
ตอนท่ี  3 
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษา ป พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวดที่ 6  มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ใหทุกสถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ  40  ตัวบงช้ี  และ   1  ตัวบงช้ีเฉพาะรวมเปน  41  ตัวบงช้ี  
ดังน้ี 

 
องคประกอบ จํานวนตัวบงชี ้ จํานวนตัวบงชี้

เฉพาะ 
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 2 - 

2.  การเรียนการสอน 12 1 (เนนวิจัย) 
(ไมตองประเมิน) 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา       2(1)* - 

4.  การวิจัย 4 1 (เนนวิจัย) 
(ไมตองประเมิน) 

5.  การบริการวิชาการแกสังคม   5 1 (เนนพัฒนา
สังคม) 

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  1 2 (เนนศิลปะฯ) 
(ไมตองประเมิน) 

7.  การบริหารและการจัดการ 9 - 

8. การเงินและงบประมาณ 2 - 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 - 

รวม         40(1)* 1 

 
หมายเหตุ   1 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ดังน้ัน ตัวบงช้ีเฉพาะจึงประเมินเฉพาะ 
องคประกอบที่ 5 เพียง 1 ตัวบงช้ี 
    2 ) (1)* ตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพ่ิมอีก 1 ตัวบงช้ี 
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องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ที่ไดกําหนดมาต้ังแตเริ่มต้ังสถาบัน และอาจ
ปรับเปล่ียนได ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจน ใหสมาชิกทุกกลุมในสถาบันไดรับทราบท้ังอาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน  สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ  (ถามี)และสถาบันตองทําแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของสถาบันและใหสอดคลองกับทิศทาง การพัฒนา
ของประเทศและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ตัวบงช้ีจํานวน 2  ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 
 
 

ดานปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  
และแผนการดาํเนินงาน 

ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนด
ตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 

 3  

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

 3  

คะแนนเฉลี่ย 3 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

 
 

หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1  :  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธแผน 
    ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตาม 
     แผนใหครบทุกภารกิจ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและ 
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของ 
การดําเนินงาน  

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบัน  
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตร 

และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  
  7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  

 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  

5 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 5 - 6  

ขอแรก 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
-  คณะฯ  มีการกําหนดปรัชญาที่ชัดเจน มีการเผยแพร
ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกได
ทราบ 

คมส.1.1(1) 
คมส.1.1.(2) 

-  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจของคณะมนุษยฯ   
-  แผนกลยุทธ  5  ป  และแผนพัฒนา  5  ป  
ของคณะฯ 

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและ 
สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร 
และแผนพัฒนาของชาติ 
-  คณะฯ  จัดทําแผนกลยุทธ  5  ป และแผนพัฒนา
คณะฯ 5 ป และมีคณะกรรมการรวมพิจารณาความ
สอดคลองของแผน  

คมส.1.1.(2) 
 

คมส.1.1.(3) 
 

คมส.1.1.(4) 
 

-  แผนกลยุทธ  5  ป  และแผนพัฒนา  5ป  
ของคณะฯ   
-  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551 
ของคณะฯ 
-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําและพัฒนา
แผนกลยุทธ 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงานและ 
กําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ 
ของการดําเนินงาน  
-  คณะฯ มีการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความ 
สําเร็จระบุอยูในแผนกลยุทธ  5  ป และแผนพัฒนาคณะ  
5  ป 

คมส.1.1(2) -  แผนกลยุทธ  5  ป และแผนพัฒนา  5  ป   
ของคณะฯ 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
-  คณะฯ  กําหนดแผนไวครบทุกภารกิจของคณะฯ 
 และดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

คมส.1.1(2) -  แผนกลยุทธ  5  ป  และแผนพัฒนา  5 ป 
ของคณะฯ 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีอยางนอยปละ  2 ครั้ง  และ
รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
-  จัดประชุมสัมมนาบุคลากรประจําภาคเรียนปละ   
2  ครั้ง เพ่ือประเมินผลและทบทวนปรัชญา / ปณิธาน  

คมส.1.1(5) -  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาบุคลากร
และรายงานการประชุม 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  
แผนดําเนินงาน  เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตร 
และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน 
และแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
-  คณะฯ  นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและ 
วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง 

คมส.1.1(5) -  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาบุคลากร
และรายงานการประชุม 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา 
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  
-  คณะไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติประจําปเปนประจําทุกป 

คมส.1.1(5) 
 

คมส.1.1(3) 

