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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.1  ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู "กลุมสนุก" เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ              ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์,

ผศ.ดร.สําราญ  กําจัดภัย, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช,
นายบุญสง  วงศคํา, นางสาวสรินดา  พงษคุลีการ, 
ผศ.สุมาลี  สมพงษ

โทรศัพท :  08 - 6640 - 0853 โทรศัพท :   08 - 785 2- 3307,08 - 9942 – 6583,
08 - 1919 – 6026, 08 - 9842 – 4543, 08 - 1256 – 9506,             
08 - 6567 - 2453

คําอธิบาย : 
การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู  หมายถึง การพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู              

โดยมุงเนนทักษะการคิด เทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม การประยุกตใชเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน                     
ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
ซึ่งรูปแบบการใหความรู เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนที่ปรึกษา ฯลฯ

กลุมสนุก หมายถึง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด ซึ่งประกอบดวยจังหวัด 
     ส   = จังหวัดสกลนคร       น = จังหวัดนครพนม  

                                     ุ  = จังหวัดมุกดาหาร      ก = จังหวัดกาฬสินธุ

การดําเนินการ ประกอบดวย 7 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางทีมงาน
ขั้นที่ 2 สํารวจและประเมินความตองการจําเปน
ขั้นที่ 3 สรางชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นที่ 5 ประชาสัมพันธและรับสมัครกลุมสนใจจากโรงเรียนที่มีผลการสอบ O – NET 

หรือ NT ต่ํากวารอยละ 50
ขั้นที่ 6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว
ขั้นที่ 7 ประเมินโครงการ และจัดทํารายงาน

วิธีการวัด
1.  ตรวจสอบหลักฐานการดําเนินงาน

                 1.1  หลักฐานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก
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1.2  หลักฐานคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู ในกลุมจังหวัดสนุก

1.3  หลักฐานการสํารวจและประเมินความตองการจําเปน (แบบสํารวจ และผลการสํารวจ)
1.4  เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ
1.5  แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

               1.6  หลักฐานการประชาสัมพันธ และการรับสมัครผูเขาการอบรม
               1.7  เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ

            2.  รอยละของผูเขารับการอบรมตอจํานวนเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ ดําเนินการดังนี้
2.1  แจงนับรายชื่อผูลงทะเบียนเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร
2.2  คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมตอจํานวนเปาหมาย 

           3.  รอยละกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่รับการบริการ ดําเนินการดังนี้                         
(วัดทันทีภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น)

3.1 ผูเขารับการอบรมประเมินตนเองโดยใช “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูความเขาใจใน
เนื้อหาสาระที่รับการอบรม” ซึ่งมีระดับเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ใชเกณฑผาน 3.50 ขึ้นไป

3.2 แจงนับจํานวนผูประเมินตนเองผานเกณฑที่กําหนดในขอ 3.1
3.3 คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่ประเมินความรูความเขาใจของตนเองผานเกณฑตอผูเขา

รับการอบรมทั้งหมด

4.  รอยละกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการอบรม  ดําเนินการดังนี้ (วัดทันทีหลังการอบรมเสร็จ)
4.1  ผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการอบรม “ซึ่งมีลักษะเปนแบบประเมิน

คา 5 ระดับ ใชเกณฑผาน 3.50 ขึ้นไป”
4.2  แจงนับจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดในขอ 4.1 
4.3   คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผานเกณฑ ตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด

5.  รอยละของกลุมเปาหมายนําความรูสูการปฏิบัติจริง ดําเนินการดังนี้ (วัดชวงติดตามหลังการอบรม     
1-2 เดือน)

5.1  ผูเขารับการอบรมตอบแบบสอบถามการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริงซึ่ง      
มีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ ใชเกณฑผาน 3.50 ขึ้นไป 

5.2  แจงนับจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริง             
ผานเกณฑที่กําหนดในขอ 5.1 
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5.3  คํานวณคารอยละของผูเขารับการอบรมที่มีการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติจริง
ผานเกณฑ ตอผูเขารับการอบรมทั้งหมด

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขั้นตอนที่ การดําเนินการ

1 สรางทีมงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร         
ทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูในกลุมจังหวัดสนุก

2 สํารวจความตองการ  ใชเวลาชวงเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ  2552
3 สรางหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝกอบรม  ใชเวลาชวงเดือน  

กุมภาพันธ – เมษายน 2552
4 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
5 ประชาสัมพันธและติดประกาศแผนพับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัย

ทางการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุมสนุก
6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยทางการศึกษาของขาราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดกลุมสนุก : การจัดทําผลงานทางวิชาการ  จํานวน  5 วัน  
ระหวางวันที่ 6-10  เมษายน  2552
2. จัดโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิจัยการศึกษากับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม  เขต 2  ระหวางวันที่ 20 – 24  เมษายน  2552
3.  จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปในจังหวัด     
กลุมสนุก : การวิจัยทางการศึกษาสูการจัดทําผลงานทางวิชาการ  ในระหวางวันที่ 
11 – 15  พฤษภาคม 2552  

7 ประเมินโครงการและจัดทํารายงาน  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
    ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู "กลุมสนุก"
 เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

- 5.0000 5.0000
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เกณฑการใหคะแนน :

ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตาม  1 – 2  ขั้นตอน  เทากับ 1 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตาม  3 - 6 ขั้นตอน  เทากับ 2 คะแนน

ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ  7  ขั้นตอน  เทากับ 3 คะแนน

ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ  7  ขั้นตอน  และวัดความรูความ
เขาใจ  ไมนอยกวารอยละ  90  ความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ  80   

เทากับ 4 คะแนน

ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ  7  ขั้นตอน วัดความรูความเขาใจ 
ไมนอยกวารอยละ  90  ความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ  80  การนําไปใชไมนอย
กวารอยละ  75   

เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู 
“กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู

2.5 5.0000 5.0000 0.1250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 แตงตั้งคณะการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูในกลุมจังหวัดสนุก
 แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เอกสารประชาสัมพันธ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกลุมสนุกมีความสนใจ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการวิจัยทางการศึกษา และการจัดทํา
หลักสูตร

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -
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หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน  9  รายการ จํานวน  16 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (1)  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัย
                                                ราชภัฏสกลนคร ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (2)  โครงการการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู  ผานการ
                                                อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (3)  บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.02/ 063  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2552  เรื่องขออนุมัติ
                                                โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูในจังหวัด
                                                                      กลุมสนุก (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (4)  หนังสือคณะครุศาสตร ที่ ศธ 0542.02/ว 028 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552  

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธแผนพับการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทําวิจัยทางการศึกษาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุม
สนุก (จํานวน 1 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.1 (5)  รายชื่อผูเขารวมโครงการ (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (6)  รายงานสรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการ

เรียนรูในจังหวัดกลุมสนุก(จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (7)  รายงานสรุปผลการอบรมที่ผูเขารับการอบรมมีการนําความรูที่ไดรับจากการ

อบรมสูการปฏิบัติจริง (จํานวน 4 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (8)  คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู ในกลุมจังหวัดสนุก (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.1 (9) เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยทางการศึกษาของขาราชการครู
                                                   และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุมสนุก (จํานวน 3 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน
ชื่อตัวชี้วัด :  3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ผูจัดเก็บขอมูล :  นายนพดล  ชาสงวน, นายอติชาติ  เต็งวัฒนโชติ,

นางสาวปฏิมาภรณ  กังวานศรีเพชร,นางสาววินิธา  พานิชย, 
นางสาวชมพูนุท   สมแสน

โทรศัพท :  08 –1965 -5683 โทรศัพท :   08 –3413-0741,08 –6631 -1115,
 08- 1670 -1419, 08 -1768 -6816, 08-7215-4020

คําอธิบาย : 

                พัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง หมายถึง การพัฒนาลวดลายไทยและเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชน  ประเพณี 
ความเชื่อทางพุทธศาสนา การออกแบบและประดับตกแตงสวนประกอบตางๆ เชน การพัฒนาลายไทย 
เรื่องราวประดับตกแตงตามฐานปราสาท เรือนปราสาทและยอดปราสาทของตัวปราสาทผึ้ง  โดยใชเทคนิคการ
สรางสรรคงานดวย การปน การหลอขี้ผึ้ง

ประเพณีที่สําคัญในชวงเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดสกลนครที่มีชื่อเสียงที่รูจักกันทั้งประเทศ  คือ  
เทศกาลงานบุญประเพณีแหปราสาทผึ้ง  ซึ่งจัดงานเปนประจําทุกปซึ่งมีขบวนแหปราสาทผึ้งโบราณและ
ปราสาทผึ้งแบบประยุกต  จากการสัมภาษณและทองเที่ยว  ชาวคุมและกรรมการในประกวดปราสาททุกทาน
ไดใหขอมูลรูปแบบปราสาทผึ้งประยุกตไมมีการพัฒนารูปแบบเทาที่ควร  จากขอมูลดังกลาวจึงเห็นควรมี
การศึกษาแนวทางในการพัฒนารวมกับกรรมการชาวคุมตางๆ  และชางประจําที่จัดทําปราสาทผึ้งของแตละคุม
วัดเพื่อแสวงหาแนวทางรวมกันทั้งการออกแบบโครงสราง  ออกแบบลวดลาย  การปน  การหลอ  การตกแตง  
และเรื่องราวตางๆ  รวมกันทั้งกรรมการในการประกวดและพระสงฆ  หนวยงานที่สนับสนุนและจัดกิจกรรม
เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมงานบุญแหปราสาทผึ้งใหมีความประทับใจของนักทองเที่ยว
และรักษาประเพณีอันดีตลอดไป
ขั้นตอนในการดําเนินการการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

ขั้นตอน การดําเนินการ เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
1 พัฒนาองคความรู  รูปแบบของ

ปราสาทผึ้ง
มีองคความรู 1 ชุด - เอกสารองคความรู

2 การถายทอดองคความรู 
รูปแบบปราสาทผึ้ง

กลุมเปาหมาย จํานวน 50 คน
- ชางทําปราสาทผึ้ง 10 คุมวัด 
  คุมวัดละ 5 คน  รวม 50 คน

