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ตอนที ่ 3  
การนําผลการประเมินคร้ังท่ีผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา 

 
  จากการประเมินในรอบปที่ผานมา สาขาวิชาเคม ี ไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา และไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี  ดังน้ี  
 

การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ 
 1.  ผลการประเมิน  ระดับพอใช  ตัวบงช้ีที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
  สาขาวิชาเคมีไดสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึน  โดยครั้งแรกไดสงอาจารย
สาขาวิชาเคม ี ไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  2  คน  คือ  ผศ.พรกมล  สาฆอง และ ผศ.สุดกมล  ลาโสภา 
ซึ่งไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว 1 คน คือ ผศ.ดร.พรกมล  สาฆอง  ปจจุบันไดสงอาจารยสาขาวิชาเคม ี 
ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึนอีก  2  คน  คือ อาจารยสุมนา  ศรีพุทธิรัตน และอาจารยทิติยา  ศรีภักดี 
 2.  ผลการประเมิน  ระดับดีมาก  ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ  
  มีการใหบริการขอมูลขาวสารดานวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาทางเว็บไซตสาขาวิชา 
 3.  ผลการประเมิน  ระดับดีมาก  ตัวบงช้ีที่ 8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 
  1) ไดนําโครงการเคมีอาสาพัฒนาสูนองในทองถ่ิน  เขาสูระบบงบประมาณสาขาวิชาเคมี  โดยจัดเขา
อยูในงบประมาณบํารุงการศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  ซึ่งแตเดิมน้ันเปนโครงการที่
นักศึกษาตองหางบประมาณมาดําเนินโครงการเอง  ปจจุบันสาขาวิชาเคมี  ไดมีงบประมาณมาชวยนักศึกษา 
ในการออกคายเคมีตามโรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร 
  2) ไดเพิ่มงบประมาณในโครงการของสาขาวิชาเคมี  เน่ืองจากในปงบประมาณที่ผานมา  มีปญหา
งบประมาณไมเพียงพอ  โครงการที่ไดรับการเพิ่มงบประมาณไดแก  โครงการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเคมี  
โครงการศึกษาดูงานดานเคมี  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเคมี  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปาแกวเบื้องตน 
ครั้งที่  28  โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตรเบือ้งตนสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสาขาวิชาเคม ี
 3.  ผลการประเมิน  ระดับดีมาก  ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 
  ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการโดยนักศึกษา  
ดังน้ี 
   1) ประชุมวางแผนงาน 
   2) ขออนุมัติโครงการ 
   3) ดําเนินโครงการ 
   3) สรุปและประเมินผลโครงการ 
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แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวบงช้ีที่ดีเดน 
 1.  ช่ือตัวบงช้ี  2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  1.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  1.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
   1) มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   2) มีการแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2550 (วท.บ.(เคม)ี) 
   3) มีโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
   4) มีโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
   5) มีคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน  การพัฒนาหลักสูตร ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 
   6) มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (มคอ.1) 
   6) มีมาตรฐานสาขาวิชาเคม ี
   7) มีการประชุมสาขาวิชา 
 2.  ช่ือตัวบงช้ี  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  2.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  2.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
   1) มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
หลักสูตรที่เปดสอน 
   2) ทุกรายวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม  
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
   3) หลักสูตรที่เปดสอนมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  เชน  รายวิชาฝกประสบการวิชาชีพเคม ี รายวิชา
โครงการวิจัยทางเคม ี
   4) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
   5) มีผลการประเมินอาจารย 
   6) มีการจัดทําโครงการศึกษาดูงานดานเคมีทุกป 
 3.  ช่ือตัวบงช้ี  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
  3.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  3.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
    1) มีแบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
    2) มีการจัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปาแกวเบื้องตน  ครั้งที่ 28 แกนักศึกษาช้ันปที่ 2 
   3) มีการจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมแกนักศึกษาอยางตอเน่ืองทุกป 
    4) มีเว็บไซตสาขาวิชาเผยแพรองคความรูและขาวสารอยางตอเน่ือง 
    5) สงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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 4.  ช่ือตัวบงช้ี  3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
  4.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  4.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
   1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  เชน   

- มีตารางการบันทึกการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
- มีคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2555 
- มีคูมืออาจารยที่ปรึกษา 

   2) มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาอยางตอเน่ือง เชน 
    - เว็บไซตสาขาวิชา 
    - บอรดประชาสัมพันธกิจกรรม 
   3) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา เชน 
    - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพ 

     - กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 

    - มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสม 
 5.  ช่ือตัวบงช้ี  3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
  5.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  5.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
   1) มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  เชน  แผนกลยุทธการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเคมี  ประจําป
การศึกษา 2555 
   2) มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนิน 
การโดยนักศึกษา เชน 
    - โครงการคายเคมีอาสาพัฒนาสูนองในทองถ่ิน 

     - โครงการแขงขันฟุตซอลเพื่อสุขภาพและตอตานยาเสพติด 

     - โครงการพี่สอนนองเพิ่มพูนทักษะเคม ี

     - โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

     - โครงการลอยกระทง 

   4) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  เชน   
    - สรุปรายงานผลการดําเนินคายเคมีอาสาพัฒนาสูนองในทองถ่ิน 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการแขงขันฟุตซอลเพื่อสุขภาพและตอตานยาเสพติด 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการพี่สอนนองเพิ่มพูนทักษะเคม ี
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการลอยกระทง 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการวิทยาศาสตรสัมพันธ 
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 6.  ช่ือตัวบงช้ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  6.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  6.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
    1) มีแบบสํารวจความตองการของชุมชนโครงการคายเคมีอาสาพัฒนาสูนองในทองถ่ิน 
   2) มีบันทึกขอความอนุเคราะหจัดโครงการคายเคมีอาสาพัฒนาสูนองในทองถ่ิน 
   3) มีสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการคายเคมีอาสาพัฒนาสูนองในทองถ่ิน 
   4) สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการสัปดาหสงเสริมวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําป 2555 
 7.  ช่ือตัวบงช้ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
  7.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  7.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
    1) มีแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   2) มีแผนกลยุทธทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   3) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
   4) มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 
   5) ระบบบริหารงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย 
   6) มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
   7) มีแผนปฏิบัติงานประจําป 

   8)  รายงานการประชุมสาขาวิชาเคม ี

 8.  ช่ือตัวบงช้ี  10.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
  8.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  8.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
    1) มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิ และหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น 
เชน โครงการการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   2) มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึง การเปนคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม  เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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   3) มีการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อใหนักศึกษารูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติด และอบายมุขตาง ๆ  ตลอดจน
มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานกีฬา  สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  เชน โครงการ
ฟุตซอลตอตานยาเสพติด 
   4) มีรายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 ดาน  เชน 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
    - สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการแขงขันฟุตซอลเพื่อสุขภาพและตอตานยาเสพติด 
 9.  ช่ือตัวบงช้ี  11.1  การดําเนินกิจกรรม / โครงการเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตใหเปนคนดีมีจิต
สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ 
  9.1  ผลการประเมิน  การดําเนินการระดับดีมาก 
  9.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
   1) มีแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   2) มีแผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   3) มีแผนกลยุทธสาขาวิชาเคม ี
   4) มีการจัดทําและสรุปรายงานผลดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา 
   5) มีการจัดทําและสรุปรายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปาแกวเบื้องตน ครัง้ที่ 28 

6) มีแผนปฏิบัติงานประจําปของสาขาวิชาเคม ี 
 
การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สาขาวิชาเคมีไดมีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ดังน้ี 
  1. การจัดทําโครงสรางการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพ 
   1.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบดานประกันคุณภาพระดับนโยบาย 
   1.2 มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
   1.3 มีการจัดงบประมาณสนับสนุนดานการประกันคุณภาพ 
   1.4 มีการจัดทําโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพและประเมินผลโครงการ 
  2. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
   2.1 มีการตรวจประเมินภายใน 
   2.2 มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
  3. การนําผลการประเมินคุณภาพมาใชในการพัฒนาคุณภาพ 
   3.1 มีการกําหนดแนวทางการนําผลการประเมินมาใชพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
   3.2 มีมาตรการกํากับติดตามตัวช้ีวัดมีผูรับผิดชอบ 
  4. การประเมินผลลัพธการประกันคุณภาพ 
   มีการประเมินผลลัพธการประกันคุณภาพของหนวยงาน เพื่อนํามาใชในการบริหารการศึกษา 
และปรับปรุงพัฒนาตัวบงช้ีที่มีจุดออนใหมีแนวปฏิบัติที่ดีข้ึน 