-  เอกสารประกอบการประชุมและรายงาน
การประชุม 
-  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความซับซอน
นอย งายตอการประสานงานภายในองคกรทําใหเกิด
ความคลองตัวและประหยัดเวลาในการประสานขอมูล
ตาง ๆ 

     จัดใหมีการประชุม  ปรึกษาหารือแลกเปล่ียน
ขอเสนอแนะในหลายระดับ อาทิกับสาขาวิชาและระดับ
คณะฯ 

จุดออน แนวทางแกไข 

- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  คณะฯ  มีกระบวนการพัฒนาปรัชญา  ปณิธาน กลยุทธและแผนการดําเนินงานตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 3.  โครงการประชุมสัมมนาบุคลากร ประจําภาคเรียนที่  1/2552 , 2/2552  เพ่ือรวมปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป  2553 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2  :  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานท่ีกําหนด     
  

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
  

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
 
 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.1.2(1) -  SAR       ตัวช้ีวัดระบุไวในรายการประเมินตนเองประจําป

การศึกษา  2551 (มิ.ย. 255 – พ.ค. 2552)  จํานวนทั้งสิ้น  
41  ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย  36  ตัวบงช้ี 

รอบ (มิ.ย. 2550 – พ.ค. 2551) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 2 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 2 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     สาขาวิชามีสวนรวมในการขับเคล่ือนตัวบงช้ี โดย
สนับสนุนใหขอมูลที่เก่ียวของ 
 

     สรางความเช่ือมโยงขอมูลภายในคณะ ต้ังแตระดับ
บุคคลมาถึงระดับองคกร 

จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.  โครงการจัดนิทรรศการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
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ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน  

คะแนนประเมิน  

บรรลุเปาหมาย  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
 
  การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาชีพตาม
หลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ัน 
ภารกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมหลังของทุกฝายที่
เก่ียวของทั้งองคกรภายในและภายนอกสถาบัน  นอกจากน้ียังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการ
สอนเพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตัวบงช้ีจํานวน 12 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 

ดานการเรียนการสอน ตัวบงชี้รวม 

 คาคะแนนท่ีได  
2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  3  
2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  3  
2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม 

 
3  

2.4 จํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  1  
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

 
1  

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 
1  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย 

 
3  

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 
3  

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 
2  

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 
1  

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต 

 
3  

 
 
 
 
 



 18 

ดานปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  
และแผนการดาํเนินงาน 

ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 3  

คะแนนเฉลี่ย 2.25 

ผลการประเมิน อยูในเกณฑท่ียอมรับได 
 

 
 
หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1    :   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
  
ชนิดของตัวบงชี้   :  กระบวนการ  
  
คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ วิชาชีพของสังคม มีการ
ประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหาร หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง  
  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
 
 1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
 2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
 3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง  
  4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา   เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา  

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ
ทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน(ก)และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  
  

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 
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ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
-   มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโดยยึด
เกณฑมหาวิทยาลัย 

คมส.2.1(1) -  สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร
ในแผนการผลิตบัณฑิต 

คมส.2.1(2) -  เอกสารหลักสูตร 

3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม
และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  

คมส.2.1(3) 
 

คมส.2.1(4) 

-   หนังสือเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิรวม
วิพากษหลักสูตร 
-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิพากษ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร
ประจําปการศึกษา   เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจาก
วิทยานิพนธที่ ตีพิมพเผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่
ทํางานตรงสาขา  

คมส.2.1(3) 
 

คมส.2.1(4) 
 

คมส.2.1(5) 

-   หนังสือเชิญประชุมผูทรงคุณวุฒิรวม
วิพากษหลักสูตร 
-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิพากษ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
-   รายงานการติดตามการมีงานทําของ
บัณฑิต 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

คมส.2.1(3) 
 

คมส.2.1(4) 

-   หนังสือเชิญประชุมผูทรงคุณวุฒิรวม
วิพากษหลักสูตร 
 -   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิพากษ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

คมส.2.1(5) 
 

คมส.2.1(6) 

-   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
อนุมัติหลักสูตร 
-   มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญา
โท เฉพาะแผน(ก)และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  

- - 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
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การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     ทุกสาขาวิชามีความต่ืนตัวที่จะปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ผูใชบัณฑิต 

     ควรจัดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรทุก ๆ ป 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประเมินผลการใชหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป  2552 
 2.  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2   :  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั   
  
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
   
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ  
  1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
  2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
  3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
  4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  
  5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
ทุกหลักสูตร  
 6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  
  7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน :   

  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 

 
6  ขอแรก 

 
 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.2(1) -   1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร  