1. การอบรมสัมมนา
    - ผูเขารวมอบรมมีความรู
       ความเขาใจ ไมนอยกวา
       รอยละ 80
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน

ขั้นตอน การดําเนินการ เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
-  ผูเขารวมอบรมมีความ
   พึงพอใจไมนอยกวา รอยละ 80
2. การศึกษาดูงาน
   - ผูเขารวมการศึกษาดูงาน
     มีความพึงพอใจไมนอยกวา
     รอยละ 80

3 การใชรูปแบบปราสาทผึ้ง
ไปสูการปฏิบัติ

การนํารูปแบบใหมไปใชกับ
คุมวัดตางๆ

- ติดตามการจัดทําปราสาทผึ้ง

4   การประเมินการนําไปใช มีรูปแบบปราสาทผึ้งรูปแบบ
ใหม

- การรวมขบวนแหปราสาทผึ้ง

                                                

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขั้นตอน การดําเนินการ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบ
ปราสาทผึ้งประยุกต  กรณีชุมชนในเขต  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร     เพื่อดําเนินการ
โครงการการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง  และจัดทําเอกสารชุดความรูการพัฒนา รูปแบบของ
ปราสาทผึ้ง  ชุดความรู อนุรักษ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร

2 - จัดทัศนศึกษาดูงานการทําเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีและจัดประชุมสัมมนาแนว
ทางการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

3 - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการปนเพื่อการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งจังหวัด
สกลนคร
- การจัดเวทีเสวนาวิถีชีวิต-ความเชื่อและความผูกพันกับประเพณีแหปราสาทผึ้งของชาวจังหวัด
สกลนคร
- การนําเสนอขอมูลการประชุม

4 - คณะกรรมการออกติดตามแนะนําการทําปราสาทผึ้ง
- สรุปผลการนําความรูไปใชการพัฒนา
- การจัดทําหนังสือชุดองคความรูอนุรักษ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร
- จัดทําขอมูลชุดองคความรูอนุรกัษ-แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้งสกลนคร (CD)
-การจัดทําโปสเตอร
-การจัดนิทรรศการ  การพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งสกลนคร
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  9  เดือน
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ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
    ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง - - 5.0000

เกณฑการใหคะแนน :

ดําเนินการไดตามขั้นตอน  ต่ํากวา 1-2 ขอ ของขั้นตอนตามแผน เทากับ 1 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ 3 ขอ เทากับ 2 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ 4 ขอ เทากับ 3 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ 4 ขอ  ผูบริการมีความรูความเขาใจ  
รอยละ 75 มีความพึงพอใจ รอยละ 60

เทากับ 4 คะแนน

ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จตามขั้นตอน  ครบ 4 ขอ ผูบริการมีความรูความเขาใจ  
รอยละ 90 มีความพึงพอใจรอยละ 75  และนําผลไปปฏิบัติ รอยละ 60 ดําเนินการได
บรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของขั้นตอนตามแผน  มีรูปแบบใหม  อยางนอย 4 
รูปแบบ

เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบ
ปราสาทผึ้ง

2.5 5.0000 5.0000 0.1250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการโครงการการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง              

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวิจัยการพัฒนา
รูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต  กรณีชุมชนในเขต  อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 12  
มกราคม พ.ศ. 2552

2. จัดทําเอกสารชุดความรูการพัฒนารูปแบบของปราสาทผึ้ง  จํานวน 1 ชุด เรื่อง อนุรักษ – แนวทางพัฒนา
ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร 
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : (ตอ)
3.  จัดทัศนศึกษาดูงานการทําเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีและจัดประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนา
      รูปแบบปราสาทผึ้ง
4.  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการปนเพื่อการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร
5.  การจัดเวทีเสวนาวิถีชีวิต-ความเชื่อและความผูกพันกับประเพณีแหปราสาทผึ้งของชาวจังหวัดสกลนคร
6.  การนําเสนอขอมูลการประชุม
7.  คณะกรรมการออกติดตามแนะนําการทําปราสาทผึ้ง
8.  สรุปผลการนําความรูไปใชการพัฒนา
9.   การจัดทําหนังสือชุดองคความรูอนุรักษ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร
10.   จัดทําขอมูลชุดองคความรูอนุรักษ-แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้งสกลนคร (CD)
11.  การจัดทําโปสเตอร
12.  การจัดนิทรรศการ  การพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งสกลนคร

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ไดรับงบประมาณแผนดินประจําป 2552 ในการจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการแกชุมชน โดยมี

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนหนวยรับผิดชอบ
 ชุมชนชาวคุม  ชางและคณะกรรมการการประกวดปราสาทผึ้งไดรับผลประโยชนในการไดพัฒนา

ทักษะรวมกัน  เขาใจรวมกันไดสื่อสาร  ไดมีความรูและลดปญหาการทํางานของชาวคุม  โดยเฉพาะ
เรื่องการประกวดปราสาทผึ้งประยุกต  โครงการนี้ไดลดปญหาและพัฒนาชาง  เห็นควรจะไดรับ
งบประมาณในการตอยอดการปนการหลอลายใหเปนเอกลักษณของชาวอีสานมากกวารับเอาจาก
กรุงเทพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 ชุมชนและชางประจําคุมจะไมคอยวาง  หรือการเขารวมประชุมสัมมนาจะไมตรงเวลาเพราะอยูไกล  

เชน   อําเภอกุดบาก และ อําเภอพังโคน
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 11 รายการ จํานวน 32 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.2 (1)  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2552              
วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2552 (จํานวน 2 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                  รอบ  12  เดือน

 เอกสารหมายเลข 3.2 (2)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต กรณีชุมชนในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (จํานวน 2 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.2 (3)  แผนกิจกรรมการดําเนินโครงการ (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.2 (4) เอกสารองคความรูอนุรักษ- แนวทางปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร (จํานวน 2 

แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.2 (5)  โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาใหความรูเรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบ

ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.2 (6)  วิเคราะหผลการประเมินตนเอง เรื่องความรูความเขาใจหลังจากการเขารวม

อบรมสัมมนาการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต จังหวัดสกลนคร 
(จํานวน 2 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.2 (7)  สรุปผลการเขารวมอบรมสัมมนาการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต 
จังหวัดสกลนคร  (จํานวน 3 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.2 (8)  ภาพโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาใหความรูเรื่องแนวทางการพัฒนา
รูปแบบปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 – 30 เมษายน 2552            
(จํานวน 1 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.2 (9)  สรุปผลการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต จังหวัดสกลนคร         
(จํานวน 12 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.2 (10)   ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการปนเพื่อการพัฒนารูปแบบ
ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (จํานวน 1 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.2 (11)   สรุปเนื้อหาที่คณะดําเนินการออกไปเสนอแนะและใหขอคิดเห็นในการ
                                                   ดําเนินการจัดทําปราสาทผึ้งคุมวัดตางๆ (จํานวน 3 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายปญญา  มหาชัย       ผูจัดเก็บขอมูล : ดร.สําเร็จ  คันธ,ี นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต     

ชาญชิตปรีชา,ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา,ผศ.ดร.มารศรี     
กลางประพันธ,ผศ.อรทัย  พันธสวรรค,ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล,ผศ.ภวัต  
มิสดีย, ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ,นายบํารุง  รินทา, ผศ.วิศัย  พรหมเทพ,
นางสาวจิราภรณ  สุมังคะ,ดร.มาลี  ศรีพรหม,นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก,      
ผศ.ธราดล  จิตจักร,นางสาวพิจิกา  ทิมสุกใส,นางสาวอโณทัย  แพทยกิจ              

โทรศัพท :  08 - 1871 - 3901 โทรศัพท : 08 – 3509 – 0004,08 – 7950 – 5254 ,08– 1975 – 6678,     
08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 08 – 6640 – 0853, 08 – 1964 - 0934,       
08 – 1873 – 6400, 08 - 1708 – 1919, 08 - 1925 – 5610, 08 - 1729 – 1470, 
08 - 7864 – 3357, 08 – 1873 – 4334, 08 - 7802 – 7679, 08 - 1965 – 7419, 
08 - 1965 -  6579, 08 – 9841 – 2894, 08 – 6851 – 5981

คําอธิบาย : 
                แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  หมายถึง การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบ
ใหเปลา 

ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  
1.   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน
2.   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา
3.   บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง
4.    บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
5.   บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ
6.   บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต

        



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

                โครงการแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จํานวนทั้งหมด 11 โครงการ แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีวัดความสําเร็จของโครงการ ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ

1. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
ขนาดกลางและ   
ขนาดยอม (SMEs 
University) 

1. เพื่อยกระดับความรู  
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
และการแกปญหาของบุคลากร 
SMEs

2. เพื่อสรางและพัฒนาความรู 
ทักษะของบริกรธุรกิจ (Service 
Provider) ไดแก ที่ปรึกษาพี่เลี้ยง
นักวินิจฉัยให SMEs

กลุมเปาหมาย
1. ผูเขารวมการ

ฝกอบรม    
ผูประกอบการ 
ทายาท  ธุรกิจ 50 คน

2. ผูเขารับคําปรึกษา
ปญหาธุรกิจ ในระดับ
ทั่วไป 15 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ         

ไมต่ํากวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจ รอยละ 75

2. ศูนยการเรียนรูธุรกิจ
ชุมชน

1. เปนผูจัดกระบวนการเรียนรูให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการของธุรกิจชุมชน

2. เปนที่เผยแพรหลักการบริหาร
และ การจัดการ รวมถึงการให    
คําแนะนําสําหรับธุรกิจชุมชน

3. เปนแหลงขอมูลขาวสาร ใหกับ    
ชุมชนทองถิ่น

4. เปนแหลงขอมูลธุรกิจชุมชน
ภายในชุมชนทองถิ่น เพื่อสราง
เครือขายธุรกิจชุมชน

5. เปนแหลงรวบรวมผูเชี่ยวชาญ    
ปราชญชาวบาน เพื่อยกระดับ    
ความรูความสามารถใหกับธุรกิจ    
ชุมชน

