผูที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ มีจํานวน 956 คน คิดเปนรอยละ 84.45
จุดแข็ง
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ต
- คณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จุดออน
- การสงแบบสอบถามลาชา
- ขาดการมีสวนรวมของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม
โอกาสในการพัฒนา / แนวทางแกไข
มีแผนงานที่เปนระบบในการติดตามแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
รายการหลักฐาน
สวพ 2.9.1 (1) เอกสารรายงานการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
สวพ 2.9.2 (2) Print-Out รายงานผลจากระบบฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสวนที่แสดง
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-17ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ตารางที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
รายการ
2549

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
3. คิดเปนรอยละ
คะแนนที่ได

ผลการดําเนินงาน
2550
เปาหมาย 2550

568

345

1,112

956

51.08

36.09
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดทําการสํารวจติดตาม
ภาวะการมีงานทําจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจํานวน 956 คน มีบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนไปตามเกณฑ 345 คน คิดเปนรอยละ 36.09
จุดออน
สาเหตุท่ีบัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมเปนไปตามเกณฑ เนื่องจากทํางานในตําแหนงที่รับสมัคร
คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
รายการหลักฐาน
สวพ 2.10.1 (1) Print-Out การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปการศึกษา 2549 - 2550

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-18ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
ตารางที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รายการ
2549

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ
2. ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
3. ดานคุณธรรมจริยธรรม
4. คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย
คะแนนที่ได

ผลการดําเนินงาน
2550
เปาหมาย 2550

3.67
3.63
4.18
3.82

3.74
3.74
3.74
3.90

3

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจใหสํารวจโดยใชคะแนน 5 ระดับ โดยทั่วไปจะสํารวจ 3 ดาน ไดแก ดานความรู
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรมจริยธรรม

ผลการดําเนินงาน
จากการสํารวจหนวยงานของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2548-2549 จํานวน 299 แหง พบวาความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ย 3.90
จุดแข็ง
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ
/ ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของ
นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บัณฑิตรับพระราชทาปริญญาบัตร
รายการหลักฐาน
สวพ 2.11.1 (1) เอกสารรายงานผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สําเร็จป
การศึกษา 2548 - 2549

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-19องคประกอบที่ 4 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญสามประการ คือ 1) สถาบันตองมี
แผนการวิ จัย มี ร ะบบและกลไกตลอดจนมี ก ารสนับ สนุ นทรั พ ยากรให ส ามารถดํ า เนิน การได ตามแผน 2)
คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจดาน
อื่น ๆของสถาบั น 3) ผลงานวิ จัย มี คุ ณ ภาพมี ป ระโยชน สนองยุ ท ธศาสตร ข องชาติ แ ละมี ก ารเผยแพรอ ย า ง
กวางขวาง จํานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้

การวิจัย
คาคะแนนที่ได

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

2

4.3 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร า งสรรค จ ากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

2
3
1

2.00
อยูในเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-20ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตารางที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
รายการ

ผลการดําเนินงาน
2549

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อให
บรรลุ เ ป า หมายตามแผนของสถาบั น และสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง
3. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรการเงิ น ทรั พ ยากรบุ ค คล แหล ง
คนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มี ร ะบบสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจและยกย อ งนั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม
คะแนนที่ได

2550

เปาหมาย 2550

9

9
9
9
2 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ในขอ 1-6 ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการทํางานที่ดูแลระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ใหบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตรของสถาบันและไดจัดทําระบบฐานขอมูลดานการวิจัย มีประกาศใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและ
การนําเสนอผลงานงานวิจัย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งยังเปนหนวยงานประสานการใหทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยทุกปอยางตอเนื่อง
และมีการริเริ่มจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัย
จุดออน
มีนโยบายเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน แตยังขาดการกระตุนเพื่อการ
ปฏิบัติใหไดผลจริง
โอกาสในการพัฒนา / แนวทางแกไข
- ควรนํานโยบายเกี่ยวกับการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน จัดทําโครงการใหมีการ
ปฏิบัติเปนรูปธรรม
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
- โครงการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-21ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตารางที่ 4.2 ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห ความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ
หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
คะแนนที่ได

2550

เปาหมาย 2550

9
-

9
9
-

2 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ตามขอ 1-5 ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกลสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย โดยการประกาศใหทุน
สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและมีศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค ใหกับผูที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดศึกษาหรือนําผลงานไปใชประโยชน
นอกจากนี้ยังมีวารสารหนองหญาไซ และ เว็บไซตของสถาบันเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
จุดออน
ยังขาดกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา เนื่องจากไมมีนักวิจัยจํานวน
นอยที่นําผลงานวิจัยไปขอจดสิทธิบัตรซึ่งกระบวนการขอจดสิทธิบัตรตองใชระยะเวลานานพอสมควร
แนวทางแกไข
แนวทางแกไข ควรกระตุนใหนักวิจัยที่มีผลงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐไดรับขอมูลตามตองการ
ดานการวิจัยของภาคเอกชน เพื่อสรางโอกาสใหนักวิจัยไดผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตรและเพิ่ม
มูลคาทางพาณิชยตอไปได

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-22ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ตารางที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน

รายการ
1. จํานวนอาจารยประจํา ( ใหนับรวมนักวิจัย แตไมนับรวมอาจารย
ประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ)
2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปน
2.1 เงินสนับสนุนจากสถาบัน
2.2 เงินสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกสถาบัน
รวม
3. คิดเปนสัดสวน (จํานวนเงิน : อาจารยประจํา)

