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คํานํนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนนคร ไดดําเนินนการประกันคุคณภาพ
ก
งชาติ พ.ศ.
พ 2542 โดดยไดมีการพัฒ
ฒนาระบบและกลไกการ
เพืพื่อใหเปนไปตตามพระราชบับัญญัติการศึกษาแห
ปรระกันคุณภาพพตามกรอบแลละแนวทางกาารพัฒนาระบบบการประกันคุ
น ณภาพการศึกษาของมหหาวิทยาลัย
ราาชภัฏสกลนคคร มีการแตงตัต้งคณะกรรมมการประกันคุณภาพ เพื่อใหกลไกการดําเนินการประะกันคุณภาพ
เปปนไปอยางมีระบบและบรร
ร
รลุตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว โดยยึดหลั
ห กการพัฒนนาคุณภาพอยยางตอเนื่อง
เนนนการมีสวนรรวม และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในตามองคประกอบคุคุณภาพ 9 ดาน
รายงานการปประเมินตนเออง ฉบับนี้ จัดทํทาขึ้นเพื่อรับการตรวจสอบ
ก
บและประเมินคุ
น ณภาพ
กาารศึกษา ประจําป 2551 โดดยเปนการรายยงานขอมูลกาารดําเนินงานขของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในชวงป
กาารศึกษา 25511 (มิถุนายน 2551
2 – พฤษภาคม 2552) และมีการวิเครราะหผลการดํดําเนินงานตามมตัวบงชี้
คุณภาพ
ณ (Key Quality
Q
Indicators : KQI) ของมหาวิทยาลั
ย ยราชภัฏสกลนคร
ส
ซึ่งไดดปรับปรุงแลละพัฒนา
ขึนจากตั
น้
วบงชีคุค้ ณภาพในแตตละมาตรฐานนของสํานักงาานรับรองมาตตรฐานและปรระเมินคุณภาพพการศึกษา
(สสมศ.)
สถาบันวิจัยและพั
แ ฒนา มหหาวิทยาลัยราาชภัฏสกลนคคร ขอขอบคุณ
ณทานรองอธิการบดี
ก ฝาย
วิจัจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา แลละคณะกรรมกการประกันคุณภาพ รวมทัทั้ง บุคลากรทุทุกฝายที่ใหความร
ว วมมือ
ในนการจัดทํารายงานการประะเมินตนเองฉฉบับนี้ใหสําเร็ร็จลุลวงไปไดดดว ยดี และหหากทานผูใดพพบ
ขอผิ
อ ดพลาด ในนรายงานการปประเมินตนเอองฉบับนี้ ก็ขอได
อ โปรดแจงให
ง สถาบันวิจัยและพัฒนาาทราบดวย
เพืพื่อที่จะไดปรับปรุ
บ งแกไขใหหถูกตองตอไป

(ผูชวยศาาสตราจารยวัลลนิกา ฉลากบบาง)
ผูอํานวยการสถาบั
น
ันวิจัยและพัฒนา
ฒ
30 มิถุนาายน 2552
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ตอนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน
1. รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. 1 ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 680 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อาคาร 10 ชั้น 4) หมู 11 ถนนสกลนครอุดรธานี ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท /โทรสาร 0-4274-4010
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา
วิจัยกาวหนา พัฒนาบุคลากรและทองถิ่น
วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานสงเสริมงานวิจยั แบบบูรณาการ สรางเครือขายงานวิจัย
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และบริการวิชาการแกทองถิ่น
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยอยางหลากหลาย
2. สรางเครือขายงานวิจัยทัง้ ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
4. ใหบริการวิชาการและเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรค
5. บริหารจัดการใหมีคณ
ุ ภาพ
1.3 ประวัติ ความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
จัดตั้งขึ้นเปนสวนราชการลําดับที่เกา วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
กําหนดใหเปนหนวยงานทีม่ ีหนาที่ทําการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา ประสาน
ความรวมมือในการวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู การสรางสรรคภูมิปญญา และการบริการทางวิชาการแก
สังคม เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
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ประวัติเดิมสถาบันวิจยั และพัฒนา มีชื่อเรียกวา “ศูนยวิจยั ” เปนหนวยงานในวิทยาลัยครู
สกลนคร สังกัดกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. 2538 เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลใหวิทยาลัย
ครูสกลนคร เปลี่ยนไปเปน “สถาบันราชภัฏสกลนคร” และ “ศูนยวิจยั ” เปลี่ยนไปเปน “สํานักวิจัย”
ป พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2542 ลงวันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2542 มีผลให “สํานักวิจัย” เปลี่ยนไปเปน “สํานักวิจยั และบริการวิชาการ”
ป พ.ศ. 2547 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให
“สถาบันราชภัฏสกลนคร” ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เปนสวนราชการ
และเปนนิติบคุ คล ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ป พ.ศ. 2548 มีการประกาศใชกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีผลให “สํานักวิจยั และบริการวิชาการ” เปลี่ยนไปเปน “สถาบันวิจัย
และพัฒนา”
ป พ.ศ. 2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ใหมีสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาระดับกองใน
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มีชื่อเรียกวา “สํานักงานผูอํานวยการ”
ป พ.ศ. 2550 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนระดับงานหรือเทียบเทางาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานผูอํานวยการ แบงออกเปน 5 งาน ประกอบดวย งานบริหารทั่วไป
งานวิจยั งานศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม งานศูนยวิทยาศาสตร และงานสารสนเทศและเผยแพรงานวิจยั
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ทําเนียบผูบริหาร
ลําดับที่
รายชื่อผูบริหาร
1
ผูชวยศาสตราจารยยุทธศักดิ์ ฮมแสน
2
ผูช วยศาสตราจารยสมจิตต รัตนอุดมโชค
3
ผูช วยศาสตราจารย ดร.พนมพร จินดาสมุทร
4

ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ วงษชาลี

5

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ กําจัดภัย

6

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

1.4 รายชื่อผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาในปจจุบนั
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน
3. นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส
4. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
5. นายนิกร สุขปรุง
6. นายชัยณรงค ไชยสินธุ
7. นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ

ชื่อตําแหนง
หัวหนาศูนยวิจัย
ผูอํานวยการสํานักวิจัย
ผูอํานวยการสํานักวิจยั และ
บริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา

พ.ศ.
2534 - 2538
2538 - 2542
2542 - 2546
2546 - 2547
2548 - 2552
2552 - ปจจุบนั

ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอํานวยการ และหัวหนางานวิจยั
รองผูอํานวยการ
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
และ ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนางานศูนยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนางานศูนยวทิ ยาศาสตร
ปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนางานสารสนเทศและ
เผยแพรงานวิจัย
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1.5 รายคณะกรรมการการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจกิ า ทิมสุกใส
กรรมการ
3. นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ
กรรมการ
4. นางสาวพัทธนันท ชมภูนุช
กรรมการ
5. นายสุรพิน ขาวขันธ
กรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน
กรรมการ
7. นางสาวพิศมัย ยศตะโคตร
กรรมการ
กรรมการ
8. นางสาวสุมาลัย พงษศริ ิ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน
กรรมการและเลขานุการ
10. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
11. นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.6 รายชื่อผูกาํ กับดูแลและรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
1. ผศ. ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน รองผูอํานวยการ/ผูกํากับดูแล
2. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ/ ผูกํากับดูแลและรับผิดชอบ
3. นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์ นักวิจัย/ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลัก
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1.7 โครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานผูอํานวยการ

งานบริหารทั่วไป
- หนวยงานสารบรรณ
- หนวยงานการเงินและพัสดุ
- หนวยงานนโยบายและแผน
- หนวยงานบุคลากรและ
สวัสดิการ
- หนวยงานประกันคุณภาพ
- หนวยงานประชาสัมพันธ
- หนวยงานเลขานุการและการ
ประชุม

งานวิจัย
- หนวยงานบริหารจัดการ
งานวิจัย
- หนวยงานวิจัยสถาบัน

งานสารสนเทศและ
เผยแพรงานวิจัย

งานศูนยวิทยาศาสตร

- หนวยงานทะเบียนและทรัพยสินทางปญญา - หนวยงานเลขานุการ
- หนวยงานบริการ
- หนวยงานพัฒนาเว็บไซดและระบบ
วิชาการและถายทอด
ฐานขอมูล
- หนวยงานประชุมทางวิชาการและนําเสนอ เทคโนโลยี
ผลการวิจัย
- หนวยงานผลิตสื่อ วารสาร และจุลสาร
- หนวยงานรวบรวมและประมวลผลขอมูล
- หนวยงานสืบคนขอมูลและสารสนเทศ
- หนวยงานหองสมุด

งานศูนยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
- หนวยงานบริหารและธุรการ
- หนวยงานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- หนวยงานวิจัยและพัฒนา
- หนวยงานผลิตและซอม
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1.8 โครงสรางการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผูอํานวยการ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนางานบริหารทั่วไป

หัวหนางานวิจัย

หัวหนางานสารสนเทศ
และเผยแพรงานวิจัย

หัวหนางานศูนยวิทยาศาสตร

หัวหนางานศูนยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

โครงสรางการบริหารตามสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงสรางการบริหารที่อยูในการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการฯ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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1.9 สภาพทางกายภาพ (ไดแก หองสํานักงาน หองทํางาน หองปฏิบตั ิการ เปนตน)
หองทํางานรองอธิการบดีฝายวิจยั และพัฒนา
1
หองทํางานผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4
หองทํางานหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
1
หองสมุดสถาบันวิจยั และพัฒนา
1
หองสํานักงานผูอํานวยการ
1
1
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (งานศูนยวิทยาศาสตร)
หองทํางานศูนยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
1
หองทํางานศูนยวิทยาศาสตร
1
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (ดานชีววิทยา ฟสิกส เคมี สิ่งแวดลอม)
4
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหน้ํา
1
หองประชุมศูนยวทิ ยาศาสตร
2
1.10 จํานวนบุคลากรในหนวยงาน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผูสอน)
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน
1.11 งบประมาณ (ปงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
เงินนอกงบประมาณ
รวม

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

5 คน
1 คน
3 คน
1 คน
14 คน

2551)
7,498,300 บาท
1,319,612 บาท
8,817,912 บาท
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ตอนที่ 2
การนําผลการประเมินครัง้ ที่ผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนําผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 มาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2551 ดังนี้
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรคใหบรรลุ
ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานโดยจัดทําระบบฐานขอมูลดานการวิจัย มีการประกาศการใหทุน
สนับสนุนการทําวิจยั และการนําเสนอผลงานวิจยั แกคณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
(สายสนับสนุนวิชาการ) และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและประสาน
การขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรค
2. จัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรค
3. โครงการอบรมการจัดทําเว็บไซตระบบฐานขอมูล NRPM ใหนกั วิจัยใหมและอาจารยที่สนใจ
4. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา บ.กศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
5. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
6. การใหบริการหองสมุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. การใหบริการวิชาการดานการวิจัยของงานศูนยวิทยาศาสตร
8. การใหบริการวิชาการดานการวิจัยของงานศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
9. ประกาศการใหเงินสนับสนุนการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรค
12