กลุมเปาหมาย
- ธุรกิจชุมชน ประเภท

รานคา
-  กลุมพัฒนาอาชีพ
- กลุมแมบาน 
- ประชาชนผูสนใจ     

ในจังหวัดสกลนคร  
จํานวน 10 ธุรกิจ 
ชุมชน 100 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ        

ไมต่ํากวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจ รอยละ 75
3. การนําความรูไปใช         

รอยละ 65

3.โครงการพัฒนาอาชีพ
    สูชุมชน (ชางกระจก
    และชางซอม

เครื่องยนตเล็ก)

1. เพื่อถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีทางดานงานชาง
กระจกและงานชางซอม
เครื่องยนตเล็กใหแกประชาชน   
ที่สนใจในเขตจังหวัดสกลนคร 
และใกลเคียง 

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนในเขต

จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร และ
นครพนม จํานวน 50 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ        

ไมต่ํากวารอยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา   

รอยละ 75
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ

2. เพื่อพัฒนางานอาชีพชางกระจก
และงานชางซอมเครื่องยนตเล็ก  
ใหแกประชาชนที่สนใจในเขต
จังหวัดสกลนคร และใกลเคียง

3. เพื่อใหนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพ
ใหกับชุมชน

4. งานชางซอมเครื่องยนตเล็ก  
ใหแกประชาชนที่สนใจในเขต
จังหวัดสกลนคร และใกลเคียง

5. เพื่อพัฒนางานอาชีพชางกระจก
และเพื่อใหนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมี
สวนรวมในการพัฒนาอาชีพใหกับ
ชุมชน

3. การนําความรูไปใช  
     ไมต่ํากวารอยละ 65

4. โครงการอนุรักษ
วัฒนธรรมดวย
เทคโนโลยี

1. เพื่อใหนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ไดมีสวนรวมในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณี  อันดีงาม รวมกับชุมชน
ในทองถิ่นจังหวัดสกลนคร

2. เพื่อใหนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณีตางๆ รวมกับ
ชุมชนในทองถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนในชุมชน  

จังหวัดสกลนคร            
จํานวน 50 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ        

ไมต่ํากวารอยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา

รอยละ 75
3. การนําความรูไปใช  
    ไมต่ํากวารอยละ 65
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ

5. โครงการฝกอบรม   
เชิงปฏิบัติการเปา
แกวเบื้องตนสงเสริม
อาชีพแกทองถิ่น

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูและ
เทคนิคพื้นฐานในการเปาแกว

2. เพื่อใหผูเขาอบรมเปาแกวเปนรูป
ตางๆ ได เชน กระเปาะ ดอกฝน 
กุหลาบ รูปสัตวตางๆ

3. เพื่อใหผูเขาอบรมซอมบํารุงและ
ประดิษฐอุปกรณเครื่องแกวพื้นฐาน
ได เชน แทงคน หลอดหยด หลอด
ทดลอง ทอนํากาซ ฯลฯ

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนในเขตพื้นที่

บริการ จํานวน 80 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ        

ไมต่ํากวารอยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา

รอยละ 75
3. การนําความรูไปใช  
    ไมต่ํากวารอยละ 65
4. ผลงานคนละ 2 ชิ้น

6. โครงการพัฒนาและ
สงเสริมผลิตภัณฑ
ดานสมุนไพรใน
ชุมชน

1. เพื่อสรางเครือขาย  ประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของดาน
สมุนไพร,แปลตํารายาของชนเผา
ไทโซ (อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร) โดย
มีสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
เปนแกนนํา

2. เพื่อจัดอบรมใหความรูและปฏิบัติการ
การแยกองคประกอบทางเคมี ทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ  การวิเคราะหโครงสราง
สารที่แยกไดจากสมุนไพร ใหนักศึกษา 
นักเรียน คร-ูอาจารย หมอชาวบาน 
ประชาชนที่สนใจดานสมุนไพรจาก
จังหวัดสกลนครและใกลเคียง

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนจังหวัด

สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ    
ที่สนใจ จํานวน 70 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ          

ไมต่ํากวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา

รอยละ 75
3. การนําความรูไปใช  
     ไมต่ํากวารอยละ 65

7. โครงการคายเยาวชน
สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนได
รับผิดชอบตอสังคมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ

3. เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู  ความเขาใจ 
ประสบการณดานการอนุรักษปาไม 
และทรัพยากร ธรรมชาติ

กลุมเปาหมาย
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมใน

กลุมสนุกจํานวน 120  คน

กลุมผูรับบริการมี
1.ความรูความเขาใจ ไมต่ํา

กวารอยละ 90
2.ความพึงพอใจ ไมตํ่ากวา

รอยละ 80
3. เจตคติที่ดีตอการอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา  
รอยละ 80
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จของ
โครงการ

8. โครงการคายเยาวชน
ไอซีที

1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายสารสนเทศ

2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับจริยธรรมในการใช
อินเตอรเน็ต

3. ผูเขาอบรมสามารถวิเคราะห และ
คัดกรองสารสนเทศได

กลุมเปาหมาย 
 - นักเรียน นักศึกษา 

จังหวัดสกลนคร 
นครพนม และ
มุกดาหาร จํานวน 100  คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ        

ไมต่ํากวา รอยละ 90
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา

รอยละ 80
3. การนําความรูไปใช  
      ไมต่ํากวารอยละ 75

9. โครงการคาย   
คณิตศาสตร

1. เพื่อจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
แกเยาวชนในทองถิ่น

2. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรู
ทักษะทางคณิตศาสตร

3. เพื่อสรางเจตคติทางคณิตศาสตร
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

กลุมเปาหมาย 
- นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา                  
จํานวน 80 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ     
    ไมต่ํากวา รอยละ 90
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา

รอยละ 80

10. โครงการศูนย
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
พลังงานในระบบ
การเกษตรทางเลือก
ภายใตวิกฤติการณ
ภาวะโลกรอน

1. เพื่อศึกษาการใชพลังงาน ระบบ
การเกษตรทางเลือก

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการใชพลังงาน
ที่เหมาะสมกับระบบการเกษตร
ทางเลือก

3. เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลเกี่ยวกับ
พลังงานในระบบการเกษตร
ทางเลือกเพื่อการเผยแพรและ
ถายทอดวิชาการที่เหมาะสม

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนในเขต

จังหวัดสกลนคร 
จํานวน 50 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจ        

ไมต่ํากวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา

รอยละ 75

11.โครงการคลินิก
รักษาสัตวและผสม
เทียม

1. เพื่อใหบริการ ทําหมัน ฉีดยา
คุมกําเนิด ฉีดวัคซีนปองกัน     
โรคพิษสุนัขบา และตรวจรักษา
โรคสัตว

2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร
ความรูในการดูแลสุขภาพสัตว
เบื้องตนแกประชาชนในชุมชน

กลุมเปาหมาย
- ประชาชนในเขต             

จังหวัดสกลนคร            
จํานวน 100 คน

กลุมผูรับบริการมี
- ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา
     รอยละ 75
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ที่ กิจกรรม/โครงการยอย
น้ําหนัก
(รอยละ)

รอยละ
การดําเนินงานตามแผน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

1 การพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs University)

0.23 100 5.0000 0.0115

2 ศูนยการเรียนรูธุรกิจชุมชน 0.23 100 5.0000 0.0115

3 โครงการพัฒนาอาชีพสูชุมชน (ชางกระจก
และชางซอมเครื่องยนตเล็ก)

0.23 100 5.0000 0.0115

4 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมดวยเทคโนโลยี 0.23 100 5.0000 0.0115

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปาแกว
เบื้องตนสงเสริมอาชีพแกทองถิ่น

0.23 100 5.0000 0.0115

6 โครงการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑ
 ดานสมุนไพรในชุมชน

0.23 100 5.0000 0.0115

7 โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

0.23 100 5.0000 0.0115

8 โครงการคายเยาวชนไอซีที 0.23 100 5.0000 0.0115
9 โครงการคายคณิตศาสตร 0.22 100 5.0000 0.0110

10 โครงการศูนยการศึกษาเพื่อพัฒนาพลังงานใน
ระบบการเกษตรทางเลือกภายใตวิกฤติการณ
ภาวะโลกรอน

0.22 100 5.0000 0.0110

11 โครงการคลินิกรักษาสัตวและผสมเทียม 0.22 100 5.0000 0.0110
คะแนนรวม 2.50 100 5.0000 0.1250

เกณฑการใหคะแนน :

แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
และดําเนินการไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50

เทากับ 1 คะแนน

ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100 เทากับ 2 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74  ของโครงการตามแผน เทากับ 3 คะแนน

ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน เทากับ 4 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน เทากับ 5 คะแนน
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคม

2.5 5.0000 5.0000 0.1250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดทําแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ที่ดําเนินการ                    

ในปงบประมาณ พ.ศ.2552   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 11 โครงการ  และผานการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2552  วันศุกรที่ 27  มีนาคม พ.ศ. 2552         

2. การดําเนินโครงการตามแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมปงบประมาณ พ.ศ.2552                  
ไดครบถวนตามแผน  จํานวน  11  โครงการ  คิดเปนรอยละ 100

3. ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ  รอยละ  100  ของโครงการตามแผน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินโครงการตามแผนและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
2. มหาวิทยาลัยการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
3. การใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารของมหาวิทยาลัย

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 11 รายการ จํานวน 39  แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (1)  แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ  
                                                พ.ศ.  2552  (จํานวน  8  แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (2)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติใหความเห็นชอบอนุมัติแผนการ

บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(จํานวน  3  แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.3 (3)  โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (จํานวน 4 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

 เอกสารหมายเลข 3.3 (4)  กําหนดการเขาคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 2 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.3 (5)  แผนการดําเนินงาน โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
                                                ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (6)   คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ 42/2551 เรื่องแตงตั้งคณะ
                                                กรรมการโครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
                                                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 3 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (7)  หนังสือที่ ศธ 04142.103/28 โครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (8)  รายชื่อผูเขารวมโครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 4 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (9)  ตัวอยางภาพกิจกรรมโครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 3 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (10)  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการ   อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 7 แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.3 (11)  เอกสารประกอบโครงการคายเยาวชนสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (จํานวน 3 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  3.4  ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายปญญา  มหาชัย       ผูจัดเก็บขอมูล :  ดร.สําเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต         