2549

2550

200

190

4,128,200

5,081,500

798,500
4,926,700

1,158,458
6,239,958

24,634

33,015.65

คะแนนที่ได

เปาหมาย 2550

3 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
- สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบัน คิดเปนสัดสวนจํานวนเงินตออาจารยประจําเทากับ 33,015.65 บาท/คน
จุดแข็ง
- สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนการวิจัย
- มหาวิทยาลัยใหเงินทุนสนับสนุนอาจารยทํางานวิจัย
จุดออน
- อาจารยมีภาระงานมาก ทําใหอาจารยทําวิจัยคอนขางนอย
- งบประมาณมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารยใหมมีจํากัด
- ระบบบริหารจัดการงานวิจัยไมชัดเจนและขาดบุคลากร
โอกาสในการพัฒนา
- มีแหลงใหทุนจากหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น เชน สกว. สวทช.
- หนวยงานทองถิ่นเปดใหแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เชน จังหวัด อบต.
แนวทางแกไข
- สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัย
- สรางเครือขายการทําวิจัยกับทองถิ่น
- สราง กระตุน สงเสริมการทําวิจัยจากเครือขาย
- จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
- จัดทําคูมือการทําวิจัย
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
- การใหทุนอุดหนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบ (บ.กศ.)

- การใหทุนอุดหนุนการทําวิจัยสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากงบแผนดิน
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-23ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตารางที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน

รายการ
1. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร (ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ)
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
3. คิดเปนรอยละ
คะแนนที่ได

2549

2550

30

18

211

198

เปาหมาย 2550

9.09
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2550 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา เทากับ 9.09
จุดแข็ง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี ห น ว ยงานสารสนเทศในการจั ด ทํ า วารสารหนองหญ า ไซเพื่ อ เผยแพร
ผลงานวิจัย
จุดออน
อาจารยใหความสนใจที่จะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
โอกาสในการพัฒนา / แนวทางแกไข
มีหนวยงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยมากขึ้น

รายการหลักฐาน
สวพ 4.4.1 (1) เอกสารโครงสรางสถาบันวิจัย
สวพ 4.4.2 (1) Print-Out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Research Database” สวนที่แสดงจํานวนการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับนานาชาติ จํานวนผลงานที่จด สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรและจํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยพรอมทั้งฐานขอมูล (Common data set) ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงั คม
การบริการวิขากการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
กรใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการ
ภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมี
ความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนท รัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการให
คําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหแกสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ
คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสู การพัฒนาหลักสูตร มีการบูร ณาการเพื่อให
ประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขาย
กับองคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการ
ดวย จํานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย

ตัวบงชี้
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การบริการวิชาการแกสังคม
คาคะแนนที่ได
1
3

2
1

1.75
อยูในเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-25ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ตารางที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน

ตัวบงชี้
2549

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานของการ
บริการวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม

2550

เปาหมาย 2550

9
9
¯
¯
¯

¯
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
¯
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแก
สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
คะแนนที่ได
1 คะแนน
(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-7) ที่ไดดําเนินการ)

ผลการดําเนินงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารวิชาการแกสังคมซึ่งจะเห็น
ไดจากการขอความอนุเคราะหดานการบริหารวิชาการตางๆจากสถานศึกษาหรือสวนวานราชการ
ตางๆ เชนการประเมินงานกาชาด การประเมินงานประเพณีแหปราสาทผึ้ง เปนตน
รายการหลักฐาน
สวพ 5.1.1 (1) วิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 5.1.1 (2) สําเนาหนังสือที่ ศธ.04142.172/313 เรื่องขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทําแหลงเรียนรู
วิทยาศาสตร
สวพ 5.1.1 (3) สรุปโครงการบริการวิชาการของศูนยวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 5.1.2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประเมินงานกาชาดหรือสําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหที่มีการเขียน
มอบหมายงาน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-26ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ตารางที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
รายการ
1. กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติ)
2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
3. คิดเปนรอยละ