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางในการทําวิจยั เชิงวิชาการ” ภายใตโครงการ
พัฒนานักวิจยั ใหม
11. โครงการอบรม เรื่อง “การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับงานวิจัย”
12. โครงการจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและ งานสรางสรรคในวันวิทยาศาสตร ประจําป 2551
13. การรวมนําเสนอผลงานวิจัย และงานสรางสรรค
14. การจัดประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ เรื่อง “ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก”
15. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจยั ทองถิ่น
เพื่อแผนดินไทย”
16. การใหทนุ สนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั และงานสรางสรรค สําหรับอาจารยประจําและ
นักศึกษา
17. หนังสือแสดงความยินดีนักวิจัยทีไ่ ด รับรางวัลดีเดนในงานนําเสนอผลงานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรค
ผลการดําเนินงาน

สถาบันวิจยั และพัฒนา มีนโยบายการใหทุนสนับสนุนเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยจัดใหมวี ารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
หองสมุดเพื่อเปนแหลงรวบรวม เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจยั และงานสรางสรรค ของคณาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ) และนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย
รวมทั้ง ไดจดั ใหมีระบบฐานขอมูลและเว็บไซตเพื่อเผยแพรงานวิจัย และมีระบบการบริหารจัดการความรู
ของหนวยงาน
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. การใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั หรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจําและ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. การใหทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
3. จัดทําแผนการดําเนินงานการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการ
4. ประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดทําผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
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5. จัดทําโครงการคลังผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน
6. จัดทําคูมือการดําเนินงานระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
7. จัดหาบุคลากรดูแลระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
8. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชนใหไดมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตออาจารยประจํา
ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดใหมีระบบการสนับสนุน สงเสริม การใหทนุ อุดหนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรคแกอาจารยประจํา โดยประสานการดําเนินการขอรับการอุดหนุนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนจาก
มหาวิทยาลัยและ แหลงทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยและเพิ่ม
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. แผนการปฏิบัติงานสํารวจขอมูลดานงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. สรุปผลจํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกตออาจารยประจําในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
3. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมกี ารทําการวิจยั และเผยแพรผลงานทางวิชาการ
4. อาจารยภายในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่หลากหลายสาขาวิชา และมี
ประสบการณในการทําวิจัย
5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยทีส่ อดคลองกับทองถิ่น
6. ชุมชนทองถิ่นมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการทําวิจัยหลายแหง
7. มีหนวยงานจากภายนอกใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายในและประชาชน
ทั่วไปไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หนวยงาน และเปดโอกาสใหผูที่สนใจไดเขามาชมผลงานและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานได
อยางตอเนื่อง โดยผานชองทางที่หลากหลายและผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน
สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
1. เว็บไซตสถาบันวิจยั และพัฒนา
2. กระดานขาว เว็บไซตสถาบันวิจยั และพัฒนา
3. ระบบสายตรงผูอํานวยการ
4. สมุดเยี่ยม เว็บไซตสถาบันวิจยั และพัฒนา
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ตอนที่ 3
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดาํ เนินการประกันคุณภาพ เพือ่ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยไดพฒ
ั นาระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามกรอบและแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวบงชีค้ ุณภาพ (Key Quality
Indicators : KQI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งไดปรับปรุงและพัฒนา ขึ้นจากตัวบงชี้คณ
ุ ภาพในแต
ละมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.) และไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อใหกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพเปนไปอยางมีระบบและบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ไดวางไว โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเนนการมีสวนรวม และดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
9 องคประกอบ 26 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

จํานวนตัวบงชี้
2
4
4
4
8
2
2
26

จํานวนตัวบงชี้
เฉพาะ
-
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาตั้งแตเริ่มตน
และปรับเปลี่ยนปรัชญา วัตถุประสงค ซึ่งระบุไวอยางชัดเจน เพื่อใหสมาชิกทุกกลุมในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ไดรับทราบทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจน ผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง
ชุมชน ผูใชบริการ และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ปรัชญา วัตถุประสงค มีความสอดคลองกันและกําหนดเปน
แนวทางในการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ สนับ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และเป น ไปตามหลั ก การของ
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ โดยสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาได ทํ า แผนกลยุ ท ธ แ ละแผนดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให บ รรลุ ต ามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น แ ละ
วัตถุประสงคของหนวยงานและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ของประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ซึ่งตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้

1.1 มีการกําหนดปรัชญา ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กาํ หนด
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

ดานปรัชญา วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน
คาคะแนนที่ได
1.00

1.00
1.00
อยูในเกณฑไมไดมาตรฐาน

หมายเหตุ
คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน
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ตัวบงชี้ที่ 1.1

:

ชนิดของตัวบงชี้ :

มีการกําหนดปรัชญา ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :
ระดับ
1. มีการกําหนดปรัชญา
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน
และกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนา
ของชาติ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน

เลขที่
สวพ 1.1 (1)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนปฏิบัติราชการของสบัน
วิจัยและพัฒนา

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ สวพ 1.1 (1)
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ สวพ 1.1 (2)
แผนพัฒนาของชาติ

แผนปฏิบัติราชการของสบัน
วิจัยและพัฒนา
บันทึกการประชุมแผนปฏิบตั ิ
การของสถาบันวิจยั และพัฒนา

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและ
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ

สวพ 1.1 (3)

เอกสารกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงาน

สวพ 1.1 (4)

โครงการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
-

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอยปละ 2 ครัง้ และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ
แผนดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

-

-

-

-

-
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน
จุดแข็ง

-

1 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกาํ หนด ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร
ตลอดจนกลยุทธในการดําเนินงาน กิจกรรม/
โครงการตาง ๆ โดยจัดตั้งคณะทํางานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. การจัดทํากลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดตัวบงชี้

:
:

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้ องการปฏิบตั ิงานที่กําหนด
ผลผลิต
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. จํานวนตัวบงชีข้ องแผนปฏิบตั ิงาน
สวพ 1.2 (1) 1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้
ประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
ของแผนปฏิบตั ิงานในรอบ
ทั้งหมด 19 ตัวบงชี้
ปงบประมาณ เปาหมายตัวบงชี้ และ
2. จํ า นวนตั ว บ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ง าน
แผนการดําเนินงานในตัวบงชี้นั้น
ประจําปงบประมาณทั้งหมด 26 ตัวบงชี้
สวพ 1.2 (2) 2. คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. คิดเปนรอยละ 73.08

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน
จุดแข็ง

รอยละ 70 (1 คะแนน)
(0 คะแนน)
รอยละ 73.08 (1 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 (2 คะแนน)

แนวทางเสริม
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-

-

จุดออน
-สถาบันวิจยั และพัฒนา ไมมีการพัฒนาระบบงาน
สารบรรณอยางตอเนื่อง และระบบการจัดเอกสาร
ยังไมเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ
-บุคลากรขาดความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ
-อัตรากําลังลุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ

แนวทางแกไข
-ใหเขาอบรม/สอนเรื่องการจัดเก็บเอกสาร/พัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดเก็บ/จัดทําเอกสาร
งานสารบรรณ
-จัดบุคลากรเขารับการฝกอบรมเรื่องระบบการ
จัดเก็บเอกสาร
-จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัดเก็บ
เอกสาร
-จัดงบประมาณคาตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. การจัดทําเอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานรอบปงบประมาณ
เปาหมายในแตละตัวบงชีแ้ ละแผนการดําเนินงานในตัวบงชี้นั้น
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
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การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
มี ค วามรู ใ นวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รที่ กํ า หนด การเรี ย นการสอนในยุ ค ป จ จุ บั น ใช ห ลั ก การของการจั ด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ภารกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่
ไดมาตรฐานตามที่กําหนดประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมหลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งองคกร
ภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงชี้จํานวน 3 ตัวบงชี้
ประกอบดวย
ตัวบงชี้รวม

ดานการเรียนการสอน
คาคะแนนที่ได

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

3.00
2.00
1.00
3.00
2.25
อยูในเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ
คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00
ตัวบงชี้ที่ 2.8

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

: มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียน
การสอน
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. มีผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจยั ดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
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1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุน
ใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใน
ดานการเรียนการสอน

เลขที่
สวพ 2.8 (1)

เอกสาร
1. แผนการดําเนินงานพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน

สวพ 2.8 (2)

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางในการทําวิจยั เชิง
วิชาการ” ภายใตโครงการพัฒนา
นักวิจัยใหม

สวพ 2.8 (3)

2. โครงการอบรม เรื่องการเลือกใช
สถิติใหเหมาะสมกับงานวิจยั

สวพ 2.8 (4)

3. โครงการจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคในวันวิทยาศาสตร
ประจําป 2551

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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สวพ 2.8 (5)

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

4. มีผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและ
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงาน
วิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ

4. การรวมนําเสนอผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรค
สวพ 2.8 (6) 5. การประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ เรื่อง “ความ
รวมมือ เพื่อการพัฒนาบนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
สวพ 2.8 (7) 6. การประชุมวิชาการระดับชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง
“การวิจยั ทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย”
สวพ 2.8 (8) 1. การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
สวพ 2.8 (9) 2. การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
สวพ 2.8 (10) 3. การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
สวพ 2.8 (11) 1. โครงการจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคในวันวิทยาศาสตร
ประจําป 2551
สวพ 2.8 (12) 2. การประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ เรื่อง “ความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาบนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

ผลการดําเนินงาน
เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการ สวพ 2.8 (13) 1. การรวมมือกับสํานักงานกองทุน
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประชาสัมพันธการรับทุนวิจยั
โครงการ IPPUS
สวพ 2.8 (14) 2. การรวมมือกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประชาสัมพันธการรับทุนวิจยั
โครงการ ABC/PUS/MAG

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม
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1. หนวยงานมีนโยบายสนับสนุนระบบและ
กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. หนวยงานมีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจยั
ของ อาจารยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1. จัดทําแผนการดําเนินงานระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให
มีมาตรฐาน
3. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
จุดออน
แนวทางแกไข
1. อาจารยบางสวนยังขาดความเขาใจในการทํา 1. จัดกิจกรรมพัฒนาความรูในการทําการวิจัย
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
งานวิจยั ยังไมผานการประเมินคุณภาพงานวิจยั
2. ติดตามและประเมินคุณภาพการทําการวิจัย
2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไมชัดเจน 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
3. บุคลากรที่ดูแลระบบและกลไกสนับสนุนให การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ 4. สรางเครือขายวิจยั ดานนวัตกรรมการเรียนการ
สอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สอนมีจํานวนจํากัด
5. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทําวิจัย
การเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
รวมระหวางหนวยงานคณะและสถาบันวิจัย
และพัฒนา