ชาญชิตปรีชา, ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา,       
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ, ผศ.ธราดล  จิตจักร, นายยงยศ   
วงศแพงสอน, ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง,  ผศ.ภวัต   มิสดีย              

โทรศัพท :  08 - 1871 - 3901 โทรศัพท : 08 – 3509 – 0004,08 – 7950 – 5254 ,08– 1975 – 
6678,  08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 08 – 6640 – 0853, 
08 -1965-6579,08 - 9421- 7477 ,08 - 9208 -5122,08-1708-1919

คําอธิบาย : 
                แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิหมายถึง แผนการดําเนินโครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย

1. การสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว
2. โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนสําหรับครูโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน
3. โครงการความรวมมือหมูบานราชภัฏตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนองพระราชดําริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
5. โครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชน

โครงการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนทั้งหมด 5 โครงการ (ตามแผนงบประมาณ 
และแผนของมหาวิทยาลัย) แตละโครงการ มีวัตถุประสงค เปาหมาย  และวิธีวัดความสําเร็จของโครงการ ดังนี้

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ
1. การสงเสริมศักยภาพการ

ผลิตโคขุนของสมาชิก
สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหกลุม
เกษตรกร    ผูเลี้ยงโคขุนมีความรู 
ความเขาใจ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสหกรณการเลี้ยงปศุ
สัตว กรป. กลาง โพนยางคํา จํากัด

2. เพื่อสงเสริม และพัฒนาการจัดการ
ฟารมเลี้ยงโคขุน ใหไดตามเกณฑ 
มาตรฐานฟารมตามสุขลักษณะการ
ผลิตสินคาเกษตรที่ดี 

กลุมเปาหมาย
- เกษตรกร 
  จํานวน 30 ฟารม

กลุมผูรับบริการครบตาม
แผน โดยมี

1. ความรูความเขาใจ        
ไมต่ํากวารอยละ 75

2. ความพึงพอใจ              
ไมต่ํากวารอยละ 75

3. นําความรูไปใช
     ไมต่ํากวารอยละ 65
4. ฟารมไดมาตรฐาน

ฟารม รอยละ 50



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ

3. เพื่อสงเสริมการผลิตเนื้อโคขุนของ
สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง 
โพนยางคํา จํากัด ใหมีคณุภาพสูง 
คุณภาพดี ปลอดโรคพยาธิ และสาร
ปนเปอนตางๆ

4. เพื่อสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับ
การเลี้ยงโคขุนโพนยางคํา โดยมีฐาน
มาจากภูมิปญญาในทองถิ่นรวมกับ
คณาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

2. โครงการอบรม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการ
สอนสําหรับครู
โรงเรียน ตํารวจตระเวน
ชายแดน

- เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูใหกับครู
ตํารวจตระเวนชายแดน

กลุมเปาหมาย
- ครู นักเรียน

โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน
จํานวน 50 คน 

กลุมผูรับบริการครบตาม
แผน โดยมี
1. ความรูความเขาใจ   
    ไมต่ํากวารอยละ 90
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา
     รอยละ 80
3. นําความรูไปใช
    ไมต่ํากวารอยละ 75

3. โครงการความรวมมือ
หมูบานราชภัฏตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีโครงการ
ยอย 5 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ 1 โครงการ
พัฒนาครู ดานการทํา
วิจัยในชั้นเรียน

- โครงการที่ 2 โครงการ
ถายทอดความรูน้ําหมัก
ชีวภาพและปุยอินทรีย
ตนแบบ

- เพื่อสงเสริมและสรางเครือขายการ
เรียนรูรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครและหมูบาน
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

กลุมเปาหมาย
- หมูบานเครือขาย 

จํานวน 3 หมูบาน 
คือ บานแปน หมู 
10 บานจอมแจง 
หมู 7 ตําบลบาน
แปน อ.โพนนา
แกว และบานทา
วัด อ.โพนนาแกว

- รอยละความสําเร็จของ
  การดําเนินกิจกรรมตาม
  โครงการหมูบานราชภัฏ
- กลุมผูรับบริการครบ
  ตามแผน โดยที่
กลุมครู มี
1. ความรูความเขาใจ
    ไมต่ํากวารอยละ 90
2. ความพึงพอใจ  
    ไมต่ํากวารอยละ 75
3. นําความรูไปใชไม       

ต่ํากวารอยละ 75



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ
- โครงการที่ 3 โครงการ

พัฒนาศักยภาพคนจนตาม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการที่ 4 โครงการ
จัดอบรมมัคคุเทศก
ทองถิ่น

- โครงการที่ 5 โครงการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการพัฒนา 
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุมชาวบาน  ชุมชน
มัคคุเทศก มี
1. ความรูความเขาใจ
    ไมต่ํากวารอยละ 75
2. ความพึงพอใจ 
      รอยละ 75

4.  โครงการมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสกลนครสนอง
พระราชดําริ : เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. เพื่อใหอาจารย  ครู และนักศึกษาที่
รวมโครงการมีความรูความเขาใจ
ในการติดตั้ง  สรางเนื้อหา บทเรียน  
แกไขเนื้อหาบทเรียน  แบบทดสอบ
ในระบบ Learn Square

2. เพื่อใหอาจารย  ครู  นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการสรางเครือขายทาง
วิชาการในการใชระบบ Learn 
Square

กลุมเปาหมาย
- ครู อาจารย  
  จํานวน 100 คน

กลุมผูรับบริการ มี
1. ความรูความเขาใจ           

ไมต่ํากวารอยละ 90
2. ความพึงพอใจ รอยละ 80
3. การนําความรูไปใช 
     รอยละ 75

5. โครงการพัฒนาระบบ
กาซชีวภาพเพื่อ
ครัวเรือนและชุมชน

1. เพื่อถายทอดความรูดานการผลิต
และการใชกาซชีวภาพ               
ในครัวเรือนใหแกประชาชน    
และชุมชนในบานนาสาวนาน        
บานหนองดินดํา และบานกลาง   
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

2. เพื่อพัฒนาระบบกาซชีวภาพ ใหเปน
ตนแบบใหแกประชาชนและชุมชน
ในบานนาสาวนาน  บานหนองดิน
ดํา และบานกลาง  อ.พรรณานิคม     
จ.สกลนคร 

กลุมเปาหมาย
1. จํานวนประชาชน

และชุมชนในบาน
นาสาวนาน        
บานหนองดินดํา 
และบานกลาง  

      อ.พรรณานิคม
      จ.สกลนคร และ
      ชุมชนจังหวัด
     ทหารบกสกลนคร

กลุมผูรับบริการครบ   
ตามแผน โดยมี
1. ความรูความเขาใจ   

ไมต่ํากวา รอยละ 75
2. ความพึงพอใจ             

รอยละ 75
3. ระบบกาซชีวภาพใน

ครัวเรือน/ชุมชน 2
ระบบ



ก.พ.ร.
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีวัดความสําเร็จของ

โครงการ

2. เพื่อใหนักศึกษาโปรแกรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีสวน
รวมในพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อ
ครัวเรือนและชุมชนใหแกประชาชน 
และชุมชนในบานนาสาวนาน

     บานหนองดินดํา และบานกลาง 
   อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

   ที่เขารวมโครงการ
    60 คน
2. ระบบกาซชีวภาพ
    ในครัวเรือน/
    ชุมชน 2 ระบบ

ขอมูลผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินตามแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ              
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนทั้งหมด 5 โครงการ  ดังนี้

ที่ กิจกรรม/โครงการยอย
น้ําหนัก
(รอยละ)

รอยละ
การดําเนินงานตามแผน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

1 การสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิก
สหกรณการเลี้ยงปศุสัตว

0.5 100 5.0000 0.0250

2 โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสําหรับครูโรงเรียน ตํารวจตระเวน
ชายแดน

0.5 100 5.0000 0.0250

3 โครงการความรวมมือหมูบานราชภัฏตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการยอย 5 
โครงการ ดังนี้
- โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาครู ดาน
   การทําวิจัย   ในชั้นเรียน
- โครงการที่ 2 โครงการถายทอดความรู
  น้ําหมักชีวภาพและปุยอินทรีย
  ตนแบบ
- โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
   คนจนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการที่ 4 โครงการจัดอบรม
   มัคคุเทศกทองถิ่น
- โครงการที่ 5 โครงการจัดอบรมเชิง
  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนา ชุมชน
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0.5 100 5.0000 0.0250
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ที่ กิจกรรม/โครงการยอย
น้ําหนัก
(รอยละ)

รอยละ
การดําเนินงานตามแผน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

4 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนอง
พระราชดําริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

0.5 100 5.0000 0.0250

5 โครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและ
ชุมชน

0.5 100 5.0000 0.0250

คะแนนรวม 2.5 100 5.0000 0.1250

เกณฑการใหคะแนน :

แผนการการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดําเนินการไดตามแผนไมนอย
กวารอยละ 50

เทากับ 1 คะแนน

ดําเนินการไดครบถวนตามแผน รอยละ 100 เทากับ 2 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน เทากับ 3 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน เทากับ 4 คะแนน
ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ รอยละ 100 ของโครงการตามแผน เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.5 5.0000 5.0000 0.1250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดทําแผนการการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ที่ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 5 
โครงการ  และผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2552  วันศุกรที่          
27  มีนาคม พ.ศ. 2552         

2. การดําเนินโครงการตามแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมปงบประมาณ พ.ศ.2552                  
ไดครบถวนตามแผน  จํานวน 5  โครงการ  คิดเปนรอยละ 100

3. ดําเนินการไดบรรลุความสําเร็จ  รอยละ  100  ของโครงการตามแผน
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                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.  ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินโครงการตามแผนและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
2. การสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
3. การใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารของมหาวิทยาลัย

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  -

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 6 รายการ  จํานวน 35 แผน )
 เอกสารหมายเลข 3.4  (1)  แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ แกสังคม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ  
                                                    พ.ศ.  2552  (จํานวน  5  แผน)
 เอกสารหมายเลข 3.4  (2)    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติใหความเห็นชอบหรือ   

                                                          อนุมัติแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
                                                          พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (จํานวน  3  แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.4  (4)    บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.04/002  ลงวันที่ 7 มกราคม  2552                      
เรื่อง  ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพในครัวเรือน             3
และชุมชน (จํานวน  11  แผน)   

 เอกสารหมายเลข 3.4 ( 5)    บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.04/111  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  เรื่อง 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อครัวเรือน
และชุมชน (จํานวน 4 แผน)

 เอกสารหมายเลข 3.4 ( 6)    ภาพกิจกรรมการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อ
ครัวเรือนและชุมชน ระหวางวันที่  27  กุมภาพันธ  2552 ถึงวันที่              
1  มีนาคม  2552  (จํานวน  12  แผน)
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  4.1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
                               ระยะเวลา 1 ป
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, 

ดร.สําเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,             
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี    
กลางประพันธ

โทรศัพท :  08 – 1975 - 6422 โทรศัพท : 08-6646-9727, 08–3509–0004,08–7950–5254 , 
08– 1975 – 6678, 08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 
08 – 6640 – 0853

คําอธิบาย : 
                     ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ไมนับรวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ
                    บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาค
พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
                    บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา       
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)  
                   บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาค
ปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)  
                   ในการเก็บข อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให ใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเป นตัวแทนของผู สําเร็จการศึกษาทั้ง      
ในเชิงปริมาณ (อยางนอยร อยละ 80) และคุณลักษณะ(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)
                    หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2552  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา)            
ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1  
                        หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา                
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2  
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                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 
                   ไม ให นําข อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากป งบประมาณ พ.ศ. 2552 มาคํานวณดวย 
สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมสามารถประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
2552 (วันสุดทายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน)
                   ใหใส N/A ไวกอน เมื่อไดขอมูลแลวใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553
                   สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
ที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการ
คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมา
ในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด
                     การสํารวจขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต  หากไมสามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตทางระบบออนไลนไดทันเวลา  หรือจัดเก็บขอมูลฯ  ไดจํานวนนอย  สถาบันสามารถเก็บขอมูลฯ  
เพิ่มเติมจากการเก็บขอมูลฯ  ทางระบบออนไลน  โดยตองแสดงหลักฐานวา  ผูที่ตอบแบบสอบถามวาไดงานทํา
ตองไมซ้ํากับผูที่ตอบแบบสอบถามวาไดงานทําผานทางระบบออนไลนในระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา  สกอ.  
                     หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจข อมูลเป นวันรับพระราชทานปริญญาบัตรทําใหไม
สามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนด สถาบันอุดมศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะ
ไดรับผลการประเมินเปน 1 

 
สูตรการคํานวณ แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้

สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                    
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                             

ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
ไมรวมผูศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว

X 100
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 
สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ               
พ.ศ. 2552
ตัวอยางการคํานวณ :
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ         
ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตรุน
นี้ โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวามี
ผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษา n คน พบวา

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

  
ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซึ่งเปนผูที่มี
งานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลว
จํานวน 200 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 70 คน 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
                   1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

n
=

N
X 100

1,350
=

1,420
X 100 

=   95.0704 %
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ 

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 
ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน    ซึ่งพบวา  
เปนผูมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทํา
อยูกอนแลวจํานวน 20 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน 
วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม

                               

(c)
=

(n-a-b)
X 100

(980)
=

(1,350-70-200)
X 100 

=   90.7407 %

n
=

N
X 100

1,065
=

1,420
X 100 

=   75.0000 %
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 
 ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2 

2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ

1 1
= 50 C

(N-a-b)
+

(n-a-b)

1 1= 50(980)
(1,420-65-20)

+
(1,065-65-20)

= 86.7041%

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
    ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระในระยะเวลา  1  ป

956 1,099 N/A

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไมไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ

176 622 N/A

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,871 2,009 N/A
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจที่หักผูมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยูแลว

1,132 1,721 N/A

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ 84.4523 63.852 N/A
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 78

เทากับ 1 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 80

เทากับ 2 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 82

เทากับ 3 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 84

เทากับ 4 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา  1  ป รอยละ 88

เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป

3 N/A 1.0000 0.0300

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                                                                  
 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล      
 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล    
 จัดทํารายงานเผยแพร    
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทํา        

ของบัณฑิต  เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ต
 ทุกคณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มีการประสาน       

               ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 ความเร็วระบบอินเตอรเน็ตชาทําใหอัพโหลดขอมูลชา
 นักศึกษาเปลี่ยนที่อยูและเบอรโทรศัพทใหม  ทําใหการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลชาขึ้น

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 2 รายการ  จํานวน  5  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.1 (1)   แผนการปฏิบัติงานสํารวจขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

                                             ที่ไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552
                              (จํานวน  1  แผน)

 เอกสารหมายเลข 4.1.1 (2)   แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต  รุนปการศึกษา  2551
                                                           (จํานวน  4  แผน)
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ดร.สําเร็จ  คันธี,

 นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา, ผศ.ปรีชา
ศาสตร  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลาง
ประพันธ

โทรศัพท :  08 – 1975 - 6422 โทรศัพท : 08-6646-9727, 08–3509–0004,08–7950–5254 , 
08– 1975 – 6678, 08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 
08 – 6640 – 0853

คําอธิบาย : 

                    ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ)ที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํา
กอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอในรูปรอยละ
                    บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาค
พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
                    บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา              
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)  
                    การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ไดงานทําตรงตามวิชาชีพ หรือบัณฑิต
ได นําความรูที่ไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75
                             บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาค
ปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น  ๆและมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 
ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว)  
                   ในการเก็บข อมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ให ใช กลุ มเป าหมายคือผู สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ        
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 
                     หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2552  ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา)               
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 
ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 1  
                            หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษา                
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ํากวารอยละ 80 และ/หรือไมเปนตัวแทนจากทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ 2  
                        ไ ม ใ ห นํ า ข อ มู ล บั ณ ฑิ ต ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก เ ห นื อ จ า ก ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 2                            
มาคํานวณดวย สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไม สามารถประมวลผลข อมูลและจัดทํารายงานผลการสํารวจได  ภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดท ายของการสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน)
                       ให ใส  N/A ไวกอน เมื่อไดขอมูลแล วใหรายงานไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่                             
13 กุมภาพันธ 2553
                        สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี          
ที่สํารวจโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการ
คํานวณใหสอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และระบุมา
ในรายงานการประเมินตนเองใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด
                        หากสถาบันอุดมศึกษากําหนดวันสํารวจข อมูลเป นวันรับพระราชทานปริญญาบัตรทําใหไม
สามารถสงรายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ไดภายในเวลาที่กําหนด สถาบันอุดมศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการสํารวจ เนื่องจากหากไมสามารถรายงานผลสํารวจไดภายในวันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะ
ไดรับผลการประเมินเปน 1 

สูตรการคํานวณ : แบงออกเปน 2 สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังนี้
สูตรที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ไมรวมผูที่มีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ

 100
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

สูตรที่ 2 บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   

                  
 ตัวอยางการคํานวณ :
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ            
ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิตรุน
นี้โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏวามี
ผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษา n คน พบวา

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ a คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว b คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา c คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา d คน
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงานประจําทํา e คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ตัวอยาง   มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 1,420 คน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 1,350 คน ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 200 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา ที่

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําตรงสาขาที่

สําเร็จการศึกษา

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) – (จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขา
ศึกษา)50 x

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพ

อิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา

1 +
(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2552) – 

(จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ) – (จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงาน
ทํากอนเขาศึกษา)
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                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 
ศึกษาตอจํานวน 70 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 1 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

กรณีที่ 2    บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา
                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 1,420 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,065 คน ซึ่งพบวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน 980 คน เปนผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีงานทําอยูกอนแลวจํานวน 20 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน 65 คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มี
งานทําตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 760 คน

n
=

N
 100

1,350
=

1,420  100 

=   95.0700 %

d
=

c
 100

760
=

980
 100 

=   77.5510 %
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วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม

                                    ในกรณีนี้ ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ 80 จึงเลือกใชสูตรที่ 2 
2. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ เทากับ

                           

n
=

N
 100

1,065
=

1,420  100 

=   75.0000 %

d (n-a-b)
= 50

c
1 +

(N-a-b)

760 (1,065-65-20)= 50
980

1 +
(1,420-65-20)

= 67.2358 %

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง 
หรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

คน 689 962 N/A

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 956 1,099 N/A
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ คน 1,593 1,919 N/A
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 1,871 2,009 N/A
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได รอยละ 66.7162 87.5341 N/A
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เกณฑการใหคะแนน :

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละ 60

เทากับ 1 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละ 65

เทากับ 2 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละ 67

เทากับ 3 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละ 70

เทากับ 4 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละ 80

เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได
งานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

2 N/A 1.0000 0.0200

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                                                                  
  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล      
 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล        
 จัดทํารายงานเผยแพร
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลติดตามภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลบัณฑิตผานระบบอินเตอรเน็ต
 ทุกคณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานความ

รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 ความเร็วระบบอินเตอรเน็ตชาทําใหอัพโหลดขอมูลชา
 นักศึกษาเปลี่ยนที่อยูและเบอรโทรศัพทใหม  ทําใหการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลชาขึ้น

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 2 รายการ  จํานวน 5  แผน )
 เอกสารหมายเลข 4.1.2 (1)   แผนการปฏิบัติงานสํารวจขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 

                                             ที่ไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552
                              (จํานวน 1  แผน)

 เอกสารหมายเลข 4.1.2 (2)   แบบสอบถามภาวะการหางานทําของบัณฑิต  รุนปการศึกษา  2551
                                                          (จํานวน 1  แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด :  4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
                               หรือระดับนานาชาติ  ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช  ,