2549

2550

เปาหมาย 2550

6
หลักสูตร

8
หลักสูตร

8
หลักสูตร

2

11

1

54.55

คะแนนที่ได

3

ผลการดําเนินงาน
ศูนยวิทยาศาสตรไดดําเนินงานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตาง ๆ ภายใตโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบ
การจัดการดานคุณภาพ ในปการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 6 หลักสูตร โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและ
ความตอเนื่องของวิชาการที่นักศึกษาไดเขารวมตั้งแตตน (หลักฐานเอกสารหมายเลข 5.3-1 ถึง 5.3-6)
สถาบันวิจัยและพัฒนามีอาจารยประจําทั้งหมด 11 คน มีกิจกรรมบริการวิชาการทั้งสิ้น 6 กิจกรรม คิด
เปนรอยละ 54.55
จุดแข็ง / จุดออน
จุดแข็ง
1. เปนความตองการของนักศึกษาในการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองในวิชาการที่มีลักษณะ
ความจําเพาะมากขึ้น และจะเขารวมในหลักสูตรใหม ๆ ที่ไดเปดการอบรมเสมอ
2. เปนความตองการของสถานประกอบการที่ตองการบัณฑิตที่เขาใจและสามารถปฏิบัติงานตาม
ระบบคุณภาพไดทั้งในภาคอุตสาหกรรมและหองปฏิบัติการของภาครัฐบาล
จุดออน
1. การขาดความตอเนื่องของนักศึกษาชั้นปที่ตอเนื่องกัน จึงทําใหไมสามารถรักษาจํานวนโครงการ
ใหคงที่หรือเพิ่มมากขึ้นได
2. นักศึกษาบางสวนจะใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมในลักษณะนี้ก็ตอเมื่อผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองระบบตามมาตรฐาน มอก. หรือกําลังดําเนินการ
ขอการรับรองระบบ
โอกาสในการพัฒนา / แนวทางแกไข
โอกาสในการพัฒนา นักศึกษาใหความสนใจอยางตอเนื่องในหลักสูตรการฝกอบรมที่ศูนย
วิทยาศาสตรไดพัฒนาขึ้น
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-27รายการหลักฐาน
สวพ 5.3.1 (1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร หลักสูตร ขอกําหนดทั่วไปวา
ดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ (มอก. 17025- 2548 : ISO /
IEC17025:2005) รุนที่ 4
สวพ 5.3.1 (2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพหลักสูตร
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ขอกําหนดสําหรับองคกรในหวงโซอาหารตาม
มอก. 22000-2548 (Introduction and Requirement ISO 22000 : 2005) รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร หลักสูตร การจัดทําระบบ
เอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ (Document and Document Control)
รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (4) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ หลักสูตร
ขอกําหนดระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตาม มอก. 14001-2547 (Introduction and
Requirement ISO 14001 : 2004) รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (5) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ หลักสูตร
ขอกําหนดระบบการบริหารงานคุณภาพตาม มอก. 9001-2543 (Introduction and
Requirement ISO 9001 : 2000) รุนที่ 2
สวพ 5.3.1 (6) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรูพื้นฐานในหองปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิค
การเตรียมสารละลาย รุนที่ 2
สวพ 5.3.1 (7) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ หลักสูตร
สถิติเบื้องตนและการใชงานโปรแกรมประยุกตทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (8) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ หลักสูตร
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ขอกําหนดสําหรับองคกรในหวงโซอาหารตาม
มอก. 22000-2548 (Introduction and Requirement ISO 22000 : 2005) รุนที่ 2
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
ศูนยวิทยาศาสตรไดวางแผนการดําเนินงานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ภายใต
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ โดยพิจารณาจากผลการประเมินความตองการฝกอบรมของ
นักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในแตละหลักสูตร
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-28ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตารางที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

2550

4.0282

2. จํานวนผูมารับบริการ

199

3. คิดเปนรอยละ

80.5
คะแนนที่ได

เปาหมาย 2550

2

ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครทําวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการสํารวจนี้ไดสุมตัวอยางผูมารับบริการจํานวน 199 คน พบวาระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ เทากับ 4.0282 คิดเปนรอยละ 80.5
รายการเอกสาร
สวพ 5.4.1 (1) รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ 2550

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
ตารางที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
คะแนนที่ได

2550

เปาหมาย 2550

2 แหลง
1

ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และศูนยวิทยาศาสตร เปนหนวยงานที่
ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
จุดออน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อยูเพียง 2 แหง
แนวทางแกไข
จัดตั้งแหลงใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
รายการหลักฐาน
สวพ 5.5 (1) คําสั่งแตงตั้งศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สวพ 5.5 (2) คําสังแตงตั้งบุคลากรทํางานในศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหนาที่บริหาร
จัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) จํานวน 9 ตัวบงชี้ ประกอบดวย

ตัวบงชี้
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.6 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การบริหารและการจัดการ
คาคะแนนที่ได
1

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน
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1
0
1
1
1
0
0.71
ไมไดมาตราฐาน

-31ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได
ในระดับสากล

ตารางที่ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได
ในระดับสากล
ผลการดําเนินงาน

รายการ
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของสถาบัน
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน
ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอ ยกวารอย
ละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วัน
กอนการประชุม
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือ
ผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริม
การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
คะแนนที่ได

2549

2550

¯

¯

¯

¯

9

9

¯

¯

9

9

เปาหมาย 2550

1

(ทําเครื่องหมาย √ ตามขอ 1-5 ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางนอยรอยละ 80 ของแผน ในการ
ประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม สถาบันวิจัยมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกรโดยการมีสายตรงคุยกับผูบริหารผานหนาเว็ปไซดสถาบันวิจัย
และพัฒนา
จุดออน
- ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงไมมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- มีการประเมินผลการดําเนินงานบางโครงการ ดังนั้น จึงไมมีการประเมินผลโดยภาพรวมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป
แนวทางแกไข
- จัดทําหรือพัฒนายุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรปจจุบัน
ของมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-32- ควรประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาและเปดเผยตอสาธารณชน
เปนประจําทุกป
รายการหลักฐาน
สวพ 7.1.3(1) สรุปโครงการที่ดําเนินการในปการศึกษา 2550
สวพ 7.1.3(2) ตัวอยางบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-33ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตารางที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูม ีสวนได
สวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผล
การประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
คะแนนที่ได

2550

เปาหมาย 2550

9
9

¯
¯
1 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-4) ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได เชน ตองมีการเสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเขาสูกระบวนการคัดเลือกผูอํานวยการ ตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ จะมุงเนนการบริหารดวยหลักธรรมาภิ
บาล โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอสถาบันและมหาวิทยาลัย โดยจะไดจากการรับฟงความคิดเห็นหรือขอ
รองเรียนตางๆ ผานเวบไซต
จุดออน
- ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนที่ยอมรับของคณะทํางานและบุคคลกรในมหาวิทยาลัย ดังจะเห็น
ไดจาก การขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูบริหารไดใหความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพียงแตไมมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนหรือเปนลาย
ลักษณอักษรเทานั้น
แนวทางแกไข
หากสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม ก็ควรประเมินการทํางานของ
คณะทํางานตลอดจนผูบริหาร เพื่อไดขอมูลในการปรับปรุงกระบวนทัศนของการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยสูงสุด
รายการหลักฐาน
สวพ 7.2.1(1) เกณฑหรือวิธีการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 7.2.1(2) print หนาหลักเวปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา ในสวนที่เปนสายตรงของผูอํานวยการ