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

-   เอกสารเผยแพรรูปแบบการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

คมส.2.2(2) 
 

-   คมส.2.2(3) แผนการสอน 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
สอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

คมส.2.2(4) -   หนาเว็บไซตเสนอการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของคณาจารย 

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและ
หลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  

คมส.2.2(3) -   แผนการสอน 
คมส.2.2(4) -  หนาเว็บไซตเสนอการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญของคณาจารย 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร 

คมส.2.2(4) -   หนาเว็บไซตเสนอการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญของคณาจารย 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร  

คมส.2.2(5) -   แบบประเมินผลการสอนของอาจารย 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร  

คมส.2.2(1) 
 

คมส.2.2(6) 

-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  โครงการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณาจารยสวนใหญมีความสามารถในการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส จึงงายตอการสืบคนหารูปแบบการสอนที่
เหมาะสมได 

     มหาวิทยาลัยฯ  ควรสงเสริมและสนับสนุนการใชสื่อ
การเรียนการสอนดวยสื่อ e-learning 

จุดออน แนวทางแกไข 

- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการอบรมการใชสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน 
 2.  โครงการอบรมรูปแบบการอบรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3  : มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึง    
                   บุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
  

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  
  1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร  
  2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  
  3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 

 เกณฑการประเมิน :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก  มีการดําเนินการ 4 ขอแรก  มีการดําเนินการครบทุกขอ  
 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
-   สําเนาหนังสือเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
มารวมวิพากษหลักสูตร 

คมส.2.3(1) 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรู
ในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร  

 
คมส.2.3(2) -   

-  สาขา วิช า ในสั ง กั ดคณะฯ   ออกหนังสื อ เ ชิญ
ผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ สาขารวมวิพากษหลักสูตร 

ทะเบียนผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ 

คมส.2.3(3) -   2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผู เรียนมี
ความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
-  สาขาวิชาตาง ๆ  จัดการประชุมวิพากษหลักสูตรเพ่ือ
รวบรวมประเด็นของวิทยากรจากผูเสนอแนะ 

แผนการสอนท่ีระบุการมีสวนรวม
สนับสนุนของชุมชน 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนด
และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก 
-  คณะฯ  รวมกับหนวยงานภายนอกสรางกิจกรรมทาง
การศึกษา  การเผยแพรขอมูลเพ่ือประชาชน 

คมส.2.3(4) 
 

คมส.2.3(5) 
 

คมส.2.3(6) 
 

-   หนาเว็บไซตของคณะฯ พรอม
รายละเอียดขาวโครงการตาง ๆ 
-   รายงานการถอดบทเรียนศูนยพัฒนา
การเมือง  
-   ภาคพลเมือง  จังหวัดสกลนคร ประจําป
งบประมาณ  2551 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร   

คมส.2.3(7) 
 
 

-  แบบประเมินการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวม
ของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คมส.2.1(1) 
คมส.2.1(3) 

-   เอกสารหลักสูตร 
-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
วิพากษ (ราง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 2 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง - จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  มีการจัดการเรียนรวมกับหนวยงานภายนอก
หลายแหง 

     ใหดําเนินการโครงการเรียนรูที่ทําอยูใหตอเน่ืองและ
กระตุนใหบางสาขาวิชาที่ไมเคยรวมมือสรางการเรียนรูกับ
หนวยงานภายนอกไดริเริ่มโครงการ 

จุดออน แนวทางแกไข 

- - 
 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบัน
ทุกหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4  :  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 

> +10% หรือ < -10 % 6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% (-5.99) -5.99  %    
ของเกณฑมาตรฐาน ของเกณฑมาตรฐาน  

ผลการดําเนนิงาน 

ของเกณฑ
มาตรฐาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
     คณะฯ มีคณาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  51 คน  
และมีนักศึกษาเต็มเวลาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษรวม
ทั้งหมด 1,542  คน  คิดเปนสัดสวนตอนักศึกษา 1: 30.24  
ซึ่งนําไปเทียบเปนรอยละกับเกณฑมาตรฐาน 1:25  ได
คือ  ไดผลการดําเนินงาน  6.23 % 

คมส.2.4(1) 
 

คมส.2.4(2) 
 

 

-  ขอมูลพ้ืนฐานจํานวนนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษคณะมนุษยศาสตรฯ 
-  ตารางแสดงขอมูลคณาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริงประจําปการศึกษา  2551 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 2 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 2 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     สัดสวนอาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษาของคณะฯ  
ยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

     ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหเพ่ิมอัตรากําลังอาจารย
เพ่ิมเพ่ือใหมีสัดสวนระหวางอาจารยและนักศึกษา
ใกลเคียงมาตรฐานมากข้ึน 

 
 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมช้ีแจงการคํานวณคา  FTES 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5  :  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ   
          เทียบเทาตออาจารยประจํา  
ชนิดของตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา  
  
เกณฑการประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 30 และ  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 
20-29 และ   1 - 19 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง

รอยละ 20-29 แต วุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอยกวา
รอยละ 5 หรือ  

2. 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือเทากับ
รอยละ 30 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ  
นอยกวารอยละ 5  

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.5(1)      คณาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4  คน คิดเปนรอยละ 

7.83   และอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 19.60 

-  ตารางแสดงขอมูลและหลักฐานการ 
 ลงลายมือช่ือปฏิบัติราชการ 

คมส.2.5(2) -  แผนพัฒนาบุคลการประจําป 2551 - 2555 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 1 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 2 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     อัตรากําลังอาจารยนอยแตมีภาระงานสอนหลายดาน
ทําใหอาจารยไมสามารถลาศึกษาตอได  
 

     มหาวิทยาลัยฯ  ควรจัดสรรทุนเพ่ือจางผูทรงคุณวุฒิใน
ทองถ่ินมาเปนอาจารยพิเศษมากขึ้น เพ่ือใหอาจารยประจํา
มีเวลาในการไปศึกษาตอ 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอระดับ  ป.เอก 
 2.  โครงการแนะแนวการศึกษาตอในระดับ ป.เอก  ทั้งในและตางประเทศ 
 3.  โครงการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและวิเคราะหปญหาในการเรียนระดับ ป.เอก ของคณาจารยที่กําลังอยู
ระหวางการศึกษาตอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6   :  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย  
                                         รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
  
ชนิดของตัวบงชี้   :  ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน    :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ 
รอยละ 60 และ  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. 
รวมกันอยูระหวาง รอยละ 40 - 59 และ  

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 – 39  
หรือ  2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

เทากับหรือมากกวา รอยละ 10 หรือ  2. ผูดํารงตําแหนงระดับ  ผศ. รศ.และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-59 
แตผูดํารงตําแหนง ระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวา รอยละ 10  

1) ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันมากกวา หรือเทากับรอยละ60
และ  
2) ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอย
กวารอยละ 10  

ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 10  

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.6(1) -   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่

ระบุการอนุมัติตําแหนง ผศ. 
     คณาจารยในคณะฯ  รวมที่ศึกษาตอดวยมี จํานวน   
51  คน  ตําแหนง ผศ. รศ. รวมกัน  18 คน  คิดเปน 

-  รอยละ 35.29  ตําแหนง รศ. 1  คน คิดเปน  1.96 % บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของอาจารย 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 1 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 2 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการกําลังจะเกษียณ 
อายุราชการหลายทานในขณะที่อาจารยใหม ๆ  ยังไม
สามารถหรือไมมีคุณสมบัติที่ขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

     เรงรัดใหอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติที่จะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหรีบพัฒนาตนเองโดยวิธีการตาง ๆ  
เชน  เพ่ิมคาตอบแทนในการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร 
คําสอน  หรือตํารา  เปนตน 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับอาจารยรุนใหม  เรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 2.  โครงการใช  Word  อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียบเรียงตํารา  วิทยานิพนธและงานวิจัย 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7  :  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย   
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

 เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
1.  คณะฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไว
เปนลายลักษณอักษร 

คมส.2.7(1) -   คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คมส.2.7(2) -   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเสริมสราง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  คมส.2.7(2) -   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเสริมสราง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

คมส.2.7(2) -   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเสริมสราง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทาง 
แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คมส.2.7(2) -   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการเสริมสราง
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณาจารยสวนใหญทราบและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงไมเคยมีอาจารยที่ปฏิบัติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     คณะฯ  ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
อาจารยเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเฉพาะ  
โดยใหนักศึกษาเปนผูประเมิน 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยคณะกรรมการสราง
จรรยาบรรณรวมกับตัวแทนจากคณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 2.  โครงการวิจัยโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นและสัมภาษณ ดําเนินการโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ   

เรื่อง คณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ  และการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8  :  มีระบบและกลไกสนับสนนุใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน  : ขอ  
1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน  
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน  
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

  4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
 5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 

 เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
-   หนังสือเชิญรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ  ณ  ภูพานเพลซ  
เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม 2552 