  นางสาววรรณภา  เอกพันธ
โทรศัพท :      08 -1871 - 3997 โทรศัพท :   08 -1919 – 6026 ,  08 - 3148 – 5352
คําอธิบาย : 

                               เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ 
                    บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก (โดยจะตองเปนบทความ
ไมใชบทคัดยอ) ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทั้ง
วารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล  วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล  และวารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระ
ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ  และการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึง
การเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ 
(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอใน
การประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
                 การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือเอก ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง 
การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานใน
สถาบันของผูสงบทความ ทําหนาที่พิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
                   การเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือเอก ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน 
สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการ
นําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหใชเกณฑของ
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งบทความ
จากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาต  ิ หรือนานาชาติ โดยตองเปน
บทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพ
บทความฉบับเต็ม (Full text)
                 วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการ    ที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ1) วารสาร
นั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีชื่อเสียงใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25
                  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากล
ที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับ
รวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เรื่องหรือ 1บทความ    ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
                    การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการ
รับรองดวยได
                    ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยูใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการ
บรรณานุกรม  สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย ทั้งนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูล
ระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html
                    ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดยอาจ
อยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง 
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ
 ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง  โดยใช

ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
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1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 

2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba -

                                 set-c.php 
3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ เปน

ภาษาอังกฤษ
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language

 ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
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5. Biosisi = http://www.biosis.org/
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/  (select ebscohost and then 

academic search premium)
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

 การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพร
หลายครั้ง/ หลายฉบับ หรือผูสําเร็จการศึกษานั้นมีผลงานตีพิมพหลายชิ้น

 ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ไดรับการอนุมัติ
วิทยานิพนธใหสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สูตรการคํานวณ :

(จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา) 

(จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552)

x 100
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดมีบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
จํานวน 86  เรื่อง ไดแก

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
1 นายสุกสะหวัน 

ไชยสมบัตร
ความตองการในการศกึษาตอสายอาชีวศกึษาตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครองระดับ
มัธยมศึกษาในแขวงสะหวันนะเขต 

งานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

2 นายวชิราวุธ  ปานพรม ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

3 นางสาวรัศมี เจริญรัตน ความสัมพันธระหวางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
นํารองผูนําการเปล่ียนแปลง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

4 นางพรนภา เอกนิพนธ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
ปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

5 นางจุฬาวรรณ สุวรรณศรี ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

6 นางรุงนภา บุญอนันต ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารบางประการที่
สัมพันธกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

7 นางสาวทุเรียน 
ปดสําราญ

การเปรียบเทียบชนิดของโลหะไอออนในดินโคลน 
ดินลูกรัง ที่มีผลตอการยึดติดของสีครามกับเสนใย
ฝาย

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551

8 นายทวีวัฒน ขวงทิพย การศึกษาโครงสรางอิเล็กทรอนิกของบิสมัทเทลลู
ไรด ดวยวิธีดีวีเอ็กซอัลฟา

งานวิจัยนานาชาติ 
ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
9 นายกงใจ ใจคุมเกา สภาพและปญหาการดําเนินงานเพื่อสรางภูมิคุมกัน

สารเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
10 นางดาหวัน หุตางกูร ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
11 นายดํารง ทับแสง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 21
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551

12 นายนพดล แสนบัณฑิต ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนกับผลสําเร็จในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของโรงเรียนที่สอนชวงชั้นท่ี  
3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551

13 นายบูชา ศรีสรอย สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่ศึกษาสกลนคร
เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
14 นายปกครอง สุปญญา สภาพ ปญหาและประสิทธิผลการดําเนินงานกิจกรรม

ลูกเสือวิสามัญ  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
15 นายรัฐศาสตร สวัสดิ์มูล ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
16 นายวิโรจน ยี่ขอ ทักษะการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร  เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
17 นายสุชาติ  สุวรรณรงค ความพรอมในการจัดการศกึษาขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 21
พฤศจิกายน – ธันวาคม  2551

18 นายสุริยศักดิ์ 
ประทุมรัตน

สภาพ  และปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
19 นายอาทิตย  นิวาสวัฒน ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูบริหารกับความ

เปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2551

20 นายสายันต  พาดี สภาพ  ปญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการ
เรียนรูของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2551

21 นางจินตนา  ไกรษร การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต   
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
22 นายวิเศษ บุญเลิศ การพัฒนากิจกรรมฝกทักษะการเปาแคนสําหรับ

เยาวชนในเขตตําบลแลนชา อําเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551

23 นางขนิษฐา  ศรีมงคล การประเมินงานวิชาการดวยเทคนิค Balanced 
Scorecard ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
สกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

24 นางจินตนา  สะแสงสาร สภาพและประสิทธิผลการตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

25 นางจิราพรรณ  คะษาวงค ความฉลาดทางอารมณของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานดานบุคคลของ
โรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

26 นายดํารงศักดิ์  สุดเสนห ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาที่พึง
ประสงคของผูบริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

27 นางนภัสวรรณ  ผงทอง ประสิทธิผลการบริหารการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดนครพนม

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552
28 นายวีรศักดิ์  มุงคุณ ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

จังหวัดสกลนคร
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 22
มกราคม – กุมภาพันธ 2552



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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46

                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
29 นายปติพงษ  วรรณรี ความสัมพันธระหวางความเปนองคการแหงการ

เรียนรูในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

30 นายวราวิทย  คะษาวงค ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552
31 นายวิศิษฎ  มุงนากลาง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอความผูกพันของครู

ตอโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552
32 นายปยะนันท  ธิโสภา การประเมินโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน

ของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  ดวยรูปแบบการ
กําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

33 นางสาวหฤทัย  สิมมาลา ความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552
34 นางสาวอนัญญา  คูสกุล การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง เกลือสินเธาว

บานพระซอง สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครพนม เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

35 นางสาวอนิษฎา  อุนชัย ผลของการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  เจตคติและ
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

36 นายสุรสิทธิ์  คะลีลวน ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาหนองคาย เขต 3  

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ 2552

37 นางมุจรินทร  นนทะแสน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง  โลกและการ
เปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ

38 นายประครอง เปลี่ยนเอก การศึกษาความเปนไปไดของการสรางโรงไฟฟา
พลังน้ําขนาดจิ๋ว

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
39 นายหนูใจ  ถมทา สภาพการพัฒนาบุคลากรที่สงผลตอคุณภาพ

การศึกษาดานผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
40 นายประศาล  

พิทักษโกศล
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
41 นายวัฒนา  จันทรโคตร การใชพลังอํานาจของผูบริหารและแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
42 วาที่รอยตรีวิทยา 

วงษาเนาว
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครพนม

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
43 นายไผท แถบเงิน ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552

44 นายชัยนิวรรต  แยมไสย สภาพ ปญหาและแนวทางพัฒนาความรวมมือใน
งานความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3                                                      

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
45 นายบรรจงศักดิ์                 

จินดาแปน
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ศูนยพัฒนาวชิาการ ตําบลหนอง
สนม อําเภอวานรนิวาส  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552

46 พระมหาดํารงค  วรเสโน ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
47 นายประสิทธิ์  หัตถศิลป สภาพและปญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 3
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 23
มีนาคม – เมษายน 2552
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
48 นางสาววชิราพรรณ            

อาษาพันธ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งาน
ประดิษฐที่เนนเอกลักษณไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552
49 นายทองเพชร  การุญ สภาพและปญหาการดําเนินงานโครงการหนึ่ง

โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
50 นางเสาวรจนี  จันทวงค การศึกษาสมบัติทางฟสิกสของเกลือสินเธาวที่เตรียม

โดยกระบวนการทางเซรามิก
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 24
พฤษภาคม – มิถุนายน 2552

51 นางสุภาพร  พลพุทธา ผลการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชประบวนการสืบ
เสาะหาความรูตามวงจรการเรียนรูแบบ 7E ใน
รายวิชาฟสิกส ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
52 นางสาวจุฑามาศ 

อินนามเพ็ง
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารและครูผูสอนที่
สงผลตอความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552

53 นายมานพ  ไตรโยธี ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูกับประสิทธิผลการ
บริการงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552

54 นายสิน  โพธิสม สภาพและปญหาการดําเนินงานจัดทําระบบ
สารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
55 นายสมพงษ  บุญตาทาว การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง ปาดงเมาและปาดงคํากลาง 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552

56 นายเสวียน  เสนงาม ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
57 นายอนุชา  ศรีวะโสภา ความพรอมในการจัดการศกึษาขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 24
พฤษภาคม – มิถุนายน 2552

58 นายกิตติพงษ  ตาลอําไพ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย 
วิชาฟสิกส เร่ือง การชนและโมเมนตัม                         
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
59 นางพิราพรรณ  ใจจิตร การใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับประสิทธิผล

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
60 นายไพโรจน  พลธิราช การประเมินการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552
61 เย็นฤดี  ธรรมศรี  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง การคูณ การหาร  สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

62 ฉวีวรรณ  โพธิราช  การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง รูปลักษณคํา
ไทย รายวิชา หลักภาษาไทย  (ท 33201)  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

63 วัชรา  จันทา  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุ
ปญญา ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
การเรียนคณิตศาสตร ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

64 สุวิภา  เอกพิมพ  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ
โครงงานคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

65 เพ็นนี  บุญอาษา  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา หนวยการเรียนรู 
วัยรุนวัยวิกฤติ ตามทฤษฎีพหุปญญา สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
66 ทองพิมพ  นาถโคษา  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน 

หนวยชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

67 ประพงษ  ขจรโมทย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาสมุนไพรใน
ทองถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบัวขาว องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

68 สมัย  ขจรโมทย  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดย
บูรณาการทฤษฎีพหุปญญา สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

69 วิไล  พลเยี่ยม  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชการเรียนการสอนแบบโครงงาน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

70 อังสนา  เข็มใคร  การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู เรื่อง พันธะ
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปารวมกับการ
สอนแบบรวมมือ