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-34ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ตารางที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

1.มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผาน
ชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่
เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน
โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทัง้ ที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับกันอยางตอเนือ่ งและ
ชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

2550

เปาหมาย 2550

9
9
¯
¯

¯

คะแนนที่ได

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-5) ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกโดยการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทาง
ตาง ๆเชน เว็ปไชตสถาบันวิจัยและพัฒนา แผนขาวสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนตน
จุดออน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเปดเผยขอมูลขาวสารของการดําเนินงานโครงการผานชองทางตางๆ
มากมายแตยังขาดการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารอยางเปนรูปธรรมรวมทั้งไมมีที่
ปรึกษาที่มาจากประชาชน
โอกาสในการพัฒนา / แนวทางแกไข
ควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือ ผูทรงคุณาวุฒิที่มาจากประชาชนเพื่อการติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน
โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
รายการหลักฐาน
สวพ 7.6.1 (1) เวปไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาในสวนสายตรงผูบริหาร
สวพ 7.6.1 (2) วารสารหนองหญาไซที่ออกในปการศึกษา 2550
สวพ 7.6.1 (3) แผนพับแนะนํา/ใบปลิวประชาสัมพันธโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-35สวพ 7.6.2 (1) ภาพถายตุความคิดเห็น
สวพ 7.6.2 (2) เวปไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาในสวนสายตรงผูบริหาร
สวพ 7.6.2 (3) ภาพถายหองสมุด

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-36ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ตารางที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
ผลการดําเนินงาน

รายการ

2549

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสา
บัน รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
คะแนนที่ได

2550

เปาหมาย 2550

9

9

9

¯
¯

1 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-5) ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงานโดยใชมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 ขอ 5 และ 6
จุดออน
สถาบันวิจัยและพัฒนายังขาดการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
โอกาสในการพัฒนา
ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในดานกลยุทธ นโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเสี่ยง
จากบุคคลภายนอก

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-37ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จองการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ตารางที่ 7.9 ระดับความสําเร็จองการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ผลการดําเนินงาน

รายการ

2549

2550

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายใน
สถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน

¯

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของสถาบัน
4.มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน
5.มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม
คํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
คะแนนที่ได

¯

¯

¯

¯
¯
¯
¯
0 คะแนน

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-8) ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนายังขาดการจัดทําแผนประเมินผลงานภายในสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

เปาหมาย 2550

-38-

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายไดเชน คาเลาเรียนของ
นักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองทําความ
เขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
ค า ใช จ า ยที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช สํ า หรั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ต อ หั ว จํ า แนกตามกลุ ม สาขา รายได ทั้ ง หมดของ
สถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการ
เบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปน
การแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถานศึกษาที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ด
เงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การเงินและงบประมาณ
คาคะแนนที่ได
2

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

0
1
ไมไดมาตรฐาน

-39ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน
ใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2
ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยาง
ตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ
คะแนนที่ได

2550

เปาหมาย 2550

9
9
9
9
¯

¯
9

2

(ทําเครื่องหมาย √ ตามระดับคุณภาพ (1-7) ที่ไดดําเนินการ)
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจั ยและพั ฒนามีการจัดทําแผนยุท ธศาสตรดานการเงินให ส อดคลองกับ ยุทธศาสตรข อง
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายไวในแผนกลยุทธและมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน
มีแผนการใชจายเงินงบประมาณเพื่อใหใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสและควบคุมใหบรรลุเปาหมาย
ตรวจสอบได มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่มีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบมีการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหไดอยางเปนระบบ

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-40โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
โครงการจัดทําแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายการหลักฐาน
สวพ 8.1.1 (1) เอกสารการเบิกจายของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 8.1.2 (1) ผลการใชเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบัน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนา
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู และทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คาคะแนนที่ได
1

หมายเหตุ
คาเฉลีย่
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

0
0
0.67
ไมไดมาตรฐาน

-42ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ตารางที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ผลการดําเนินงาน

รายการ
2549

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะและสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
คะแนนที่ได

¯

2550

เปาหมาย 2550

9

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯
1 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
- มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
จุดออน
- ไม มี แ ผนงานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบและกลไกลการประกั น คุ ณ ภาพการ
บริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องการจัดเก็บ
เอกสารในระบบงานสารบรรณยังอยูในระหวางการปรับปรุง อีกทั้งเพิ่งการริเริ่มสงบุคคลากรหรือเจาหนาที่เขา
รับการอบรม นอกจากนี้บุคลากรในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงสายงานและบุคลากรบอย และที่สําคัญยังขาด
เจาหนาที่ ที่จะดูแลระบบประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
แนวทางแกไข
- จัดทําแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การ
ปรึกษางานดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ควรแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลระบบงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ และควรจะมีการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญของระบบประกันคุณภาพใหกับบุคลากรทุกคนของสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

-43โครงการหรือกิจกรรมในปตอไป (เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตัวบงชี้นี้)
- จัดทําแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การ
ปรึกษางานดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ควรจัดสงบุคลากรประจําสํานักงาน หรือขาราชการสายสนับสนุนเขารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ เพื่อที่จะไดมีบุคลากรปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพโดยตรง

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

ตอนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2550 สรุปได ดังนี้

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ.
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ.
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน

ไดมาตราฐาน

3

ไมไดมาตราฐาน

0

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 2.8

ไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 2.9

ไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 2.10

ไมไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 2.111

ไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 2.12
คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 2