คมส.2.8(1) 1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

 การเรียนการสอน  
-   คมส.2.8(2) -  คณะฯ  มีการประชุมคณาจารยในคณะฯ เพ่ือระดม

ความคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาความรูความ
เขาใจ  

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษางาน
การวิจัยและบริการวิชาการ 

-   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษางาน
การวิจัยและบริการวิชาการ 

คมส.2.8(2) 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน 
-  คณะฯ  มีการดําเนินโครงการตาง ๆ  เพ่ือเปนแรง
บันดาลใจในการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 
-   หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
การวิจัยในช้ันเรียน 

คมส.2.8(3) 
 

คมส.2.8(4) -   โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน คมส.2.8(5) -   
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

หนังสือการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
หนวยงานภายในและภายนอกที่สาขาวิชา 
ตาง ๆ ไดรับ 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.8(6) -   4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที

แลกเปล่ียนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียน 
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ  

เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ 
EWEC มีคณาจารยจากคณะฯ เขารวม
นําเสนอผลงานวิจัย 

5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียน คมส.2.8(6) -   
การสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

 

เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ 
EWEC มีคณาจารยจากคณะฯ เขารวม
นําเสนอผลงานวิจัย 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     อาจารยสวนใหญมีความกระตือรือรนที่จะทําวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการเรียนการสอนที่เพ่ิมจํานวนช้ันทุกป 

     จัดกิจกรรมโครงการอบรมเพ่ิมความรูและ
ประสบการณในการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 

จุดออน แนวทางแกไข 

- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  แนวโนมการทําวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในปจจุบัน 
 2.  โครงการอบรมโปรแกรม  SPSS   เพ่ือใชในการทําวิจัย 
 3.  โครงการอบรมเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9  :   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป  
 

ชนิดของตัวบงชี้     :   ผลผลิต  
  

เกณฑการประเมิน  :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 
 
 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.9(1) -        คณะฯ  รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสํารวจบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1  ป  คิดเปนรอยละ  64.179 

จํานวนและรอยละการมีงานทําของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏ
สกลนคร ประจําปการศึกษา 2551 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 2 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
          เมื่อเปรียบเทียบรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําเมื่อปที่
แลวบัณฑิตมีงานทําในปริมาณที่สูงขึ้น แสดงวาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับของ
ตลาดมากขึ้น 

สํารวจแหลงงานตาง ๆ  ของบัณฑิตเพ่ือสรางเครือขาย
กับภายนอกหรือสถานประกอบการที่ตองการรับบัณฑิต
ระดับ  ป.ตรี  เขาทํางาน 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการวิจัยสํารวจความพึงพอใจตนเองในการทํางานของบัณฑิต เพ่ือวิเคราะหหาจุดออน  จุดแข็งของบัณฑิต 
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ต  

ัวบงชี้ท่ี 2.10       :  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  

ช  

นิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  

เกณฑการประเมิน   :  
  

ผลการดําเนนิงาน 

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 เทากับ

หรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.10(1) -   ขอมูลจํานวนและรอยละของผูมีงานทํา

จําแนกตามรายไดตอเดือนตามเกณฑ
มาตรฐานบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก   

     มีการสํารวจติดตามจํานวนและรอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑรวมกันในสถาบันวิจัยและพัฒนา   
คิดเปนรอยละ  52.33 ม.ราชภัฏสกลนคร  ประจําปการศึกษา  2551 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 1 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 2 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
     งานแนะแนวอาชีพของคณะยังไมสามารถเสนอ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพแกบัณฑิตไดอยาง
เพียงพอ 

     รวมกับหนวยงานหรือสถานประกอบการที่ตองการ
บัณฑิตที่จบระดับปริญญาตรีเขาทํางาน  ประชาสัมพันธ
ใหขอมูลแกบัณฑิตที่จบ ป.ตรี เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการ
สรางงาน 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
  1.  โครงการสํารวจวิเคราะหหาสาเหตุที่บัณฑิตสวนมากยังไมไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ต
  

ัวบงชี้ท่ี 2.11  :  ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  

ช
  

นิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  

เกณฑการประเมิน  :  
 

ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย

อยูระหวาง 1 - 2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.11(1) -        สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะฯ  ดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต คณะฯ มี
คะแนนเฉล่ียในระดับ  5 

รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่สําเร็จการศึกษาป
การศึกษา  2549 – 2550,2551 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     ระดับความพึงพอใจการใชบัณฑิตอยูในระดับที่ดีมาก 
แสดงใหเห็นวาบัณฑิตมีศักยภาพสูง 
 
 