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. แตงตั้งคณะกรรมบริหารจัดการการทําวิจัยการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
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รวมระหวาง หนวยงานคณะและสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. โครงการอบรมการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. โครงการใหทุนสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. โครงการติดตามและประเมินคุณภาพการทําการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
5. โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีมาตรฐาน
6. โครงการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
7. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยั ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 2.9

: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
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ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 - รอยละ 59

รอยละ 60 – รอยละ 79

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 1,099 คน
2. จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ
1,919 คน ในจํานวนนี้มีบณ
ั ฑิตที่ศึกษาตอและ
มีงานทํากอนเขาเรียนแลว จํานวน 198 คน ดังนั้น
จึงเหลือบัณฑิตที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 1,721 คน
3. คิดเปนรอยละ 63.8582
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

เลขที่
สวพ 2.9 (1)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการติดตามผลผูสําเร็จ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครปการศึกษา 2551

รอยละ 70 (2 คะแนน)
รอยละ 84.45 (3 คะแนน)
รอยละ 63.38 ( 2 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 70 (2 คะแนน)

แนวทางเสริม
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1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบฐานขอมูล
ติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลของบัณฑิตโดยใชรว มกับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผานทางระบบ
อินเตอรเน็ต
2 คณะทุกคณะ สถาบันวิจยั และพัฒนา สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสาน
ความรวมมือในการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล
บัณฑิต
จุดออน
- การสงแบบสอบถามลาชา
- ขาดการมีสว นรวมของบัณฑิตในการตอบ
แบบสอบถาม

-

แนวทางแกไข
-มีแผนงานทีเ่ ปนระบบในการติดตาม
-แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษาปการศึกษา จําแนกตาม
คณะวิชา

ตัวบงชี้ที่ 2.10

: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ
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ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ.

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 525 คน
2. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําทั้งหมด 1,099 คน
3. คิดเปนรอยละ 47.77

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
สวพ 2.10 (1) รายงานการติดตามผลผูสําเร็จ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครปการศึกษา 2551

รอยละ 70 (1 คะแนน)
รอยละ 36.09 ( 1 คะแนน)
รอยละ 47.77 (1 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 (2 คะแนน)

แนวทางเสริม
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-

-

จุดออน
สาเหตุที่บัณฑิตไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมเปนไป
ตามเกณฑ เนือ่ งจากทํางานในตําแหนงทีร่ ับสมัคร
คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี

แนวทางแกไข

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษาปการศึกษา 2552 จําแนกตามคณะ
วิชา

ตัวบงชี้ที่ 2.11
ชนิดของตัวบงชี้

: ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการ และผูใชบัณฑิต
: ผลผลิต
33

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 - 2.49
เฉลีย่ อยูระหวาง 2.50 – 3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. ดานความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงาน สวพ 2.11 (1) รายงานผลการสํารวจความ
ในสาขานั้นๆ มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 คะแนน
พึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
2. ดานความสามารถพืน้ ฐานที่สงผลตอการทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 คะแนน
สกลนคร ที่สําเร็จการศึกษา
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
ปการศึกษา 2551
วิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน
4. คิดเปนคาคะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

3.00 (3 คะแนน)
3.90 (3 คะแนน)
3.98 (3 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
คาเฉลี่ย 4.00 (3 คะแนน)

แนวทางเสริม
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1. สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลัก
ในการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง /
ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่
บัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยาง
เพียงพอในการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจ
ของนายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป
(หลังจากที่บณ
ั ฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร)
จุดออน

-

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตปการศึกษา 2552

องคประกอบที่ 4 การวิจยั
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สถาบันวิจัยและพัฒนา แตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับ สภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถ ดําเนินการในพันธกิจดานนี้
อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จ และเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่
สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนอง
ยุทธศาสตรของชาติ และมีการเผยแพรอยางกวางขวางจํานวน 4 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การวิจัย
คาคะแนนที่ได
3.00
3.00
3.00
2.00

2.75
อยูในเกณฑไดมาตรฐาน

หมายเหตุ
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คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ตัวบงชี้ที่ 4.1

:

ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ใชประโยชนไดจริง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ

หลักฐานอางอิง
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เลขที่
สวพ 4.1 (1)

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยั
และงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของสถาบันและ
สวพ 4.1 (2)
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ
ชาติ
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สวพ 4.1 (3)
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจยั และงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง
สวพ 4.1 (4)
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
สวพ 4.1 (5)

สวพ 4.1 (6)

สวพ 4.1 (7)

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

เอกสาร
1. แผนปฏิบัติงานระบบบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
2.แผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ระบบบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรค
2. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
1. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา
(บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา
(บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
3. บันทึกขอความ กองนโยบายและเผน
สํานังานอธิการบดี ที่ ศธ 0542.01/ว188
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 แจงการอนุมัติเงิน
คาบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
1. เว็บไซตระบบฐานขอมูล NRPM

หลักฐานอางอิง
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

เลขที่
สวพ 4.1 (8)

สวพ 4.1 (9)
สวพ 4.1 (10)
สวพ 4.1 (11)
สวพ 4.1 (12)

ผลการดําเนินงาน

เอกสาร
4. บันทึกขอความ กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0542.01/ว204
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550 แจงการโอน
จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
5. การใหบริการหองสมุดของ สถาบันวิจยั
และพัฒนา
6. การใหบริการวิชาการดานการวิจัย ของ
ศูนยวิทยาศาสตร
7. การใหบริการวิชาการดานการวิจัย
ของงานศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
8. ประกาศการใหเงินทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

หลักฐานอางอิง
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4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย

เลขที่
สวพ 4.1 (13)

สวพ 4.1 (14)
สวพ 4.1 (15)

สวพ 4.1 (16)
สวพ 4.1 (17)

สวพ 4.1 (18)

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน

สวพ 4.1 (19)

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกทัง้ ภาครัฐเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม

สวพ 4.1 (21)

สวพ 4.1 (20)

เอกสาร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางในการทําวิจยั เชิง
วิชาการ” ภายใตโครงการพัฒนา
นักวิจัยใหม
2. โครงการอบรม เรื่อง การเลือกใช
สถิติใหเหมาะสมกับงานวิจยั
3. โครงการจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคในวันวิทยาศาสตร
ประจําป 2551
4. การรวมนําเสนอผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรค
5. การประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ เรื่อง “ความ
รวมมือ เพื่อการพัฒนาบนเสนทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
6. การประชุมวิชาการระดับชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง
“การวิจยั ทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย”
1. การใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผล
งานวิจยั และงานสรางสรรค
2. หนังสือแสดงความยินดีนกั วิจยั ที่ได
รับรางวัลดีเดนในงานนําเสนอผลงาน
วิจัย
1. ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ การ
นําเสนอผลงานวิจยั ประจําป 2552

ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

2 คะแนน
2 คแนน
3 คแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
1. หนวยงานมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบ 1. จัดทําแผนการพัฒนาระบบและกลไกใน
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
สรางสรรคในรอบ 4 ป
จุดออน
1. บุคลากรในการควบคุมงานดานการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และงาน
สรางสรรคมีจํานวนจํากัดและอาจารยที่ทําหนาที่ดแู ล
มีภาระงานสอนมาก
2. ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจยั และงานสรางสรรคยังไมเปนระบบ
ที่ชัดเจนย และขาดการพัฒนาที่ตอเนื่อง
3. ขาดคูมือในการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ชัดเจน

แนวทางแกไข
1. จัดทําคูมือการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ชัดเจน
2. เพิ่มบุคลากรควบคุมดูแลการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั
และงานสรางสรรค

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

โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารงานสถาบันวิจยั และพัฒนา
โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
โครงการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
โครงการสนับสนุนการจัดทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 4.2

:

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
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ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรคที่เชื่อถือ
ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ
การนําผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุม ครองสิทธิ
ของงานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน

เลขที่
สวพ 4.2 (1)
สวพ 4.2 (2)
สวพ 4.2 (3)
สวพ 4.2 (4)

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน
3. มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป
ยังผูเกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอก
สถาบัน

สวพ 4.2 (5)
สวพ 4.2 (6)

สวพ 4.2 (7)
สวพ 4.2 (8)

สวพ 4.2 (9)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
1. แผนปฏิบัติงานการนําเสนอผลงานวิจยั และ
งานสรางสรรค
2. แผนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การ
นําเสนอผลงานวิจยั และงานสรางสรรค
3. หนังสือสงวารสารไปเผยแพร หนวยงาน
ภายในและภายนอก
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การใหทนุ สนับสุนนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. การจัดทําวารสารเผยแพรผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรครวมกับโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
2. การจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร กับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาติการนําเสนอผลงานวิจัยประจําป 2552
2. การจัดทําวารสารเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรครวมกับโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจยั กับ
องคการภายนอกสถาบันเพือ่ การนํา
ผลงานไปใชประโยชน
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตร
การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา
ตลอดจนการคุม ครองสิทธิของ
งานวิจยั หรือสิ่งประดิษฐ หรือ
นวัตกรรมใหแกนกั วิจัยเจาของ
ผลงาน

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

เลขที่
สวพ 4.2 (10)

สวพ 4.2 (11)
สวพ 4.2 (12)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
1. การใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจยั
หรืองานสรางสรรคสําหรับอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เอกสารหลักฐานการนําเสนอผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน
1. การใหทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อ
ขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนกั วิจยั เจาของผลงาน

3 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม
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1. หนวยงานมีนโยบายใหทุนสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
2.หนวยงานงานหองสมุดสําหรับเผยแพร
ผลงานวิจัย
3. หนวยงานมีการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสกลนคร

1. จัดทําแผนการดําเนินงานการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชน
2. ประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทําผลงาน
วิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน
3. หนวยงานจัดทําโครงการผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน
แนวทางแกไข
1. จัดทําคูมือการดําเนินงานระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน
2. จัดหาบุคลากรดูแลระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
3. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชนใหไดมาตรฐาน

จุดออน
1. ขาดคูมือระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการ และการนําไปใชประโยชน
2. บุคลากรที่ดูแลระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชนมจี ํากัด
3. การจัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งใน
วงการวิชาการและการนําไปใชประโยชนยงั ไม
ชัดเจน
โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนการดําเนินงานการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการ
นําไปใชประโยชน
2. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการวิจัย
3. โครงการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. โครงการสนับสนุนการสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน
5. โครงการสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
ตัวบงชี้ที่ 4.3
: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจํา
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ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
อยูระหวาง 1 - 16,999 บาท

คะแนน 2
คะแนน 3
17,000.-บาท – 24,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
1. แผนการปฏิบัติงานสํารวจขอมูลดาน
งานวิจยั และงานสรางสรรค จากภายใน
และภายนอกสถาบัน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551

1. เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสรางสรรค จากภายใน
สถาบัน

7,391,500

เลขที่
สวพ 4.3 (1)

2. เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสรางสรรค จากภายนอก
สถาบัน

4,016,065

สวพ 4.3 (2)

2. บันทึกขอความ กองนโยบายและ
แผนสํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0542.01
/ว188 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 แจงการ
อนุมัติเงินคาบํารุงการศึกษาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551

3. เงินสนับสนุนเงินวิจยั และงาน 11,407,565
สรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันทั้งหมด

สวพ 4.3 (3)

3. บันทึกขอความ กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี ที่0542.01/ว204
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2550 แจงการ
โอน จัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลการดําเนินงาน

เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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4. จํานวนอาจารยประจํา และ
นักวิจัยประจํา ที่ปฏิบัติงานจริง

207

5. เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
งานสรางสรรค จากภายในละ
ภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจํา
6. ระดับคะแนน

55,109.01

สวพ 4.3 (5)

3

สวพ 4.3 (6)

6. สรุปผลจํานวนเงินวิจยั จากภายใน
และภายนอกตออาจารยประจําใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

สวพ 4.3 (7)

7. สรุปจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย ประจํา ที่ปฏิบัติงานจริงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

สวพ 4.3 (4)

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร
เรื่อง ผลการพิจารณาใหทุนอุดหนุน
การวิจยั สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 12
ธันวาคม 2550
5. แบบสํารวจขอมูลดานการวิจัย และ
งานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมกี ารทําการวิจยั และ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
2. อาจารยภายในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่หลากหลายสาขาวิชา และมี
ประสบการณในการทําวิจัย
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยที่
สอดคลองกับทองถิ่นมาก
4. ชุมชนทองถิ่นมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการทําวิจัย
หลายแหง
5. มีหนวยงานใหทนุ สนับสนุนการทําวิจยั จาก
ภายนอก

จุดออน
1. บุคลากรที่ทํางานวิจยั มีภาระงานมากจึงไม
สามารถ ทําวิจัยไดอยางเต็มที่ทําใหงานวิจยั
ดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ระบบการบริหารจัดการงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยมีระบบการดําเนินงานไมชดั เจน
3. บุคลากรที่ดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจยั มี
จํานวนจํากัดและภาระงานมาก
4. อาจารยที่เปนหัวหนางานมีภาระงานสอนมาก
สงผลใหการบริหารงานวิจยั ไมตอเนื่อง
5. อาจารยรุนใหมมีประสบการณทํางานวิจัยนอย

แนวทางเสริม
1. การประสานงานกับแหลงทุนทั้งภายในและ
ภายนอก ที่สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทําวิจัยใหมากขึ้น
2. สงเสริมสนับสนุน กระตุนใหมกี ารพัฒนา
นักวิจัยใหมและนักวิจัยรุน เกาดานการวิจยั เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการทําวิจัยแบบบูรณาการทั้งการสอน
การวิจยั และการบริการวิชาการใหเปนชุดเดียวกัน
4. สรางเครือขายการทําวิจัยกับชุมชนทองถิ่น
5. สรางเครือขายการทําวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ดวยระบบพี่เลีย้ งงานวิจัย
6. จัดทําระบบการประชาสัมพันธการใหทุนให
ชัดเจน และมีระบบเครือขายระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง/โครงการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางแกไข
1. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมกี ารทําการวิจยั และ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
2. อาจารยภายในมหาวิทยาลัยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่หลากหลายสาขาวิชา และมี
ประสบการณในการทําวิจัย
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัยที่
สอดคลองกับทองถิ่นมาก
4. ชุมชนทองถิ่นมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการทํา
วิจัยหลายแหง
5. มีหนวยงานใหทนุ สนับสนุนการทําวิจยั จาก
ภายนอก
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โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการใหทุนอุดหนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. โครงการใหทุนอุดหนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
3. โครงการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. โครงการสงเสริมใหนักวิจัยหนาใหมทําวิจัย
5. โครงการสงเสริมการทําวิจัยเชิงพืน้ ที่ ABC/PUS/MAG
6. โครงการวิจัยสถาบัน

ตัวบงชี้ที่ 4.4

:

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
50

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
ชนิดของตัวบงชี้ :

ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

รอยละ 1 - รอยละ 19

รอยละ 20 – รอยละ 29

มากกวาหรือเทากับรอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
สวพ 4.4 (1)

เอกสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรทองถิ่นสกลนคร
ผูวิจัย ดร.อมรา เขียวรักษา
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (2)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

3. การวิจัยเชิงนโยบาย (policy research)
ผูวิจัย : ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
หนวยงาน : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (3)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

1. การสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่อง ความปลอดภัยในงานเชื่อม
ผูวิจัย : นาย วาสนา เกษมสินธ และนายไวรุจน อิ่มโพ
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่

เอกสาร
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4. การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักดวยวัสดุ
ในทองถิ่น
ผูวิจัย : ดร.กิตติชัย โสพันนา
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในปา
เบญจพรรณเขตอุทยานแหงชาติภูพานจังหวัดสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.พิทักษ วงษชาลี
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา จังหวัดสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.สุรชาติ เทียนกล่ํา
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพิ่มผลผลิต
ใบ ปริมาณสี และครามผงของครามงอ
ผูวิจัย ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8. รูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับบาน
ทาวัด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการ
ทองเที่ยวในเสนทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก
สูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ผูวิจัย ผศ.สมบูรณ ชาวชายโขง
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการดําเนินงาน

สวพ 4.4 (4)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

สวพ 4.4 (5)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

สวพ 4.4 (6)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

สวพ 4.4 (7)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

สวพ 4.4 (8)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

เลขที่

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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9. คนรุนใหมกับการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ชนินทร วะสีนนท
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10. การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู
เจตคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
สําหรับผูนําทองถิ่น ผูวิจัย : ผศ.ดร.ภูมิพงศ จอมหงษ
พิพัฒน
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11. การพัฒนามาตรฐานการผลิตกําลังคนดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูวิจัย : นายสมศักดิ์ เจริญสุข
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพศศึกษา โดยใชทักษะ
ชีวิตเปนฐานความคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.กาญจนา วงษสวัสดิ์
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13. การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง “ลายผาพื้นเมือง
จังหวัดสกลนคร” เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ผานเว็บแอพพลิเคชั่น
ผูวิจัย : อาจารยกรรณิการ กมลรัตน
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา บานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัด
สกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.ธวัชชัย ไพใหล
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการดําเนินงาน

สวพ 4.4 (9)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

สวพ 4.4 (10)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

สวพ 4.4 (11)

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปที่ 5 ฉบับที่ 20 สิงหาคม –
ตุลาคม 2551ว ารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5
ฉบับที่ 19 พฤษภาคม – กรกฎาคม
2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

สวพ 4.4 (12)

สวพ 4.4 (13)

สวพ 4.4 (14)

เลขที่

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 255
หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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15. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต1
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
16. ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารบางประการที่สัมพันธ
กับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสกลนคร เขต 3
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ศิกานต เพียรธัญญกรณ
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
17. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (15)

สวพ 4.4 (16)

สวพ 4.4 (17)

18. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย 5
ชนิด ของสารที่แยกจากเปลือกตนสมเสี้ยว
ผูวิจัย : อาจารยบํารุง รินทา
หนวยงาน : วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (18)

19. รูปแบบการพัฒนาหมูบานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ผูวิจัย : ผศ.ทศพล สมพงษ
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (19)

ผลการดําเนินงาน

เลขที่

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551

การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
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20. การทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง การเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย 5 ชนิด ของสารที่แยกจากเปลือกตนจามจุรี
ผูวิจัย : อาจารยบํารุง รินทา
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (20)

21. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง ยางพารา โรงเรียนบาน
นาตองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3
ผูวิจัย : ผศ.วันเพ็ญ จันทรเจริญ
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
22. การพัฒนาความรูและทักษะการนวดไทยใหกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานกรณีศึกษา อําเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ประยูร บุญใช
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
23. ความพึงพอใจสภาพปญหาและความตองการของ
นักศึกษาในการใชบริการหนวยงานบริการ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.สุมาลี สมพงษ
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
24. การสังเคราะหตัวดูดซับจากกะลามะพราว
ผูวิจัย : ดร.กิตติชัย โสพันนา
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (21)

ผลการดําเนินงาน

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

สวพ 4.4 (22)

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

สวพ 4.4 (23)

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

สวพ 4.4 (24)

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

เลขที่
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25. การพัฒนาบทเรียนอีเลินนิ่งวิชาฟสิกส เรื่อง แสงและการ
มองเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ผูวิจัย : ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (25)

26. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย 5
ชนิด ของสารที่แยกจากเปลือกตนชะมวง
ผูวิจัย : อาจารยบํารุง รินทา
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (26)

27. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนวิชาฟสิกส 1
เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ภูมิพงศ จอมหงษพิพัฒน
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (27)

28. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
5 ชนิด ของสารที่แยกจากตนโมกเครือ
ผูวิจัย : อาจารยบํารุง รินทา
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4.28 (28)

29. การศึกษาขอมูลการตลาดของทรัพยากรจากลุมน้ํา
สงครามตอนลางในระดับอําเภอ กรณีศึกษา:ตลาดอําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และตลาดอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ชนินทร วะสีนนท
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (29)

ผลการดําเนินงาน

เลขที่

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551

หลักฐานอางอิง
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30. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสาขาวิทยาการจัดการ
ตอความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ผูวิจัย : ผศ.ปยะวดี ยอดนา
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (30)

31. การแทรกแซงของภาษาแมที่มีตอการแปลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.คารม ไปยะพรม
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (31)

32.. A Critical Analysis of Heritage Interpretation for
Visitor at Sukhothai World Heritage Site, Thailand
ผูวิจัย : อาจารยสุภาวดี ลอมมหามงคล
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (32)

33. Major Factors Affecting the Organizational
Effectiveness : A Study of City and Town Municipalities
ผูวิจัย : ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (33)