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551 )

อยูในเกณฑ
ยอมรับได

2.50

-45ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. (ตอ)
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1

0

0

คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 3

ไมไดมาตรฐาน

0
2

ตัวบงชี้ที่ 4.3

อยูในเกณฑ
ยอมรับได
อยูในเกณฑ
ยอมรับได
ไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 4.4

ไมไดมาตรฐาน

1

อยูในเกณฑยอมรับ
ได

2.00

ไมไดมาตรฐาน

1

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ไมไดมาตรฐาน

1

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ไมไดมาตรฐาน

0

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ไมไดมาตรฐาน

1

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ไมไดมาตรฐาน

1

ตัวบงชี้ที่ 7.8

ไมไดมาตรฐาน

1

ตัวบงชี้ที่ 7.9

ไมไดมาตรฐาน

0

คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 7

ไมไดมาตรฐาน

0.71

เปาหมาย

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2

คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 4

2
3

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
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-46ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. (ตอ)
ผลการประเมินตนเอง
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1

คะแนน
การประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 8.2

อยูในเกณฑ
ยอมรับได
ไมไดมาตรฐาน

0

คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 8

ไมไดมาตรฐาน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ไมไดมาตรฐาน

1

ตัวบงชี้ที่ 9.2

ไมไดมาตรฐาน

0

ตัวบงชี้ที่ 9.3

ไมไดมาตรฐาน

0

คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 9

ไมไดมาตรฐาน

0.67

1.00

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานอุดมศึกษา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
ตัวบงชี้ที่ 2.12
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 1
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-47ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา (ตอ)
ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานอุดมศึกษา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 2.7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.7
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.2
ตัวบงชี้ที่ 9.3
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
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-48ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา (ตอ)
ผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานอุดมศึกษา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
ตัวบงชี้ที่ 6.1
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
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สรุปผลการประเมินรวม
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดสรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม โดยแยก
ตามแตละองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 จุดแข็ง
คณะทํางานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดานการวิจัย
ประกอบดวยคณาจารยหลายคณะทําใหแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาตรการวิจัยแหงชาติ และปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและการปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับอนุมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น
ทุกโครงการสามารถดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จได
1.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมเพื่อปรับแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหโครงการที่จัดในปตอไปสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
2. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกบุคลากรประจําทุกปและมีศูนยถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและศูนยวิทยาศาสตรเปนหนวยงานที่มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง
อีกทั้งมีเครือขายดานการวิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจัยใหกับบุคคลหรือสถานศึกษาที่สนใจและใหสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อใชเก็บรวบรวม
ขอมูลบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ตโดยคณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีการประสานความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักใน
การสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บัณฑิตรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจ
ของนายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บัณฑิตรับพระราชทาปริญญาบัตร
จุดออน
สาเหตุที่บัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมเปนไปตามเกณฑ เนื่องจากทํางานในตําแหนงที่รับ
สมัครคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
2.2 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สาเหตุที่บัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมเปนไปตามเกณฑ เนื่องจากทํางานในตําแหนงที่รับ
สมัครคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีและการติดตามแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตนั้นมีปญหาคือการสง
แบบสอบถามลาชาและขาดการมีสวนรวมของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม
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-504. องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยทุกปอยาง
ตอเนื่องและมีการริเริ่มจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการ
สนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยใหเงินทุนสนับสนุนอาจารยทํางานวิจัย
จุดออน
มีนโยบายเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน แตยังขาดการกระตุน
เพื่อ การปฏิบั ติใ หได ผลจริง และยังขาดกลไกสนั บ สนุน การจดสิท ธิบั ตร การซื้ อ ขายทรั พย สินทางป ญ ญา
เนื่องจากไมมีนักวิจัยจํานวนนอยที่นําผลงานวิจัยไปขอจดสิทธิบัตรซึ่งกระบวนการขอจดสิทธิบัตรตองใชระยะ
เวลานานพอสมควรและอาจารยมีภาระงานมาก ทําใหอาจารยทําวิจัยคอนขางนอยงบประมาณมหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารยใหมมีจํากัดระบบบริหารจัดการงานวิจัยไมชัดเจนและขาดบุคลากร และใน
การตีพิมพวารสารนั้นอาจารยใหความสนใจที่จะตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
4.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ควรนํานโยบายเกี่ยวกับการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน จัดทําโครงการให
มีการปฏิบัติเปนรูปธรรมและควรกระตุนใหนักวิจัยที่มีผลงานสรางสรรคหรือสิ่งประดิษฐไดรับขอมูลตาม
ตองการดานการวิจัยของภาคเอกชน เพื่อสรางโอกาสใหนักวิจัยไดผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปจดสิทธิบัตร
และเพิ่มมูลคาทางพาณิชยตอไปไดโดยมีแหลงใหทุนจากหนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น เชน สกว. สวทช.และ
หนวยงานทองถิ่นเปดใหแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เชน จังหวัด อบต.โดยสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยมี
สรางเครือขายการทําวิจัยกับทองถิ่น, สราง กระตุน สงเสริมการทําวิจัยจากเครือขาย, จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
, จัดทําคูมือการทําวิจัย และใหมีหนวยงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยมากขึ้น
5. องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จุดแข็ง
เปนความตองการของนักศึกษาในการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองในวิชาการที่มีลักษณะ
ความจําเพาะมากขึ้น และจะเขารวมในหลักสูตรใหม ๆ ที่ไดเปดการอบรมเสมอและเปนความตองการของ
สถานประกอบการที่ตองการบัณฑิตที่เขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพไดทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและหองปฏิบัติการของภาครัฐบาล
จุดออน
การขาดความตอเนื่องของนักศึกษาชั้นปที่ตอเนื่องกัน จึงทําใหไมสามารถรักษาจํานวน
โครงการใหคงที่หรือเพิ่มมากขึ้นไดและนักศึกษาบางสวนจะใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมในลักษณะนี้
ก็ตอเมื่อผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองระบบตามมาตรฐาน มอก.
หรือกําลังดําเนินการขอการรับรองระบบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยูเพียง 2 แหง
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-515.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
นักศึกษาใหความสนใจอยางตอเนื่องในหลักสูตรการฝกอบรมที่ศูนยวิทยาศาสตรได
พัฒนาขึ้นและจัดตั้งแหลงใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 จุดออน
- ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงไมมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- มีการประเมินผลการดําเนินงานบางโครงการ ดังนั้น จึงไมมีการประเมินผลโดยภาพรวม
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป
- ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนที่ยอมรับของคณะทํางานและบุคคลกรในมหาวิทยาลัย
ดั ง จะเห็ น ได จ าก การขอความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ผู บ ริ ห ารได ใ ห
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพียงแตไมมีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
หรือเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
- สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเปดเผยขอมูลขาวสารของการดําเนินงานโครงการผาน
ชองทางตางๆมากมายแตยังขาดการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารอยางเปนรูปธรรม
รวมทั้งไมมีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชน
- สถาบันวิจัยและพัฒนายังขาดการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธและเหตุการณภายนอก
7.2 โอกาสในการพัฒนา
ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในดานกลยุทธ นโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก
แนวทางแกไข
- จัดทําหรือพัฒนายุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรปจจุบันของมหาวิทยาลัย
- หากสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม ก็ควรประเมินการ
ทํางานของคณะทํางานตลอดจนผูบริหาร เพื่อไดขอมูลในการปรับปรุงกระบวนทัศนของการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยสูงสุด
- ควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณาวุฒิที่มาจากประชาชนเพื่อการติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานของสถาบัน
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-528. องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบมีการ
จัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 จุดออน
ไมมีแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการ
บริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องการจัดเก็บ
เอกสารในระบบงานสารบรรณยังอยูในระหวางการปรับปรุง อีกทั้งพึ่งมีการริเริ่มสงบุคคลากรหรือเจาหนาที่
เขารับการอบรม นอกจากนี้บุคลากรในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงสายงานและตัวบุคคลบอย และที่สําคัญยัง
ขาดเจาหนาที่ ที่จะดูแลระบบประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
9.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
จัดทําแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การปรึกษางานดานการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาและควรแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลระบบงาน
ประกันคุณภาพโดยเฉพาะ และควรจะมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของระบบประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรทุกคนของสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

52

ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

หลักฐานเอกสารอางอิงตามองคประกอบคุณภาพ
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
องคประกอบและตัวบงชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน
ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ภาคผนวก 1
หลักฐานเอกสารอางอิงตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
รหัสหลักฐานเอกสาร
ชื่อหลักฐานเอกสาร
สวพ 1.1.1(1)
สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการ
วิจัย ระยะที่10
สวพ 1.1.1(2)
หนาหลักของเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 1.1.2 (1)
สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการ
วิจัย ระยะที่ 10
สวพ 1.1.3(1)
รายชื่อตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการในปการศึกษา 2550
สวพ 1.1.4(1)
สรุปโครงการที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในป 2550
สวพ 1.1.5(1)
เอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการตอผูบริหาร
สวพ 1.1.6(1)
สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดานการ
วิจัยระยะที่ 10
สวพ 1.1.6(2)
เอกสารการวิเคราะห SWOT เพื่อปรับปรุงกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนาให
ทันสมัยและ สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราว ที่ประชุมโดยเชิญ อ.ภูมิภักดิ์ มข. เปน
วิทยากร
สวพ 1.1.7 (1)
สรุปการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดาน
การวิจัยระยะที่ 10
สวพ 1.2.1 (1)
รายงานผลการดําเนินโครงการในปการศึกษา 2550
สวพ 1.2.2 (1)
รายงานผลการดําเนินโครงการในปการศึกษา 2550
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-55องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
รหัสหลักฐานเอกสาร
ชื่อหลักฐานเอกสาร
สวพ 2.8.1(1)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ลงวันที่ 12 เมษายน 2550
สวพ 2.8.2 (1)
บันทึกขอความ สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0542.01/ว24 เรื่อง ขอแจงการจัดสรรใบ
โอนจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ 2550
สวพ 2.8.3(1)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการหักเงินอุดหนุนการ
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550
สวพ 2.8.4(1)
โครงการนําเสนอผลงานวิจัยสรางสรรค
สวพ 2.8.4(2)
โครงการจัดทําวารสารวิจัย
สวพ 2.8.5(1)
โครงการหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สวพ 2.8.5(2)
สําเนาหนังสือที่ ศธ 04142.172/313 เรื่องขอรับการสนับสนุนบุคลากร เพื่อจัดทํา
แหลงเรียนรู วิทยาศาสตร
สวพ 2.9.1 (1)
เอกสารรายงานการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
Print-Out รายงานผลจากระบบฐานขอมูลติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
สวนที่แสดง
สวพ 2.9.2 (2)
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ
สวพ 2.10.1 (1)
Print-Out การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปการศึกษา
2549 - 2550
สวพ 2.11.1 (1)
เอกสารรายงานผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่
สําเร็จป การศึกษา 2548 - 2549
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
รหัสหลักฐานเอกสาร
ชื่อหลักฐานเอกสาร
สวพ 4.4.1 (1)
เอกสารโครงสรางสถาบันวิจัย
สวพ 4.4.2 (1)
Print-Out การรายงานผล (report) จากฐานขอมูล “Research Database” สวนที่
แสดงจํานวนการ เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับนานาชาติ จํานวน
ผลงานที่จด สิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตรและจํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และภาพรวมของ มหาวิทยาลัยพรอมทั้งฐานขอมูล
(Common data set) ประจําปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย
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-56องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
รหัสหลักฐานเอกสาร
ชื่อหลักฐานเอกสาร
สวพ 5.1.1 (1)
วิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 5.1.1 (2)
สําเนาหนังสือที่ ศธ.04142.172/313 เรื่องขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดทํา
แหลงเรียนรูวิทยาศาสตร
สวพ 5.1.1 (3)
สรุปโครงการบริการวิชาการของศูนยวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 5.1.2 (1)
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานประเมินงานกาชาดหรือสําเนาหนังสือขอความอนุเคราะห
ที่มีการเขียนมอบหมายงาน
สวพ 5.3.1 (1)
โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก วิ ท ยาศาสตร หลั ก สู ต ร
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบ
เทียบ (มอก. 17025- 2548 : ISO / IEC17025:2005) รุนที่ 4
สวพ 5.3.1 (2)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดาน
คุณภาพหลักสูตร ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ขอกําหนดสําหรับ
องคกรในหวงโซอาหารตาม มอก. 22000-2548 (Introduction and Requirement
ISO 22000 : 2005) รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (3)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิทยาศาสตร หลักสูตร การ
จัดทําระบบ เอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ (Document
and Document Control) รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (4)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดาน
คุณภาพ หลักสูตร ขอกําหนดระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตาม มอก. 140012547 (Introduction and Requirement ISO 14001 : 2004) รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (5)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดาน
คุณภาพ หลักสูตร ขอกําหนดระบบการบริหารงานคุณภาพตาม มอก. 9001-2543
(Introduction and Requirement ISO 9001 : 2000) รุนที่ 2
สวพ 5.3.1 (6)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรูพื้นฐานในหองปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคนิค การเตรียมสารละลาย รุนที่ 2
สวพ 5.3.1 (7)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดาน
คุณภาพ หลักสูตร สถิติเบื้องตนและการใชงานโปรแกรมประยุกตทางสถิติเพื่อ
การควบคุมคุณภาพ รุนที่ 1
สวพ 5.3.1 (8)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดาน
คุณภาพ หลักสูตร ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร-ขอกําหนดสําหรับ
องคกรในหวงโซอาหารตาม มอก. 22000-2548 (Introduction and
Requirement ISO 22000 : 2005) รุนที่ 2
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-57สวพ 5.4.1 (1)
สวพ 5.5 (1)
สวพ 5.5 (2)

รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ 2550
คําสั่งแตงตั้งศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
คําสังแตงตั้งบุคลากรทํางานในศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
รหัสหลักฐานเอกสาร
ชื่อหลักฐานเอกสาร
สวพ 7.1.3(1)
สรุปโครงการที่ดําเนินการในปการศึกษา 2550
ตัวอยางบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้ง
สวพ 7.1.3(2)
ลาสุด
สวพ 7.2.1(1)
เกณฑหรือวิธีการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 7.2.1(2)
print หนาหลักเวปไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา ในสวนที่เปนสายตรงของ
ผูอํานวยการ
สวพ 7.6.1 (1)
เวปไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาในสวนสายตรงผูบริหาร
สวพ 7.6.1 (2)
วารสารหนองหญาไซที่ออกในปการศึกษา 2550
สวพ 7.6.1 (3)
แผนพับแนะนํา/ใบปลิวประชาสัมพันธโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
สวพ 7.6.2 (1)
ภาพถายตูความคิดเห็น
สวพ 7.6.2 (2)
เวปไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาในสวนสายตรงผูบริหาร
สวพ 7.6.2 (3)
ภาพถายหองสมุด
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
รหัสหลักฐานเอกสาร
ชื่อหลักฐานเอกสาร
สวพ 8.1.1 (1)
เอกสารการเบิกจายของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สวพ 8.1.2 (1)
ผลการใชเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ รหัสหลักฐานเอกสาร X 3.2(1) มีความหมาย ดังนี้
X หมายถึง ตัวยอของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน
3 หมายถึง องคประกอบที่ 3
2 หมายถึง ตัวบงชี้ที่ 2
(1) หมายถึง หลักฐานอางอิงลําดับที่ 1

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

57

-58ตัวอยาง
คคศ 2.1 (1) หมายถึง
คณะครุศาสตร
องคประกอบที่ 2 (องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน)
ตัวบงชี้ที่ 1 (มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร)
หลักฐานอางอิงลําดับที่ 1

ตัวยอคณะตางๆ
คคศ. คณะครุศาสตร
ควจ. คณะวิทยาการจัดการ
คทอ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คบว. โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
สภศ. สถาบันภาษา ศิลป และวัฒนธรรม
งปก งานประกันคุณภาพการศึกษา

คมส. คณะมนุษยศาสตร
ควท. คณะวิทยาศาสตรฯ
คทก. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สวพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สวท สํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาคผนวก 2
ขอมูลพื้นฐานของ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2550
รายการ
องคประกอบที่ 1 (ใชรอบปงบประมาณ)
- จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
-จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย
องคประกอบที่ 2
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2548
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวนตามที่ระบุใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
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รายการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร
- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมี
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร
- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
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- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ)
- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ)
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยทงั้ หมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย
จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
-ในประเทศ
-ตางประเทศ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ
-ในประเทศ
-ตางประเทศ
จํานวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

ขอมูล/จํานวน/ระดับ

-62-

ขอมูล/จํานวน/ระดับ
รายการ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ยังไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวา
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนต่ํากวา
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ)
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
- ดานวิชาการ วิชาชีพ
- ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ดานกีฬา สุขภาพ
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- ดานสิ่งแวดลอม
จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5
ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ดานวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา
- ดานวิชาการ วิชาชีพ
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ดานกีฬา สุขภาพ
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- ดานสิ่งแวดลอม
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัย
และ/หรือวิทยานิพนธ
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลดานศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ระดับอนุปริญญา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
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- ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกยองระดับชาติและนานาชาติ
- ดานวิชาการ วิชาชีพ
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ดานกีฬา สุขภาพ
จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ที่ไดรับในระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ดานวิชาการ วิชาชีพ
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ดานกีฬา สุขภาพ
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- ดานสิ่งแวดลอม
องคประกอบที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ)
จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมวิชาการ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมนันทนาการที่เขารวมทุกกิจกรรม
- จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม
องคประกอบที่ 4
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ใชรอบปงบประมาณ)
- จํานวนเงินสนับสนุนภายนอกสถาบัน
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย (ใชรอบปงบประมาณ)
- จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน
- จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน
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จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ
- จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
องคประกอบที่ 5
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ)
องคประกอบที่ 6
จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่7
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
- ดานการวิจัย
- ดานศิลปวัฒนธรรม
- ดานอื่น ๆ
จํานวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติที่อาจารยประจําไดรับ
- ดานการวิจัย
- ดานศิลปวัฒนธรรม
- ดานอื่น ๆ
องคประกอบที่ 8 (ใชรอบปงบประมาณ)
รายรับทั้งหมดของสถาบัน
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
คาใชจายครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน
คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย
รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550-พ.ค. 2551)

ขอมูล/จํานวน/ระดับ

-65รายการ
คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ
เงินเหลือจายสุทธิ
สินทรัพยถาวร
องคประกอบที่ 9
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ.
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ภาคผนวก 3
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผศ.สําราญ กําจัดภัย
2. ผศ.สุมาลี สมพงษ
3. นางสาวชนัญกาญจน แสงประสาน
4. ผศ.ยุพิน แวงสุข
5. นายอรุณ วงศจิรัฐิติ
6 นางสาวสุวภา สาวิภาค
6. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
7. นางสาวพัทธนันท ชมภูนุช
8. นายสุรพิน ขาวขันธ
9. นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร
10. นางสาวสุมาลัย พงษศิริ
12. นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่รับผิดชอบงานประกันฯ
เจาหนาที่รับผิดชอบงานประกันฯ
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คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานักงานอธิการบดี

สํานักวิทยบริการฯ

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

ภาคผนวก 4
องคประกอบและตัวบงชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ของหนวยงาน ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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มาตรฐานและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูระกอบการและผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5
ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละของอาจารยประจําที่ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยละงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(citation) ใน
refereed journalหรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ(จํานวนศูนยเครือขาย)(เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

สถาบันภาษาศิลปะฯ

/

สํานักวิทยบริการฯ

/

สํานักงานอธิการบดี

/

คณะ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรัยรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล

บัณฑิตวิทยาลัย

/

มาตรฐานและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม)
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม)

สํานักสงเสริมวิชาการฯ
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คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานักงานอธิการบดี

สํานักวิทยบริการฯ

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
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มาตรฐานและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(งานประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง สํานักงานอธิการบดี)
ปการศึกษา 2550 (มิ.ย. 2550 – พ.ค. 2551)

กิจกรรม

วัน/เดือน/ป

มหาวิทยาลัยประกาศตัวบงชี้ใหมสําหรับการประกันคุณภาพภายใน
ประชาสัมพันธ / แจกคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน
ประชุมหัวหนาหนวยและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
(เพื่อทําความเขาใจในมาตรฐานและตัวบงชี้)
5. ประชุมประธานโปรแกรมวิชา เรื่อง “มาตรฐานและตัวบงชี้ของโปรแกรมวิชา” และ
“มาตรฐานโปรแกรมวิชา”
6. หนวยงานจัดเก็บขอมูล ตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศไว
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน (SAR)”
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
8.1 การเขียนการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
8.2 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน (เปาหมายและผลการดําเนินงาน)
9. การจัดทํา / สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
9.1 โปรแกรมจัดทํามาตรฐานโปรแกรมวิชา สงคณะ
9.2 โปรแกรมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สงคณะ
9.3 หนวยงานระดับคณะ / สํานัก จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สงมหาวิทยาลัย
10. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนวยงานตาง ๆ
11. การอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
12. การตรวจประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน
13. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย (SAR)
14. วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน/นําขอเสนอแนะ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

พ.ค. 2550
มิ.ย. 2550
มิ.ย. 2550
3 ก.ค.2550

1.
2.
3.
4.

15. จัดสงรายงานการประกันคุณภาพประจําปให สกอ.

พ.ย. 2550
ตลอดปการศึกษา
ธ.ค. 2550
9 ม.ค. 2551
ม.ค. 2551
ม.ค. 2551
ก.พ. 2551
ก.พ. 2551
มี.ค.2551
มี.ค. 2551
ม.ค.- มี.ค. 2551
พ.ค. 2551
พ.ค. 2551
พ.ค. 2551
มิ.ย. 2551