     มีการสํารวจเพ่ิมเติมวา ผูใชบัณฑิตที่ไมพึงพอใจ
บัณฑิตหรือมีความพึงพอใจตํ่าเปนเพราะสาเหตุใด เพ่ือ
นํามากําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเรียนการสอนและ
ฝกอบรมนักศึกษา 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
  1.  โครงการสรางและทดลองการสํารวจความพึงพอใจการใชบัณฑิตออนไลน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12  :  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ี 
    ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี  คุณธรรม จริยธรรม   
     กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือ   
      นานาชาติ  
  
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  
  
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.2.12(1) -  สําเนาประกาศนียบัตรของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ที่รวมกับคณะ
วิทยาการจัดการสําเสนอโครงการทาง
ธุรกิจที่ประเทศไตหวัน  

     คณะฯ  มีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาจํานวนทั้งสิ้น  5  คน  
ในรอบ  5  ปที่ผานมา โดยในปการศึกษา  2551  มีนักศึกษาไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

-  สําเนาประกาศนียบัตรของศิษยเกา
สาขาวิชาภาษาไทยท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาติ จํานวน  3  คน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ  5  ป  ที่ผานมาท้ังหมดทุกระดับไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณทางวิชาการในระดับนานาชาติมากขึ้น
กวาปที่ผานมา 

     คณะฯ  ควรสนับสนุนใหนักศึกษาปจจุบันที่มีศักยภาพ
ใหเขารวมกิจกรรมในดานตาง ๆ  มากขึ้น 
 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการสํารวจติดตามบัณฑิตความสําเร็จในการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่จบต้ังแต 
ป พ.ศ. 2548 - 2551 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่
มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกเปนสอง
สวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษา และศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริม
จากสถาบัน ทั้งน้ี เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
ไดแก ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 3 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 
 

กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  2  

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
3  

*3.3 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  3  

คะแนนเฉลี่ย 2.67 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 

*  หมายถึงตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยพฒันาเพิ่ม 

หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 

 

  
 
  
  
 
 
 



 41 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1   :   มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้ :   กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป  

 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.3.1(1) -  1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  

-  คณะฯ  ทําการสํารวจความตองการท่ีจําเปนของ
นักศึกษาช้ันปที่  1 

แบบสํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษาช้ันปที่  1 

คมส.3.1(2) -  ภาพถายหองสมุด  หองคอมพิวเตอร 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  -  
-  คณะฯ  มีบริการหองสมุดประจํา  หองคอมพิวเตอร
และบริการอินเตอรเน็ตไรสาย 

ภาพถายสัญลักษณแสดงจุดที่มีบริการ
อินเตอรเน็ตไรสาย 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา  

คมส.3.1(3) -  ภาพถายหองเรียนสมบูรณแบบ 
-  ภาพถายจุดบริการนํ้าด่ืม  สถานท่ีออก
กําลังกายของมหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  คมส.3.1(4) -  ตารางการบริการดานการใหคําปรึกษา 

5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา
และศิษยเกา 

คมส.3.1(5) -  ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกาที่เผยแพรบนเว็บไซต
ของคณะฯ 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
แกนักศึกษาและศิษยเกา 

คมส.3.1(6) -  ภาพถายกิจกรรมโครงการจัดสัมมนาการ
ฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่อง
ขางตนเปนประจําทุกป  

- - 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมา
พัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  

 

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 2 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 1 

การบรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
  1.  โครงการนํ้าด่ืมสะอาดเพ่ือพลานามัยแข็งแรง 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  :   มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ     
             บัณฑิตท่ีพึงประสงค  
  
ชนิดของตัวบงชี้  :        กระบวนการ  
  
เกณฑมาตรฐาน   :        ระดับ  
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี  
     - กิจกรรมวิชาการ  
      - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
      - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
      - กิจกรรมนันทนาการ  
      - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
การศึกษา  
 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง  

  
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

  
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.3.2(1) -  1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกิจกรรม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี  
    - กิจกรรมวิชาการ  
    - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
    - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
    - กิจกรรมนันทนาการ  
    - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
      สาขาวิชาตางๆ ในคณะฯ ไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ  
ครบทั้ง  5  ประเภท 

คมส.3.2(2) -  รายช่ือโครงการ  รายละเอียดและภาพ
แสดงการทํากิจกรรมดานตาง ๆ  ของ 
แตละสาขาวิชา 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้น
ปการศึกษา  

คมส.3.2(3) -  แบบสรุปการดําเนินการประเมิน
โครงการประชุมสัมมนาภาคเรียนที่  
1/2551 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง  

