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ตอนที่ 5  
สรุปผลการประเมินตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปการศึกษา 2555  สรุปได ดังน้ี  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 10 องคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
                       และแผนดําเนินการ 

   

 ตัวบงชี้ท่ี 1.1  8 ขอ 8 ขอ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1   5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต    

 ตัวบงชี้ท่ี 2.1  5 ขอ  5 ขอ  5.00 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละ 33.33 รอยละ 25.00 4.17 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.3  รอยละ 66.67 รอยละ 33.33 2.78 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.4 7 ขอ  6 ขอ  4.00 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.6 6 ขอ  7 ขอ  5.00 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.7  3 ขอ  5 ขอ  5.00 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 4 ขอ  4 ขอ  4.00 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.9  (สมศ.1) รอยละ 60 รอยละ 81.25 4.06 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2   4.25 คะแนน 

องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1  7 ขอ  7 ขอ  5.00 คะแนน 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 6 ขอ  6 ขอ  5.00 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3   5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย    
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3  60,000 บาท/คน 50,500 บาท/

คน 
4.21 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.4 (สมศ.5) รอยละ 10 รอยละ 18.75 4.69 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.5 (สมศ.6) รอยละ 10 รอยละ 25 5.00 คะแนน 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.6 (สมศ.7) รอยละ 5 - 0.00  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4   3.48 คะแนน 
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ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 10  องคประกอบ (ตอ) 

องคประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม    
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1  4 ขอ  4 ขอ  4.00 คะแนน 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 5 ขอ  5 ขอ  5.00 คะแนน 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.3  (สมศ.8) รอยละ 30  รอยละ 50  5.00 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5   4.67 คะแนน 
องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
 ตัวบงชี้ท่ี 6.3 (สมศ.11) 5 ขอ  5 ขอ  5 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 6   5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    

 ตัวบงชี้ท่ี 8.1  7 ขอ  7 ขอ  5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 8   5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

   

 ตัวบงชี้ท่ี 9.1  9 ขอ  8 ขอ  4.00 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 9   4.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 10 องคประกอบนโยบาย
สถานศึกษา  
                       3 ดี 

   

 ตัวบงชี้ท่ี 10.1 4 ขอ  4 ขอ  4 คะแนน 
      ตัวบงชี้ท่ี 10.2 3 ขอ  3 ขอ  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 10   4.50 คะแนน 
องคประกอบที่ 11 การดําเนินงานเพ่ือบรรลุถึง 
                       อัตลักษณและเอกลักษณของ 
                       มหาวิทยาลัย 

   

 ตัวบงชี้ท่ี 11.1 5 ขอ  5 ขอ  5 คะแนน 
      ตัวบงชี้ท่ี 11.2 5 ขอ  5 ขอ  5 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 11   5.00 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ   4.40 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินรวม 
 

  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดสรุปผลการประเมิน
รวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม โดยแยกตามแตละองคประกอบคุณภาพ  ดังน้ี  
 
 1. องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   สาขาวิชาเคมี มีแผนกลยุทธสอดคลองกับนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

   ปรับปรุงแผนกลยุทธของสาขาวิชาเคมีเปนประจํา
ทุกปตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
- - 

 
 2. องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   สาขาวิชาเคมี มีบุคลากรทีม่ีความรูความเขาใจใน
การบริหารหลักสูตรเปนอยางดี 

   สงเสริมการประเมินหลักสูตรทุก 4 ป 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
   มีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย    สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 3. องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   มีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาได
อยางครบถวน และชัดเจน 

   สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมโดยใช
กระบวนการดานประกันคุณภาพทุกโครงการ 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
- - 

 
 4. องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
   อาจารยทําผลงานวิชาการนอย    สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทาง

วิชาการและเผยแพรใหมากข้ึน 
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 5. องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

   มีการจัดฝกอบรม ถายทอดความรูดานวิชาการแก
ทองถ่ิน 

1. ควรนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
2. ควรทดสอบกระบวนการบริการวิชาการแกสังคม 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
- - 

 
 6. องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   มีการดําเนินการเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางครบถวน 

   สนับสนุนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
- - 

 
 8. องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   มีแผนงบประมาณของสาขาที่มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดูแล ติดตามการใชเงินอยางเปนระบบ 

   ควรจัดทํารายงานทางการเงินอยางสม่ําเสมอ 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
- - 

 
 9. องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
   มีระบบดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษายังไมชัดเจน 

1. ควรกําหนดผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
ใหชัดเจน 
2. ควรสนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวิชา เพิ่มพูน
ความรูดานการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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 10. องคประกอบท่ี 10 องคประกอบนโยบายสถานศึกษา  3  ดี (3D) 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

- - 
จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 

   ระบบและกลไกการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี (3D) ยังไมครบถวน 

1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานที่ชัดเจนและ
เปนระบบ 
2. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี (3D) กับหนวยงาน
ภายนอกเพิ่มมากข้ึน 

 
 11. องคประกอบท่ี 11 การดําเนินงานเพ่ือบรรลุถึงอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   สาขาวิชาเคมี มีกิจกรรมและโครงการ เพื่อให
บรรลุถึงการเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาสได
อยางหลากหลาย 

   ควรทบทวนกระบวนการจัดโครงการ  กิจกรรมที่
บรรลุตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง  กอน
จัดเก็บหลักฐานในงานประกันคุณภาพ 

จุดออน แนวทางแกไขและพัฒนา 
- - 

 
 