34. Appropriateness of Vocabulary Chosen Form ThaiEnglish Electronic Dictionaries in Writing
ผูวิจัย : นางสาวศุภางคจิตร มองเพชร
หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (34)

ผลการดําเนินงาน

เลขที่

วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 5 ฉบับที่19
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2551
การนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ในสัปดาหสงเสริมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2551
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008 Sakon
Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University

หลักฐานอางอิง
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35. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจโคเนื้อ
คุณภาพสูง
ผูวิจัย : นายธนากร ราชพิลา
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (35)

36. การพัฒนาเทคนิคการทอผาและการแปรรูปที่เหมาะกับ
ผลิตภัณฑครามในกลุมจังหวัดสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.ฐิติรัตน แวนเรืองรอง
หนวยงาน : คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (36)

37. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑแจวบอง
สมุนไพร
ผูวิจัย : ผศ.ยุพิน แวงสุข
หนวยงาน : คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (37)

38. Proposed Policy for Development of Graduate Studies
Management at Sakon Nakhon Rajabhat University
ผูวิจัย : ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (38)

39. A Development of Activity Model for Developing
Moral of Teacher Education Students
(5 year Curriculum)
ผูวิจัย : ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรน
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวพ 4.4 (39)

ผลการดําเนินงาน

เลขที่

The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corridor”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University
The First International Academic
Conference and Research Presentation
on “Cooperation for Development on
the East – West Economic Corrido”
September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University

หลักฐานอางอิง
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40. การพัฒนารายวิชาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรูโดย
ใชนวัตกรรมที่เหมาะสม สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.ถาดทอง ปานศุภวัชร
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
41. The Use of Teacher Reflective Practice to Improve
English Language Teaching in Rajabhat University in the
Northeast Region of Thailand.
ผูวิจัย : อาจารยจุฑาทิพย วิจิตรศิลป
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
42. การพัฒนาเครือขายเสมือนดานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา
ผูวิจัย : ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
43. การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเปนโรงเรียนรวมพัฒนา
วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูวิจัย : ผศ.เบญจวรรณ รอดแกว
หนวยงาน : คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

สวพ4.4 (40)

The First International Academic Conference
and Research Presentation on “Cooperation
for Development on the East – West
Economic Corridor” September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University

สวพ4.4 (41)

The First International Academic Conference
and Research Presentation on “Cooperation
for Development on the East – West
Economic Corridor” September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University

สวพ4.4 (42)

The First International Academic Conference
and Research Presentation on “Cooperation
for Development on the East – West
Economic Corridor” September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University

สวพ4.4 (43)

The First International Academic Conference
and Research Presentation on “Cooperation
for Development on the East – West
Economic Corridor” September 17 – 22 , 2008
Sakon Nakhon Rajabhat University

รอยละ 25 ( 2 คะแนน)
รอยละ 9.09 (1 คะแนน)
รอยละ 20.77 ( 2 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 25 ( 2 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
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จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีหนวยงานสารสนเทศใน
การจั ด ทํ า วารสารเพื่ อ เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จุดออน
อาจารยใหความสนใจในเรื่องการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยนอยมาก

แนวทางเสริม
ประชาสัมพันธใหอาจารยและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยสนใจในการนําบทความมาตีพิมพ
เผยแพรลงในวารสารใหมากขึ้น
แนวทางแกไข
ประชาสัมพันธใหอาจารยและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยสนใจนําบทความมาตีพิมพเผยแพรใน
วารสารใหมากขึ้น

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการจัดทําวารสาร เอกสารรวบรวมบทคัดยอและจดหมายขาว
2. โครงการใหทุนสนับสนุนการเผยแพรจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค
3. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
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การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหบริการวิชาการ
แกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่ สถาบันมีความเชีย่ วชาญ
การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม ใหทั้งองคการ
ภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และ สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการ
วิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพื่อตอบคําถามตางๆ
หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจาก เปนการทําประโยชนใหสังคมแลว มหาวิทยาลัยยัง
ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพือ่ ใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับองคการตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน
การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวยจํานวน 4 ตัวบงชี้ ประกอบดวย

ตัวบงชี้
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพทีต่ อบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การบริการวิชาการแกสังคม
คาคะแนนที่ได
1.00
3.00

2.00
1.00
1.75
อยูในเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ
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คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้

:
:

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณา
การระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม

เลขที่
สวพ 5.1 (1)

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน สวพ 5.1 (2)
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผน
ที่กําหนด
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนด
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วิชาการแกสังคม
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอน หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคม
กับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงการ “การสาธิตและแสดง
นิทรรศการ งานรวมน้ําใจไทสกล
และงานกาชาด จังหวัดสกลนคร
ประจําป 2551
โครงการหมูบานราชภัฏ

-

-

ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

-

แนวทางเสริม
สถาบันกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการบริหารวิชาการ
แกสังคมและไดบริการวิชาการตางๆ แกสถานศึกษา
และสวนตาง ๆ

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2552

ตัวบงชี้ที่ 5.3

:

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
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ชนิดของตัวบงชี้ :
คําอธิบายตัวบงชี้ :

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ผลผลิต
ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อให
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

เลขที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดาํ เนินงาน สวพ 5.3 (1)
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 โครงการโดย
พิจารณาจากความเหมาะสมและ
ความตอเนื่องของงานวิชาการที่
สวพ 5.3 (2)
นักศึกษาเขารวม

สวพ 5.3 (3)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ พูน
สมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ
หลักสูตร : ขอกําหนดระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ตาม มอก. 14001-2547 รุนที่ 1
2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ พูน
สมรรถนะระบบการจัดการดานคุณภาพ
หลักสูตร : ระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร-ขอกําหนดสําหรับองคกรในหวง
โซอาหาร ตาม มอก. 22000-2548 รุนที่ 2
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่
ศักยภาพนักวิทยาศาสตร หลักสูตร :
ขอกําหนดทัว่ ไปวาดวยความสามารถของ
หองปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ
มอก. 17025-2548 รุนที่ 4
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
สวพ 5.3 (4)

สวพ 5.3 (5)

สวพ 5.3 (6)
สวพ 5.3 (7)

สวพ 5.3 (8)

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถนะระบบการจัดการดาน
คุณภาพ หลักสูตร : สถิติเบื้องตนและการ
ใชงานโปรแกรมประยุกตทางสถิติเพื่อ
การควบคุมคุณภาพ รุน ที่ 1
5. โครงการคายเรียนรู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป 2551
6. โครงการปลูกปาเทิดพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป 2551
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
8. โครงการงานถักทอสายใยเครือขาย
เพื่อการพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
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จุดแข็ง

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน
นักศึกษาบางสวนใหความสนใจการเขารวม
กิจกรรมในลักษณะนี้ก็ตอเมือ่ ผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการที่
ไดรับรองระบบตามมาตรฐาน มอก. หรือกําลัง
ดําเนินการขอการรับรองระบบ

แนวทางแกไข

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโจทยวิจัยและโครงการวิจยั ภายใตโครงการ
เสริมสรางสุขภาวะของบุคลากร
2. โครงการพัฒนากลุมวิจยั หนองหาร ภูพานและลุมน้าํ สงคราม
3. โครงการวิจัยรวมกับ ชุมชน ทองถิ่น
4. โครงการความรวมมือหมูบานราชภัฏตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการนําเสนอผลงานวิจยั และงาน สรางสรรค
6. โครงการจัดทําวารสารวิจัย บทคัดยอ จดหมายขาว เอกสารอื่น ๆ ดานการวิจัย
7. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 (จุดเนนความรวมมือเพื่อ
พัฒนาการศึกษา)

ตัวบงชี้ที่ 5.4

:

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
67

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลผลิต

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
รอยละ 65 - รอยละ 74

คะแนน 2
รอยละ 75 - รอยละ 84

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
4 ประเด็น
1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานคุณภาพการใหบริการ

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

เลขที่
สวพ 5.4 (1)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับรอยละ85

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
รายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอยละ 75.00 ( 2 คะแนน)
รอยละ 80.5 ( 2 คะแนน)
รอยละ 76.20 ( 2 คะแนน)
บรรลุเปาหมาย
รอยละ 85.00 (3 คะแนน)

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
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จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 4 ประเด็น
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

69

ตัวบงชี้ที่ 5.5

:

ชนิดของตัวบงชี้ :

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม)
ผลผลิต

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน 1
1 – 2 แหลง

ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามีสวนราชการใน
สังกัด คืองานศูนยถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และศูนยวิทยาศาสตรเปน
หนวยงานทีใ่ หบริการวิชาการที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

คะแนน 2
3 แหลง

เลขที่
สวพ 5.5 (1)

คะแนน 3
มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง
หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เอกสารการรับตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําดีและน้ําเสีย

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
1 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
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จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
จัดตั้งแหลงใหบริการที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติเพิ่มมากขึ้น

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่
ในการกํากับดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะทําหนาที่
บริหารจัดการใหมีคุณภาพไดแก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กาํ หนดไวโดยใชหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance)จํานวน 8 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้
7.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การบริหารและการจัดการ
คาคะแนนที่ได
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.50
อยูในเกณฑยอมรับได

หมายเหตุ
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คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

ตัวบงชี้ที่ 7.1

: สถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน ให
แขงขันไดในระดับสากล
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของสถาบัน
2. สถาบันวิจยั และพัฒนามีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2
ครั้ง
3. มีการประชุมกรรมการสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครัง้ มีกรรมการ
เขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสถาบันอยางนอย
7 วันกอนการประชุม
4. สถาบันวิจยั และพัฒนาจัดใหมกี ารประเมินผลงานของผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา
5. สถาบันวิจยั และพัฒนามีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
1. สภาบันวิจยั และพัฒนามีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของหนวยงาน
2. สถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง

เลขที่
สวพ 7.1 (1)

สวพ 7.1 (2)

3. มีการประชุมกรรมการของหนวยงาน
สวพ 7.1 (3)
อยางต่ํา รอยละ 80 ของแผน ในการประชุม
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไม
นอยกวา รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให
กรรมการที่เกีย่ วของ อยางนอย 7 วันกอน
การประชุม
4. สถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของ
สวพ 7.1 (4)
ผูอํานวยการสถาบันตามหลักเกณฑที่
ตกลงกันไวลวงหนา
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
เอกสารรับ-มอบงานในตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา
เอกสารสรุปการประชุม

เว็บไซตสายตรงผูอํานวยการ

-

3 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
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จุดแข็ง

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน
ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

แนวทางแกไข
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการสถาบัน หัวหนางานและคณะทํางาน
เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการทํางานดานตางๆ

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการศึกษาดูงานตาม แผนพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานสํานักบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. โครงการสงเสริมการจัดการทั่วไปในสํานักงานผูอํานวยการ สถาบันวิจยั และพัฒนา
4. โครงการบริหารงานทั่วไปของสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 7.2

:

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
75

ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปน
ที่ยอมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน
และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
สวพ 7.2 (1) -บันทึกขอความสงรายชื่อ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปน
ระบบโปรงใสตรวจสอบได
ผูบริหาร
สวพ 7.2 (2) -ระเบียบ/ประกาศ/
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลัก
ธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง
ขอบังคับการสรรหา
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสว นเสีย
ผูอํานวยการ
สวพ 7.2 (3) -คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการ
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงาน สวพ 7.2(4) -เว็บไชตสายตรง
ของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน
ผูอํานวยการ
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผน
อยางครบถวน
ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
2 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการวิจัย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช ระบบ NRPM เพื่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตัวบงชี้ที่ 7.3

:

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
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ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้ : มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูโดยมีการ
รวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูใ นตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ
เพื่อใหทกุ คน ในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการ
บริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู
การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธปี ฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกร ใหดยี ิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มี ก ารทบทวนและจั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู เพื่ อ มุ ง สู อ งค ก รแห ง การเรี ย นรู แ ละ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
2. มี ก ารดํ า เนิ น การตามแผนจั ด การความรู แ ละประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายไม น อ ยกว า
รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
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หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู สวพ 7.3 (1) รายงานการเบิกจายเงิน
เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
งบประมาณ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ
สวพ 7.3 (2) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละ
-สวพ 7.3 (3) เอกสารประเมินการจัด
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
นิทรรศการ
รอยละ 50
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูแ ละ
สวพ 7.3 (4) คําสั่งแตงตั้งการจัดนิทรรศการ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการ สวพ 7.3 (5) บันทึกขอความการสรรหา
จัดการความรู
ผูบริหาร
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา -สวพ 7.3 (6) บันทึกขอความการสรรหา
กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึง่ ของ
อาจารยและบุคลากร
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

2 คะแนน
0 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
2 คะแนน
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
จุดออน
สถาบันวิจัยและพัฒนาไมมกี ารจัดทําแผนการ
จัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข
ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกีย่ วกับการ
จัดการความรู เพื่อใหบุคลากรมีความพรอมในการ
จัดทําแผนจัดการความรู

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชระบบ NRPM เพื่อใชบริหารงานวิจัย

ตัวบงชี้ที่ 7.4

:

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
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ชนิดของตัวบงชี้ :

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน

ระดับ

:

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงการสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศทีด่ ีให บุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สวพ 7.4 (1)
เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ
สวพ 7.4 (1)
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง
การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี สวพ 7.4 (3)
และสรางบรรยากาศที่ดใี ห บุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
สวพ 7.4 (4)
ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน.
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก สวพ 7.4 (5)
ระดับอยางเปนระบบ
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ สวพ 7.4 (6)
ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
กรอบอัตรากําลังของสถาบันวิจยั
และพัฒนา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใช
ระบบ NRPM เพื่อใชในระบบ บริหาร
งานวิจยั

โครงการทัศนศึกษาสําหรับบุคลากร

การกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในอุดมศึกษา
(สายสนับสนุนการสอน) ใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ
ลูกจางชั่วคราว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRPM

ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

3 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน

แนวทางแกไข

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRPM เพื่อใชบริหารงานวิจยั

ตัวบงชี้ที่ 7.5

:

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
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ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ2 ขอแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล

เลขที่
สวพ 7.5 (1)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
คูมือเบิกจายเงิน

สวพ 7.5 (2)

ระบบฐานขอมูล NRPM

สวพ 7.5 (3)

ระบบฐานขอมูลศูนย
คอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลศูนย
คอมพิวเตอร

สวพ 7.5 (3)
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ผลการดําเนินงาน
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4
มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบัน
ผานระบบเครือขายกับสํานักงาคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

หลักฐานอางอิง
เลขที่
เอกสาร
สวพ 7.5 (3) ระบบฐานขอมูลศูนย
คอมพิวเตอร
สวพ 7.5 (2)

ระบบฐานขอมูล NRPM

3 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
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จุดแข็ง
1. มีหนวยงานมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลวิจัย
ฐานขอมูลหองสมุด ฐานขอมูลระบบงานสารบรรณ
เปนตน
จุดออน
1. หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน
การพัฒนาระบบฐานขอมูลไมเพียงพอ
2. เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาระบบมี
ประสิทธิภาพไมเหมาะสมกับการจัดทําระบบ
ฐานขอมูล
3. ระบบฐานขอมูลปจจุบันยังไมมีความสมบูรณ
และไมสามารถนําไปใชประโยชนได

แนวทางเสริม
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป เพื่อจัดทํา
ระบบฐานขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวทางแกไข
1. ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายในหมาวิทยาลัย
2. จัดหาบุคลากรที่มีความรูค วามเชี่ยวชาญ
เพื่อควบคุมระบบฐานขอมูลใหเพียงพอ
3. ใหงบประมาณสนับสนุนการจัดทําระบบ
ฐานขอมูล

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRPM เพื่อใชบริหารงานวิจยั

ตัวบงชี้ที่ 7.6

:

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
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ชนิดของตัวบงชี้ :

ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ผลผลิต

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิเชนเอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซต จัดนิทรรศการ
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกนั
โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่ รับผิดชอบและ
มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการและมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
เลขที่
สวพ 7. 6 (1)

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
สิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ
สวพ 7.6 (2)

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของ
สวพ 7.6 (3)
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรู
กัน โดยทัว่ อยางนอย 3 ชองทาง

สวพ 7.6 (2)
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการและมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน

สวพ 7.6 (4)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
-เว็บไซตสถาบันวิจยั และพัฒนา
-จดหมายขาวประชาสัมพันธของ
สถาบันวิจัย
-กระดานขาว เว็บไซตสถาบันวิจยั
และพัฒนา
-ระบบสายตรงผูอํานวยการ
-สมุดเยีย่ ม เว็บไซตสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
-จดหมายขาวประชาสัมพันธของ
สถาบันวิจัย
-สายตรงผูอํานวยการ เว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเอง
88

เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีชองทางมากมายที่จะให
ประชาชนแสดงความคิดเห็น

2 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม
-

จุดออน
แนวทางแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเปดเผยขอมูลขาวสาร ควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิที่มา
การดําเนินงานโครงการผานชองทางตาง ๆ แตยัง จากประชาชนเพื่อการติดตามตรวจสอบผลการ
ขาดการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ดําเนินงานของสถาบัน
ประกอบการบริหารอยางเปนรูปธรรมรวมทั้งไมมี
ที่ปรึกษาที่มาจากประชาชน

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการจัดทําวารสาร บทคัดยอ จดหมายขาว เอกสารอื่น ๆ ดานการวิจัย
2. โครงการนําเสนอผลงานวิจัยอยางสรางสรรค

ตัวบงชี้ที่ 7.8

:

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
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ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :

ระดับ

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดย ผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่ งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเสีย่ ง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข
ลด หรือปองกันความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
90

ผลการดําเนินงาน
1. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดย ผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะหและระบุปจ จัยเสีย่ งที่สงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย
ในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญ
ของ ปจจัยเสี่ยง
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย
แผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ
บริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข
ลดหรือปองกันความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นอยาง
เปนรูปธรรม
4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ตลอดจน มีการกําหนด
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

เลขที่
สวพ 7.8 (1)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา คําสั่งที่
1/2552 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2552
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงของสถาบันวิจยั และพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สวพ 7.8 (2)

แบบระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของถาบัน
วิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551

สวพ 7.8 (3)

แบบประเมินมาตรการควบคุมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551

สวพ 7.8 (4)

แผนการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ 7.8 (5)
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

3 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. แบบระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนขอ สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. แบบประเมินความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. แผนการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 7.9

: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร
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สูระดับบุคคล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการใน
การประเมินผลภายในสถาบัน
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ ละเปาหมายตาม
พันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน
ในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อม –โยงกับ
เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบัน
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
คณะหรือเทียบเทา
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ

เลขที่
สวพ 7.9 (1)
สวพ 7.9 (2)
สวพ 7.9 (2)
สวพ 7.9 (2)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
โครงสรางสถาบันวิจยั
และพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ 7.9 (2)

แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ 7.9 (2)

แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ 7.9 (2)

แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวพ 7.9 (2)

ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

2 คะแนน
0 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจยั และพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2552
2. ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยใชแผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
4. การติดตามประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
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การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติ แหลงเงินทุนของ
มหาวิทยาลัยไดมาจากงบประมาณแผนดิน และเงินบํารุงการศึกษา เชน คาเลาเรียนของนักศึกษา รวมทั้ง
รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองทําความเขาใจกับ
การวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอ จํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
ค า ใช จ า ยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ใช สํ า หรั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ต อ หั ว จํ า แนกตามกลุ ม สาขา รายได ทั้ ง หมดของ
มหาวิทยาลัยภายหลังจากหัก งบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการ
เบิกจาย รอยละของ งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะ
เปนการแสดง ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง
ใชเม็ด เงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดจํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
ตัวบงชี้
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การเงินและงบประมาณ
คาคะแนนที่ได
1.00

2.00
1.50
อยูในเกณฑไมไดมาตรฐาน

หมายเหตุ
คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ตัวบงชี้ที่ 8.1

:

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
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ชนิดของตัวบงชี้ :

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :

ระดับ

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจา ย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาทีต่ รวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
97

ผลการดําเนินงาน
เลขที่
สวพ 8.1 (1)

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน
ใหเปนไปตามเปาหมาย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน สวพ 8.1 (2)
การเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทาง
สวพ 8.1 (3)
การเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
สวพ 8.1 (4)
อยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการการขอตั้งงบประมาณของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
คูมือระบบเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2551

การจัดทํารายการเบิกจายงบประมาณของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551
คูมืออนุมัติโครงการของสถาบัน
วิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน สวพ 8.1 (5)
การวิเคราะหคา ใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ขององคการอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ สวพ 8.1 (6) เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ บ.กศ.
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ป 2551
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเงินใหเปน ไปตามเปาหมาย
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ
ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

1 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
3 คะแนน

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการขอตั้งงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. รายงานเบิกจาย งบประมาณของสถาบันวิจยั และพัฒนา
3. การจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบงชี้ที่ 8.2

:

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
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ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :

ระดับ

1.
2.
3.
4.
5.

มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน
มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน
มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
จัดทําเว็บไชตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
และโครงการระบบฐานขอมูลระบบบริหาร
จัดการงานวิจยั แหงชาติ (NRPM)

เลขที่
สวพ 8.2 (1)

สวพ 8.2 (2)

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
1. เว็บไซตสถาบันวิจยั และพัฒนา

2. โครงการระบบฐานขอมูลระบบ
บริหารจัดการงานวิจยั แหงชาติ
(NRPM)

ผลการประเมินตนเอง
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เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

2 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
2 คะแนน

แนวทางเสริม

-

-

จุดออน
-

แนวทางแกไข
-

โครงการและกิจกรรมในปตอไป
1. โครงการระบบฐานขอมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRPM)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ การพัฒนา
คุณภาพของสถาบันโดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมี
การพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมีกระบวนการจัดการความรู
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบันจํานวน 3 ตัวบงชี้
ประกอบดวย
ตัวบงชี้
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คาคะแนนที่ได
1.00
3.00
1.50
อยูในเกณฑไมไดมาตรฐาน

หมายเหตุ
คาเฉลี่ย
0 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.00

ตัวบงชี้ที่ 9.1

:

ผลการประเมิน
ไมไดมาตรฐาน
อยูในเกณฑยอมรับได
ไดมาตรฐาน

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
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ชนิดของตัวบงชี้ :

บริหารการศึกษา
กระบวนการ

เกณฑมาตรฐาน :

ระดับ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมกับระดับ การพัฒนาของ
สถาบัน
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปทมี่ ีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก

คะแนน 2

คะแนน 3

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแ

ผลการดําเนินงาน
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ผลการดําเนินงาน

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ ริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต
การมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

สวพ 9.1 (1)

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่
ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับ
ปรุงการดําเนินงาน
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนกา
ประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน

-

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา คําสั่งที่
2/2552 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2552
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา คําสั่งที่
2/2552 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2552
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา คําสั่งที่
2/2552 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2552
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551
-

-

-

-

-

-

-

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนาของสถาบัน

เลขที่
สวพ 9.1 (1)

สวพ 9.1 (1)
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ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง
-

จุดออน
ไมมีแผนงานดานการประกันคุณภาพ
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการบริหารงาน
ดานการประกันคุณภาพไมมปี ระสิทธิภาพ
เทาที่ควรเนื่องจากการจัดเก็บเอกสารระบบงาน
สารบรรณยังอยูในชวงปรับปรุง

ตัวบงชี้ที่ 9.3

:

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
1 คะแนน

แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข
จัดทําแผนงานดานการประกันคุณภาพและควร
แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบงานสารบรรณและงาน
ประกันคุณภาพโดยเฉพาะเพื่อรองรับงานประกัน
คุณภาพภายในสถาบันวิจยั และพัฒนา

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เลขที่
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ สวพ 9.3 (1)
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใ สวพ 9.3 (2)
โดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง
เอกสาร
เอกสารสรุปผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันวิจยั
และพัฒนา
คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา คําสั่งที่
2/2552 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2552
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551
หลักฐานอางอิง
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เลขที่
เอกสาร
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา สวพ 9.3 (3) เอกสารปลิ้นหนาจอการเผยแพร
ภายในตอหนวยงานที่เกีย่ วของและสาธารณชน
รูปเลม SAR ทางเว็บไซต ปการศึกษา
ภายในเวลาที่กําหนด
2550 และ ปการศึกษา 2551
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่ นวยงาน
พัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพือ่ การ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมายปนี้
ผลการประเมินตนเองปที่แลว
ผลการประเมินตนเองปนี้
การบรรลุเปาหมาย
เปาหมายปตอไป
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน
จุดแข็ง

-

-

2 คะแนน
2 คะแนน
บรรลุเปาหมาย
2 คะแนน

-

แนวทางเสริม
จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการภายในตอ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและสาธารณชนและทางเว็บ
ไชตสถาบันวิจัยและพัฒนา

จุดออน

แนวทางแกไข

-

-

ตอนที่ 4
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สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2551 สรุปได ดังนี้
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.8
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2

ผลการประเมินตนเอง
ผลการ
คะแนน
เปาหมาย
ดําเนินงาน การประเมิน

ไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน

1.00
1.00
1.00

ไดมาตรฐาน
ยอมรับได
ไมไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ยอมรับได

3.00
2.00
1.00
3.00
2.25

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
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องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
ตัวบงชี้ที่ 4.4
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.3
ตัวบงชี้ที่ 5.4
ตัวบงชี้ที่ 5.5
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 7.5
ตัวบงชี้ที่ 7.6
ตัวบงชี้ที่ 7.8
ตัวบงชี้ที่ 7.9
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 7

ผลการประเมินตนเอง
ผลการ
คะแนน
เปาหมาย
ดําเนินงาน การประเมิน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ยอมรับได
ไดมาตรฐาน

3.00
3.00
3.00
2.00
2.75

ไมไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ยอมรับได
ไมไดมาตรฐาน
ยอมรับได

1.00
3.00
2.00
1.00
1.75

ไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ยอมรับได
ไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ยอมรับได

3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.50

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
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องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการ
คะแนน
เปาหมาย
ดําเนินงาน การประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 8.2
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 9.3
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 9
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ไดมาตรฐาน
ยอมรับได
ไมไดมาตรฐาน

1.00
2.00
1.50

ไมไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน
ยอมรับได

1.00
2.00
1.50
2.12

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานอุดมศึกษา
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.9
ตัวบงชี้ที่ 2.10
ตัวบงชี้ที่ 2.11
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1

ผลการประเมินตนเอง
ผลการ
คะแนน
เปาหมาย
ดําเนินงาน การประเมิน
ยอมรับได
ไมไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ยอมรับได

2.00
1.00
3.00
2.00

ตารางที่ 4.2 (ตอ)
110

มาตรฐานอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1

ผลการประเมินตนเอง
ผลการ
คะแนน
เปาหมาย
การประเมิน
ดําเนินงาน

ไดมาตรฐาน

1.00

ตัวบงชี้ที่ 1.2

ไมไดมาตรฐาน

1.00

ตัวบงชี้ที่ 7.1

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ไมไดมาตรฐาน

2.00

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 7.5

ไมไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 7.6

ยอมรับได

2.00

ตัวบงชี้ที่ 7.8

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 7.9

ไมไดมาตรฐาน

2.00

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ไดมาตรฐาน

1.00

ตัวบงชี้ที่ 8.2

ยอมรับได

2.00

ตัวบงชี้ที่ 9.1

ไมไดมาตรฐาน

1.00

ตัวบงชี้ที่ 9.3
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 ก

ไมไดมาตรฐาน
ยอมรับได

2.00
2.00

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 4.1

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 4.4

ยอมรับได

2.00

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ไมไดมาตรฐาน

1.00

ตัวบงชี้ที่ 5.3

ไดมาตรฐาน

3.00

ตัวบงชี้ที่ 5.4

ยอมรับได

2.00

ตัวบงชี้ที่ 5.5

ไมไดมาตรฐาน

1.00

ยอมรับได

2.25

ไดมาตรฐาน

3.00

ไมไดมาตรฐาน

2.00

คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ 3

ยอมรับได

2.50

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน

ยอมรับได

2.12

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.8

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3

สรุปผลการประเมินรวม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม โดยแยก
ตามแตละองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแตงตั้งคณะทํางาน และมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ดานการวิจยั ประกอบดวยคณาจารยหลายคณะทําใหแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธ
ศาตรการวิจยั แหงชาติ และปรัชญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและการปฏิบตั ิงานตามโครงการที่
ไดรับอนุมัติของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น ทุกโครงการสามารถดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วดั
ความสําเร็จได
1.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการประชุมเพื่อกําหนดปรัชญา ปรับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มี
การการวางแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ทัง้ นี้เพื่อใหโครงการที่จัดในปตอไป
สามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
2. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบการสนับสนุนสงเสริมการวิจยั แกคณาจารยและนักศึกษาโดยให
ทุนสนับสนุนการวิจยั แกบุคลากรและนักศึกษาประจําทุกปและเปนหนวยงานที่มีการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยตรง อีกทัง้ มีเครือขายดานการวิจัยหรือเผยแพรผลงานวิจยั ใหกับบุคคลหรือสถานศึกษาที่
สนใจในดานพันธกิจการผลิตบัณฑิต มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
การสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ตโดย
คณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการสํารวจความพึงพอใจของ
นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากที่บณ
ั ฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครใหงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ /
ผูใชบัณฑิตทุกป หลังจากทีบ่ ัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร
จุดออน
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อาจารยบางสวนยังขาดความเขาใจในการทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยยังไม
ผานการประเมินคุณภาพงานวิจยั ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไมชัดเจน บุคลากรที่ดูแลระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีจํานวนจํากัด
2.2 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
จัดทําแผนการดําเนินงานระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีมาตรฐาน จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาความรูในการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพการทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา สรางเครือขายวิจยั ดานนวัตกรรม
การเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทําวิจยั การเรียน การ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษารวมระหวางหนวยงานคณะและสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายใหทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้ง
ในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน มีหองสมุดสําหรับเผยแพรผลงานวิจัย และจัดทําวารสารเพื่อ
เผยแพรงานวิจัยรวมทั้งมีเว็บไซตของสถาบันเพื่อเผยแพรผลงานดานการวิจยั
ตอสาธารณชน
จุดออน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขาดคูมือระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน บุคลากรที่ดูแลระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชนมีจํานวนจํากัดจัดทํา
ระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชนยังไมชัดเจน

4.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําคูมือการดําเนินงานระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชนและจัดหาบุคลากรดูแลระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน
ตลอดจนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ
และการนําไปใชประโยชนใหไดมาตรฐาน
5. องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 จุดแข็ง
งานศูนยวิทยาศาสตรจัดโครงการอบรมบริการวิชาการใหกับนักศึกษาเปนความตองการของ
นักศึกษาในการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองในวิชาการทีม่ ีลักษณะจําเพาะมากขึ้น และจะเขารวมใน
หลักสูตรใหม ๆ ที่ไดเปดการอบรมเสมอและเปนความตองการของสถานประกอบการ
ที่ตองการบัณฑิตที่เขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพไดทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
หองปฏิบัติการของภาครัฐ
จุดออน
การขาดความตอเนื่องของนักศึกษาชัน้ ปทตี่ อเนื่องกัน จึงทําใหไมสามารถรักษาจํานวน
โครงการใหคงที่หรือเพิ่มมากขึ้นไดและนักศึกษาบางสวนจะใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมใน
ลักษณะนี้กต็ อเมื่อผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองระบบตาม
มาตรฐาน มอก. หรือกําลังดําเนินการขอการรับรองระบบ
5.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
นักศึกษาใหความสนใจอยางตอเนื่องในหลักสูตรการฝกอบรมที่ศูนยวิทยาศาสตรได
พัฒนาขึ้นและมีการจัดตั้งแหลงใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่ม
มากขึ้น มีการพัฒนาการจัดบริการวิชาการกับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ

7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
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7.1 จุดออน
ยังไมมีการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา รวมถึงไมมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังจะเห็นไดจาก การขอความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูบริหารไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพียงแตไมมีกระบวนการ
ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนหรือเปน
ลายลักษณอกั ษรเทานั้น สถาบันวิจยั และพัฒนายังขาดการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธและเหตุการณ
ภายนอก
7.2 โอกาสในการพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในดานกลยุทธ นโยบายการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก
แนวทางแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรของหนวยงาน ใหมคี วาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม ก็ควรประเมิน
การทํางานของคณะทํางานตลอดจนผูบริหาร เพื่อไดขอมูลในการปรับปรุงกระบวนทัศนของการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยสูงสุดและควรมีการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิที่มาจากประชาชน
เพื่อการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถาบันอยางตอเนื่องทุก ๆ ป
8. องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 จุดแข็ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินทีผ่ ูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหไดอยาง
เปนระบบและทุกฝายที่เกีย่ วของสามารถตรวจสอบได

9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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9.1 จุดออน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไมมแี ผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการ
บริหารงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากการจัดเก็บ
เอกสารในระบบงานสารบรรณยังอยูใ นระหวางการปรับปรุง อีกทั้งเพิง่ มีการริเริ่มสงบุคคลากรหรือ
เจาหนาทีเ่ ขารับการอบรม นอกจากนี้บุคลากรในสถาบันวิจยั และพัฒนา มีการเปลีย่ นแปลงสายงานและตัว
บุคคลบอยและที่สําคัญยังขาดเจาหนาที่และผูมีความรูประสบการณ
ที่จะดูแลระบบประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
9.2 โอกาสในการพัฒนา / แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรจัดทําแผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ การปรึกษางานดานการประกันคุณภาพ ควรแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลระบบงาน
ประกันคุณภาพโดยเฉพาะ และควรจะมีการทําความเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของระบบประกันคุณภาพ
ใหกับบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อใหทกุ คนเห็นแนวทางในการเก็บเอกสารหลักฐานประกอบ
ตัวบงชี้ตาง ๆ
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ภาคผนวก
1. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน สถาบันวิจยั และพัฒนา
2. คําสั่งสถาบันวิจยั และพัฒนา คําสั่งที่ 2/2552 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2552
3. องคประกอบและตัวบงชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน
ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. บันทึกขอความงานบริหารทั่วไป สํานักงานผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ ศธ 0542.08/286 ลงวันที่ 3 ก.ค.2552
5. รายชื่อที่ปรึกษาคณะผูจัดทํา

ภาคผนวก 1
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ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ขอมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551
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

รายการ

ขอมูล/จํานวน/ระดับ

26
19

-

-

-

_

ขอมูล/จํานวน/ระดับ
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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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รายการ
- 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

ขอมูล/จํานวน/ระดับ

5
-

-
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ขอมูล/จํานวน/ระดับ
รายการ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ยังไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวา
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนต่ํากวา
เกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ)
3.98
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
ขอมูล/จํานวน/ระดับ
รายการ
- ระดับปริญญาเอก
-
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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

รายการ

-

-

7,016,065
7,391,500
60
20

ขอมูล/จํานวน/ระดับ
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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
รายการ
คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ

43
-

8
1
76.20

-

1,950,712
214,304.50
28,000
370,200
ขอมูล/จํานวน/ระดับ

71,000

123

เงินเหลือจายสุทธิ
สินทรัพยถาวร
องคประกอบที่ 9
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ.

-
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คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ ๒/๒๕๕๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๒๓๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อให
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีมาตรฐานเปนไปตามกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ๙
องคประกอบ ๒๕ ตังบงชี้ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาและการวางระบบการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเปนไปอยาง
ตอเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ จึงแตงตัง้ บุคคลเปนคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้
๑. ผศ. วัลนิกา ฉลากบาง
๒. น.ส. พิจิกา ทิมสุกใส
๓. น.ส. ดวงฤดี อิ่มบุญสุ
๔. น.ส. พัทธนันท ชมภูนุช
๕. นายสุรพิน ขาวขันธ
๖. น.ส. พิศมัย ยศตะโคตร
๗. น.ส. สุภาวดี สุวรรณเทน
๘. น.ส. สุมาลัย พงษศิริ
๙. ผศ. เพลินพิศ ธรรมรัตน
๑๐. นางชวิพร มั่งสุวรรณ
๑๑. น.ส. สาวิตรี ทองสัมฤทธิ์

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานสารสนเทศฯ
เปนกรรมการ
นักวิจัย
เปนกรรมการ
นักวิจัย
เปนกรรมการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
เปนกรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เปนกรรมการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
เปนกรรมการ
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิจัย
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่

๑. กําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ตาม ๙ องคประกอบและ ๒๕ ตัวบงชี้ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาใหสอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพของสถาบันวิจยั และพัฒนา
๓. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๔. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรไปยัง หนวยงานที่
เกี่ยวของ และสาธารณชนทางเว็บไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา
๕. จัดทํารายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ม คลากร เอกกสารและหลักฐานที
ก
่เกีย่ วขของในงานปรระกัน
๖.. ประสานการดําเนินงาน และจัดเตรียมบุ
คุณภาพขของสถาบันวิจัยและพัฒนาา เพื่อรองรับการติ
ก ดตามแลละประเมินคุณภาพทั
ณ
้งจากภภายในและภาายนอก
มหาวิทยาลั
ย ย
๗ รวบรวมขอมู
๗.
อ ลผลการดําเนิ
า นงานตาม องคประกอบบและ ตัวบงชี้ ในแตละมาาตรฐาน ของง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
น
๘ จัดรายงานสสรุปเมือ่ สิ้นสุดป
๘.
ด การศึกษา หรือปงบประะมาณสรุปผลลการประเมินเพือ่ นําไปสูก ารพั
า ฒนา
ระบบคุณภาพของสถา
ณ
าบันวิจยั และพพัฒนา
ทั้งนี้ ตั้งแตวัวนั ที่ ๒๕ พฤฤษภาคม พ.ศศ. ๒๕๕๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤฤษภาคม พ.ศศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาาสตราจารยวลนิ
ลั กา ฉลากบบาง)
ผูอํานววยการสถาบันวิ
น จยั และพัฒนนา
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ภาคผนวก 3
องคประกอบและตัวบงชี้เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน
ของหนวยงาน ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สวนหนวยงานที่ตองประเมิน

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักสงเสริมวิชาการ

สํานักวิทยบริการฯ

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองกลาง

กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
กลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนด
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 ปริญญาโทปริญญา
เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย
ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูระกอบการและผูใชบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

คณะ

มาตรฐานและตัวบงชี้

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/

/
/

/

/
/
/
/

/

/

/

/
/

/
/

/
/
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คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย

สํานักสงเสริมวิชาการ

สํานักวิทยบริการฯ

สถาบันภาษาศิลปะฯ

กองกลาง

กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

มาตรฐานและตัวบงชี้

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
*ตัวบงชี้ที่ 3.3 รอยละของนักศึกษาทีเ่ ขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยละงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตพี มิ พเผยแพร ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ จํานวนอาจารยประจํา
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ(จํานวนศูนยเครือขาย)(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สวนหนวยงานที่ตองประเมิน
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่ การบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรัยรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูร ะดับบุคคล
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

/

กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันภาษาศิลปะฯ
สถาบนวจยและ
พัฒนา
กองกลาง

สํานักวิทยบริการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการ

คณะ

มาตรฐานและตัวบงชี้

บัณฑิตวิทยาลัย

สวนหนวยงานที่ตองประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพในที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก 4
บันทึกขอควาาม
ห ่วไป สํานักงานผูอํานวยการ
น
สถาาบันวิจัยและพพัฒนา โทร.๙๙๕๑
สวนราชชการ งานบริหารทั
ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๘
๐
/๒
๒๘๖
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เรื่อง รายงานการปรระเมินตนเอง (SAR) ประจจําปการศึกษาา ๒๕๕๑
เรียน ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุ
น ณภาพการศึศึกษา
ตามบันทึกขอความสํานักงานออธิการบดี กอองนโยบายแลละแผน ที่ ศธธ ๐๕๔๒.๐๑// ว ๑๒๓
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดแ จงใหผูบริหารและผู
ห
รับผิดชอบ เขาประชุมเชิงปฏิบบัติการฯ และะให ทุก
สวนราชชการจัดทํารายยงานการประะเมินตนเอง (SSAR) ประจําป
า การศึกษา ๒๕๕๑ โดยใหจัดสงภายในวันที่
๓๐ มิถุนายน
น ๒๕๕๒ นั้น
แ ฒนา ไดดดําเนินการจัจัดทํารายงานกการ
บัดนี้ สํานักงานผูผูอ ํานวยการ สถาบันวิจัยและพั
ประเมินตนเอง (SARR) ของสถาบันวิ
น จัยและพัฒนา
ฒ ประจําปการศึ
ป กษา ๒๕๕๑
๒
เรียบรรอยแลว ดังมี
รายละเอีอียดตามเอกสาารที่จัดสงมาพพรอมนี้ จํานวน ๑ ชุด (ดดังแนบ)
จึงเรีรียนมาเพื่อโปปรดทราบและะพิจารณาดําเนินินการตอไป

(ผูชวยศศาสตราจารยวัวัลนิกา ฉลากกบาง)
ผูอํานววยการสถาบันวิ
น จยั และพัฒนนา
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ภาคผนวก 5
ที่ปรึกษาและคณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
ผศ. สมจิตต รัตนอุดมโชค

รองอธิการบดีฝายวิจยั และพัฒนา
คณะผูจัดทํา

ผศ. ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ. ดร. เพลินพิศ ธรรมรัตน
น.ส. พิจิกา ทิมสุกใส
นาง ชวิพร มัง่ สุวรรณ
น.ส. ดวงฤดี อิ่มบุญสุ
น.ส. พัทธนันท ชมภูนุช
นาย สุรพิน ขาวขันธ
น.ส. สาวิตรี ทองสัมฤทธิ์
น.ส. สุภาวดี สุวรรณเทน
น.ส. พิศมัย ยศตะโคตร
น.ส. สุมาลัย พงษศิริ

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนางานสารสนเทศฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ชื่อเอกสาร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปการศึกษา 2551
(มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552)

วัน เดือน ปทจี่ ัดทํา
30 มิถุนายน 2552
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