คมส.3.2(4) -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณะฯ  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความสามารถ
ของนักศึกษารอบดานและคณาจารยก็ใหความชวยเหลือ
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ของนักศึกษาอยางเต็มที่ 

     เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนอโครงการตาง ๆ  
เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและแนวทาง 
การพัฒนาทองถ่ินมากที่สุด 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  การจัดโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสโมสรนักศึกษาและสาขาวิชา 
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*ตัวบงชี้ท่ี 3.2.1    :   รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้   :   ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน: 
 

ผลการดําเนนิงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 49 รอยละ 50 - 69 เทากับหรือมากกวารอยละ 70 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
     คณะฯ  จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมใหกับนักศึกษา
หลายกิจกรรม  ทั้งที่คณะฯ เปนผูดําเนินงานและ
สาขาวิชาเปนผูจัดการ  โดยมีจํานวนนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเหลาน้ีมากกวารอยละ  70 

คมส.
3.2.1(1) 

 
คมส.

3.2.1(2) 
 

-  ภาพการเขารวมกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมของนักศึกษาที่ดําเนินการโดย
คณะฯ และสาขาวิชาตาง ๆ 
-  รายช่ือของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
และแบบสรุปการดําเนินงาน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
          มหาวิทยาลัยฯ  ต้ังอยูใกลกับแหลงทรัพยากรบุคคลที่

สามารถอบรมสั่งสอนใหนักศึกษาตระหนักและเขาใจ
เรื่องความสําคัญของคุณธรรมกับการดําเนินชีวิต  เชน  
พระสงฆน่ังปฏิบัติ  ฯลฯ 

การอบรมคุณธรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ  
และนอกสถานที่  เชิญผูที่มีความรูเรื่องคุณธรรมจาก
หลากหลายสาขาอาชีพที่เปนวิทยากรเพื่อใหไดมุมมอง
เรื่องคุณธรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการคุณธรรมนําชีวิตสูความรมเย็น 

 
หมายเหตุ  *  หมายถึงตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพ่ิม 
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั  
 
  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับ สภาพแวดลอมและความพรอมของ
แตละสถาบัน อยางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงตองมี
ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถ ดําเนินการในพันธกิจดานน้ีอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตจุดเนนเฉพาะของแต
ละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จ และเกิดประโยชน
จําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญสามประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการ วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติ และ
มีการเผยแพรอยางกวางขวางจํานวน 4 ตัวบงช้ี ประกอบดวย 
 

การวิจัย ตัวบงชี ้

 คาคะแนนท่ีได  

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 3  

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  3  
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

 3  

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

 2  

คะแนนเฉลี่ย 2.75 

ผลการประเมิน ไดมาตรฐาน 
 

หมายเหตุ   
 

คาเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน 

1.51 - 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 - 3.00 ไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1    :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ชนิดของตัวบงชี้   :   กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน    :  ขอ  
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน

ไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

 

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ  

 
ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.4.1(1) -  1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
-  คณะฯ มีแผนพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรฯ  ซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยใชแผนยุทธศาสตรของชาติเปนตัวบงช้ีนํา 

แผนงานบริการวิชาการและวิจัย 

คมส.4.1(2) -  รายช่ือเว็บไซตงานวิจัยและแหลงเงินทุน
วิจัย 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ
กับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน
ไดจริง  
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคล แหลง
คนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

คมส.4.1(2) 
 
คมส.4.1(3) 
คมส.4.1(4) 
 

-  รายช่ือเว็บไซตงานวิจัยและแหลงเงินทุน
วิจัย 
-  หนาเว็บไซตของสํานักวิทยบริการ 
-  บันทึกแจงจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อการใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
-  คณะฯ  มีแผนการอบรมใหความรูแกคณาจารยในดาน
การวิจัยตาง ๆ และจัดอบรม  สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณเพ่ือการวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

คมส.4.1(5) 
 
 
คมส.4.1(6) 

-  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
คณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ  สูการเปน
นักวิจัย ประจําปการศึกษา  2551 
-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษางาน
การวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ 

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

-  มหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนอาจารยที่ทําวิจัยและ
นําเสนองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

คมส.4.1(7) -  ประกาศคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เรื่อง นโยบายสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
-  คณะฯ  สงเสริมใหอาจารยในคณะฯ  รวมมือกับองคกร
ภายนอกจากทุก ๆ ภาคสวนในการทํางานวิจัย 

คมส.4.1(8) -  ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

 
ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
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การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     คณาจารยมีความตองการท่ีจะพัฒนาองคความรูดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคคอนขางมากเพ่ือการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

     คณะฯ  ควรจัดการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรูและ
ประสบการณเก่ียวกับวิจัยใหม ๆ  ใหกับคณาจารยอยาง
สม่ําเสมอ 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.  โครงการสรางระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการและวิจัย 
 3.  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  การเรียนการสอน  การวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจํา
ทุก  2  เดือน  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2       :  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ  
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน  
 2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เช่ือถือไดและรวดเร็ว
ทันตอการใชประโยชน  
 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน  
 4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใช
ประโยชน  
 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน  
 

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

 
 
 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.4.2(1) -  แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะฯ 1. มีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ   

คมส.4.2(2) -  

  -   คณะฯ  มีนโยบายและแผนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การสนับสนุนเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้ง
ในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

นโยบายและแผนการดําเนินงานดาน
วิชาการและวิจัย 

-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาการ
วิจัยและบริการวิชาการ 

คมส.4.2(3) 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของ
กับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน
ไดจริง  

 
-  คมส.4.2(4) 

-  คณะฯ  มีแผนนโยบายที่จะเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เช่ือถือได
จากทั้งภายนอกและภายในสถาบันฯ มาทําการคัดสรร  
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย 

คําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบงานวิจัย 
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หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
-  Print  out เก่ียวกับผลงานวิจัยจากหนา
เว็บไซตของคณะฯ 

คมส.4.2(5) 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคลแหลง
คนควาตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

-  คมส.4.2(6) -  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและ 
งานสรางสรรคไปยังผูที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่
ปรากฏการเช่ือมโยงการเผยแพรของ
งานวิจัยไปยังหนวยงานภายนอกสถาบัน 

คมส.4.2(7) -  4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
-  สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกสถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใชประโยชน 

รายช่ือเครือขายงานวิชาการ งานวิจัย
คณะมนุษยศาสตรฯ 

5. มีระบบสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
-  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสิน
ทางปญญาตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสง
ประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 

- - 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 3 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     ทุกสาขาวิชาสนใจในการทําวิจัย  บางสาขาวิชามีการ
รวมมือกับองคกรทั้งภายนอกและภายในสถาบันฯ เพ่ือทํา
การวิจัย 
 
 

     สนับสนุนและหาทางชวยเหลือใหบางสาขาวิชาที่ยังไม
มีโอกาสทําวิจัยใหทําวิจัยมากขึ้นรวมทั้งหาชองทางให
สาขาวิชาเกิดความรวมมือทางวิชาการและวิจัยรวมกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการสรางความรวมมือทางการบริการวิชาการและวิจัยกับองคกรทั้งภายนอกและภายใน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  :  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ  
    จํานวนอาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท 17,000.-บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท 

 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
คมส.4.3(1) -       คณะฯ  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยจากทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน  1,839,950 บาท  คิดเปน
สัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
30,163.11 บาท  : 1  คน 

สรุปผลจํานวนเงินวิจัยจากภายในและ
ภายนอกตออาจารยประจํา 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 1 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
     การรวมทีมทําวิจัยเปนโครงการทําใหเกิดการขยาย
เครือขายกับระบบงานมหาวิทยาลัยหลายภาคสวน 

     ควรสงเสริมใหอาจารยรวมทําวิจัยกับองคกรภายนอก
ของคณะใหมาก 
 

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

 
โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงสนับสนุน การทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4  :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตพีิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

ช
  

นิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต  

เกณฑการประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
 
 
 

ผลการดําเนนิงาน 

หลักฐานอางอิง ผลการดําเนนิงาน 

เลขท่ี เอกสาร 
- วารสารหนองหารหลวง/ คมส.4.4(1)      คณะฯ  มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  48  คน   

และมีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร จดหมายขาวใตรมสัตตบรรณ  
-  คมส.4.4(2)  จํานวน  10  เรื่อง (ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) 

คิดเปนรอยละ  32.79 
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพร 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมายปน้ี 3 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว 2 

ผลการประเมินตนเองปน้ี 3 

การบรรลุเปาหมาย บรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปตอไป 3 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง – จุดออน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   ควรกําหนดใหมีมาตรการจูงใจใหคณาจารยผลิต
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางตอเน่ือง 

    คณะฯ /มหาวิทยาลัยฯ  มีวารสารทางวิชาการให
อาจารยไดเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไดอยาง
ตอเน่ือง  

จุดออน แนวทางแกไข 
- - 

โครงการและกิจกรรมในปตอไป 
 1.  โครงการอบรมการจัดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 


	*  หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม