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

71 มัลลิกา  โพธิ์ศรี  การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

72 นางกรรณิกา คณานันท การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ยุทธศาสตรเมตาคอกนิชัน เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ เมตาคอกนิชัน และเจตคติตอกิจกรรมการ
เรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

73 นางวนิดา หนุดตะแสง การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มี
ปญหาในการอานและการเขียนภาษาไทย โรงเรียน
บานน้ําพุคุรุราษฎรสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552

74 นายทรงศักดิ์ ศรีสวางวงศ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย 
วิชาคณิตศาสตร เรื่องเมทริกซและระบบเชิงเสน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 1
 มกราคม – มิถุนายน 2552
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ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
75 นายวิวัฒน  ไขไพวัน การพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการ

คิดแกปญหา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6
วารสารวิชาการหลักสูตรและ

การสอน   ปที่ 1 ฉบับที่ 2 
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

76 นายมีนา เหล็กสีไทย การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานโดยยดึ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : กรณีศึกษา 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามุกดาหาร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

77 นางวนิดา  เพริศแกว สภาพและปญหาการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชวงชั้นที่ 3-4 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
78 นายจักรเพ็ชร แฝงจันทร สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต  2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
79 นายอัศวิน  งอยผาลา สภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสกลนคร เขต 1
วารสารบัณฑิตศึกษา

ปที่ 6  ฉบับที่ 25
กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

80 นายกิตติ  คําภูษา ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสกลนคร เขต1

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

81 นายจันดา  ฤทธิธรรม ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
82 นายจําลอง  รัตนโกเศศ การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสกลนคร  เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
83 นายหนูพร สุภาชาติ สภาพ ปญหาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
84 นายประสิทธิ์  พิมพิสาร กระบวนการประกันคุณภาพภายในงานกิจกรรม

นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สกลนคร เขต 3 

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล ผูเขียน ชื่อเรื่อง/บทความ
ชื่อวารสาร เลมที่  และวัน

เดือนปของวารสารที่ตีพิมพ
85 นายวรชาติ แกวกา การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของ

คณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ตําบลพรรณา
นิคม  จังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552
86 พ.ต.ต.ลัทธพล  พลเยี่ยม การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อปองกัน

ปญหายาเสพติด  กรณีศึกษา : บานกุดคาว  
ตําบลกุดคาว  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ

วารสารบัณฑิตศึกษา
ปที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญา
โทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรื่อง 77 83 86

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
ทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรื่อง 153 161 129

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญา
โ ท ห รื อ เ อ ก ที่ ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร ทั้ ง ใ น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

รอยละ 50.3367 51.5528 66.6700
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 30

เทากับ 1 คะแนน

ระดับ 2 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 33

เทากับ 2 คะแนน

ระดับ 3 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 35

เทากับ 3 คะแนน

ระดับ 4 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 45

เทากับ 4 คะแนน

ระดับ 5 บทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก  รอยละ 50

เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญา
โ ท ห รื อ เ อ ก  ที่ ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร ทั้ ง ใ น
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก

2 66.6700 5.0000 0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
ในการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดดําเนินการโดยมีกองบรรณาธิการ

คัดเลือกบทความทางวิชาการของคณาจารยและบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาที่เห็นวามีความเหมาะสมใน
การที่จะเผยแพรของแตละชวงเวลา ประมาณ 10-15 บทความ ตอฉบับ (ปละ 4 ฉบับ) และไดจัดสงบทความ
ดังกลาวเสนอตอ Peer  Review เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตีพิมพเผยแพร

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. มีการออกวารสารบัณฑิตศึกษาเพื่อลงบทความวิทยานิพนธของนักศึกษา
2. ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิโดยรับเปนผูประเมินอิสระ (Peer  Review)

     3.   นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสงบทความเพื่อการตีพิมพเปนประจํา
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                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    

1. บทความวิทยานิพนธสวนใหญจัดทําไมไดมาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องสํานวนภาษาและการอางอิง ทํา
ใหเสียเวลาในการแกไข

2. บุคลากรที่ดูแลงานวารสารมีภารกิจหลายดาน ตองใชเวลามากกับการตรวจตนฉบับ สํานวนภาษา
รูปแบบการจัดพิมพ

3.  แหลงวารสารที่ไดมาตรฐานเพื่อการลงตีพิมพบทความวิทยานิพนธ ของนักศึกษามีจํานวนจํากัด  
     เมื่อเทียบกับสัดสวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 6 รายการ  จํานวน  23  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.4 (1)  วารสารงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 1  วันที่ 17 - 22 กันยายน 2551  
                                                    (จํานวน  3  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.4 (2)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 6 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551  
                                                    (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.4 (3)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 6 ฉบับที่ 22 มกราคม – กุมภาพันธ 2552  
                                                    (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.4 (4)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 6 ฉบับที่ 23 มีนาคม - เมษายน 2552  
                                                    (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.4 (5)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 6 ฉบับที่ 24 พฤษภาคม - มิถุนายน 2552  
                                                    (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.1.4 (6)    วารสารบัณฑิตศึกษา ปที่ 6 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม – สิงหาคม 2552 
                                                    (จํานวน  4  แผน)
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
                              ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง
โทรศัพท :  08 - 1975 - 6422 โทรศัพท :   08 - 9208 – 5122
คําอธิบาย : 

                     เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้การเปนอาจารยประจําและ/ 
หรือนักวิจัยประจํา ใหนับอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
                งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 
                 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการ
แสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดง
ความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง 
สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม   
                 การตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ 
(Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความทําหนาที่พิจารณา
ตีพิมพประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
               การเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสรางสรรค จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับการเผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยตองเปน
บทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เปนการตีพิมพ
บทความฉบับเต็ม (Full text) 
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               วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ1) 
วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูที่มีชื่อเสียง
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25
                วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากล
ที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับ
รวมไดก็ตอเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพ อยางนอย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ที่ตีพิมพในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
                 การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล 
ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให
การรับรองไดดวย
                ฐานขอมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดย
อาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ 
ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย ทั้งนี้สามารถ
สืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre; TCI)  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html
               ฐานขอมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานขอมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  
โดยอาจอยูในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของ
สารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  
ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ

 ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดย
ใชประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 

1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html
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1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/

2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-

set-c.php 
3. วารสารที่ตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นตองตีพิมพ

เปนภาษาอังกฤษ
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language

 ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/
5. Biosisi = http://www.biosis.org/
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/
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7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 

then academic search premium)
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

               ก า ร แ จ ง นั บ ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค  ที่ ตี พิ ม พ เ ผ ย แ พ ร ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ                                              
ระดับนานาชาติในปงบประมาณพ.ศ. 2552 จะไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลาย
ฉบับก็ตาม

                  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารย
พนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับ
เฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   
                  นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน)  ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/ หรือนักวิจัยประจําที่ไดรับการ

ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับ
ซ้ํา)

(จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)

x 100
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ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12  เดือน รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จํานวน  36  เรื่อง ไดแก

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส ว น ร ว ม เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า

หลักสูตรวิทยาศาสตรทองถิ่น

สกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป

ที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

ดร.อมรา  เขียวรักษา

ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค

สุวรรณศรี  โพธิ์สุวรรณ

บุญมาก สีหาเพศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนบานหนองมะเกลือ

หมูบานหนองมะเกลือ

2 รู ปแบบการจัดการทองเที่ ยวที่

เหมาะสมสําหรับบานทาวัด อ.เมือง 

จ.สกลนคร เพื่อรองรับการ

ทองเที่ยวในเสนทางเศรษฐกิจแนว

ตะวั นออก – ตะวันตก สู ก า ร

พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป

ที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

อ.วินิธา  พานิชย

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3 การพัฒนามาตรฐานการผลิต

กํ า ลั ง ค น ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส) 

ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

สกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร วารสารราย 3 เดือน 

ปที่ 5 ฉบับที่ 20 สิงหาคม – ตุลาคม 

2551

ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4 การสรางและหาประสิทธิภาพ

บทเ รียนคอมพิว เต อรชวย

สอน  เรื่องความปลอดภัยใน

งานเชื่อม

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

นายวาสนา  เกษมสินธ

นายไวรุจน  อิ่มโพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5 คนรุนใหมกับการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6 ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร

ฝ ก อ บ ร ม เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง

ความรู  เจตคติและการมีสวน

ร ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ บ บ

ประชาธิปไตย  สําหรับผูนํา

ทองถิ่น

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงษ

พิพัฒน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

7 ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

พฤกษศาสตร  การเพิ่มผลผลิต

ใบ  ปริมาณสี  และครามผง  

ของครามงอ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเห็ดในปา เบญจพรรณ  

เขตอุทยานแหงชาติภูพาน  

จังหวัดสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

ผศ.พิทักษ  วงษชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ยางพารา  จังหวัดสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ํา

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา

ผศ.พรกมล  สาฆอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10 การปรับปรุงสมบัติของตัวดูด

ซับโลหะหนักดวยวัสดุใน

ทองถิ่น

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม 

– มิถุนายน 2552

ดร.กิตติชัย  โสพันนา

นายธนากร  อุทัยดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11 การวิจัยเชิงนโยบาย วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป

ที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12 ความสัมพันธระหวางการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงกับ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใน

โรงเรียนเขตเทศบาลเมือง

สกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  

University

ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13 การพยากรณแนวโนมความ

ตองการศึกษาตอในหลักสูตร

ที่เปดสอนและศึกษาปจจัยที่มี

อิ ทธิ พลต อระ ดับควา มพึ ง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

นักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  

University

นางศศิกานต สังขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  รอบ  9  เดือน
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ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

14 การคัดเลือกพันธุครามและพืช
ที่ใหสีคราม

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  

University

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15 แนวท า ง กา รจั ด กา ร ควา ม

ปลอดภัยของสมตําลาวอีสาน

ตอนบน

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  

University

ผศ.ยุพิน แวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16 ผลของการใชสมุนไพรชนิด

ตางๆ รวมกับน้ําสกัดชีวภาพ

ในการยับยั้งการเกิดโรคใน

ลูกออดกบ

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

นางทาริกา โกฏสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

17 การผลิตไฟฟาตนแบบโมบาย

ผ ส ม ผ ส า น จ า ก พ ลั ง ง า น

แสงอาทิตย พลังงานลม และ

เครื่องกําหนดดีเซล

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

นายกฤษฎา พรหมพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

18 การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา

การวางแผนและควบคุมการ

ผลิต โดยการประยุกต

โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กซ

เซล เพื่อใชในการพยากรณ

และแกปญหาการวางแผนการ

ผลิตโดยวิธีโปรแกรมเชิงเสน

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นางกัลยา กิตติเลิศ

ไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

19 การศึกษาระบบทําความเย็น

ของตูเย็นเทอรโมอิเล็กทริก

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.สุวิทย จักษุจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20 การพัฒนาหลักสูตรการ

ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง

คุณธรรม – จริยธรรม สําหรับ

นักศึกษา  คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

21 การศึกษาการเลนลายกลองกิ่ง

สกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.สายันต บุญใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

22 การพัฒนาทักษะการอานของ

นักศึกษาที่เรียนรายวิชา

วัฒนธรรมแองสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.นันตพร นิลจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 การพัฒนารูปแบบการจัด

กระบวนการสนเทศทาง

การเงิน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในเขตจังหวัด

สกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.อิรยา มณีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

24 บรรยากาศองคการและความ

ผูกพันตอองคการของ

พนักงานโรงแรมในเขต

จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร

และนครพนม

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.อรทัย พันธสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25 การพัฒนาศักยภาพกลุม

เกษตรกร ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง:

กรณีศึกษา หมูบานรอบหนอง

หาร จังหวัดสกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.ธวัชชัย ไพใหล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

             

  

64

                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

27 ความคิดเห็นของผูตรวจ         

ผูควบคุม และผูปฏิบัติงาน

กอสรางเกี่ยวกับการปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุในเขตจังหวัด

สกลนคร

The  Second  International  

Academic  Conference  and  

Research  Presentation  on 

“Cooperation  for  Development  on  

the  East – West  Economic  

Corridor September  3 - 4  , 2009

Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นางกัญญาภัค  จอดนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

28 Evaluating Seebeck 

Coefficient of NaxCoO2 from 

Molecular Orbital 

Calculations

หนังสือรวมงานวิจัยในงานประชุม 

The 5th Conference of the Asian 

Consortium on Computational 

material Science (ACCMS-5)

ดร.ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

29 Major  Factors  Affecting  the  

Organizational  Effectiveness 

: A  Study  of  City  and  

Town  Municipalities

Thai  Journal of Public 

Administration Volume 6 Number 

2 May – August  2008

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศ

ไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

30 The Relationship between 

Social Interaction and 

knowledge Management 

System Success

The International Seminar on “The 

Edge of Management and Economic 

Reform”

ดร.ฟุงศรี ภักดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

31 Synthesis of Titanium 

Carbonitride by Direct by 

Direct Metal-Gas Reaction

The 10th International Symposium 

on Eco-Materials Processing and 

Design And Core University Project 

(CUP) Seminar (2009), January 13-

15, 2009

ดร.กิตติชัย โสพันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

32 การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการผลิตโค

ขุนโพนยางคํา จังหวด

สกลนครแบบยั่งยืน

Thatland Research Symposium 

2009 Proceedings

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

33 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑแจวบองสมุนไพร

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง

ที่ 1 “การวิจัยพัฒนาทองถิ่นเพื่อ

แผนดินไทย”

ผศ.ยุพิน  แวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ก.พ.ร.
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                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                  รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน

ชื่อ-สกุล หนวยงาน

34 Chromium (VI) Adsorption 

Using Eucayptus Glopulus 

Labill And Modifild With 

Amino Group

Proceeding งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

35 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเห็ดปาเต็งรังในเขต

อุทยานแหงชาติภูพาน จังหวัด

สกลนคร

Proceeding งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.พิทักษ วงษชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

36 Electronic structure of the 

perovskite-type oxide SrTiO3

Thai Journal of Physics Series 4 ดร.ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตวัชี้วัด

2550 2551 2552

จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

18 39 36

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 189 207 192
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - - 14
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไปชวยราชการ - - 4
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานวิจัย - - -
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด - - 210
รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไปใชประโยชน  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา

9.52 18.8406 18.7500
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เกณฑการใหคะแนน :

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 6

เทากับ 1 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 8

เทากับ 2 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 10

เทากับ 3 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 15

เทากับ 4 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 30

เทากับ 5 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา

4 18.7500 4.2500 0.1700

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา  วางแผนการดําเนินงาน                                                                         
  ประชาสัมพันธและกระตุนใหคณาจารยสงงานวิจัย บทความวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในวารสารตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
 สํารวจงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในในวารสารตาง  ๆท้ังในและตางประเทศ
 เตรียมการจัดทําวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับงานวิจัย บทความวิจัยและงานสรางสรรค

ของคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ
 จัดทําเปนฐานขอมูลเผยแพรลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
 จัดทํารายงานเสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัย
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดําเนินการสํารวจขอมูล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีวารสารของหนวยงานตาง ๆ  ที่ไดรับการรับรองเปนวารสาร

ระดับชาติ  ไดแก  วารสารบัณฑิตศึกษา และวารสารหนองหญาไซ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหงบประมาณในการสนับสนุนสําหรับอาจารยที่มีผลงานตีพิมพ

เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 การประชาสัมพันธและการกระตุนใหคณาจารยสงงานวิจัย บทความวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในวารสารตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศยังไมทั่วถึง

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 6 รายการ จํานวน 21 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.1 (1)    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1 
                                                      มกราคม – มิถุนายน 2552 (จํานวน 4 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.1 (2)    ISEPD 2009 “The 10th International Symposium on Eco-Materials 

Processing and Design And Core University Project (CUP) Seminar 
(2009), January 13 – 15, 2009” (จํานวน 2 แผน)

 เอกสารหมายเลข 4.2.1 (3)    Thailand Research Symposium 2009 (จํานวน 5 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.1 (4)    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง

ที่ 1 “การวิจัยพัฒนาทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย” (จํานวน 4 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.1 (5)    การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 

(จํานวน 2 แผน) 
 เอกสารหมายเลข 4.2.1 (6)    SPC 2008 Physics for Life (จํานวน 4 แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด :  4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
                              อยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง
โทรศัพท :  08 – 1975 - 6422 โทรศัพท :   08 - 9208 - 5122
คําอธิบาย : 

 เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอ
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้
การเปนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ใหนับเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปน
ประโยชนตอสาขาวิชา  หรือแสดงความเปนตนแบบ  ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม   

 การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน  หมายถึง การมี
หลักฐานแสดงวาไดมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือ
ขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตอง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจน
กอใหเกิดประโยชนไดจริง ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย และงานสรางสรรค มีดังนี้ 

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/ 
บรรยาย/ ฝกอบรม) การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน 
การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน

2. การใชประโยชน ในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสร างสรรคที่สร าง                              
องคความรูแกสาธารณชนในเรื่องตาง  ๆ เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอน
ถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 
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3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะเปนการ
นําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใชกฎหมาย หรือมาตรการตาง 
ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน

4. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดตามมา

 การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ใหนับจาก
วันที่นําผลงานวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 
2552) โดยจะไมนับซ้ําแมวางานวิจัยหรืองานสรางสรรค นั้นจะมีการนําไปใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน
หลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนําไปใชหลายครั้ง ใหสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนําไปใชอันกอใหเกิด
ประโยชนที่ชัดเจนท่ีสุดหรือมีคุณคามากที่สุดมานําเสนอ

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   

 นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งป
การศึกษา(จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   
ตัวอยางหลักฐานการนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน

 หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย 
หรืองานสรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการ
ปอกเปลือกกุง เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนสิ่งประดิษฐจากการวิจัยไปใชงาน เปนตน 

 หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใช
ในการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในงานวิจัย เชน ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณอาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษา ที่แสดง
ไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน

 หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เปน
ผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใชในองคกร/คณะ/สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารย ในสถาบันอุดมศึกษาที่
ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯไดกําหนดนโยบาย ที่จะเปนผูนําทางดานการวิจัย              
สหวิทยการ  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกลาว  เปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนด
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
ทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน

 หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการสอน/ 
โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน/ ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค มาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ
อาจารย บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงไดวา นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียน
ดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น เปนตน

สูตรการคํานวณ :
(จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน                    

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับซ้ํา)

(จํานวนอาจารยประจําและ/นักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)

x 100

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12  เดือน มีงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนจํานวน  25   เรื่อง ไดแก

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

เอกสาร/หลักฐานการนําไปใชประโยชน ชื่อ-สกุล หนวยงาน

1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรทองถิ่น

สกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ดร.อมรา  เขียวรักษา

ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค

สุวรรณศรี  โพธิ์สุวรรณ

บุญมาก สีหาเพศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนบานหนองมะเกลือ

หมูบานหนองมะเกลือ

2 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่

เหมาะสมสําหรับบานทาวัด อ.เมือง 

จ.สกลนคร เพื่อรองรับการ

ทองเที่ยวในเสนทางเศรษฐกิจแนว

ตะวันออก – ตะวันตก สูการ

พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงสาธารณะ

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

อ.วินิธา  พานิชย

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3 การสรางและหาประสิทธิภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน  เรื่องความปลอดภัยใน

งานเชื่อม

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

นายวาสนา  เกษมสินธ

นายไวรุจน  อิ่มโพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

             

  

71

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

เอกสาร/หลักฐานการนําไปใชประโยชน ชื่อ-สกุล หนวยงาน

4 คนรุนใหมกับการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงสาธารณะ

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  การ

เพิ่มผลผลิตใบ  ปริมาณสี  และครามผง  

ของครามงอ

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ยางพารา  จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ํา

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา

ผศ.พรกมล  สาฆอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7 การปรับปรุงสมบัติของตัวดูด

ซับโลหะหนักดวยวัสดุใน

ทองถิ่น

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ดร.กิตติชัย  โสพันนา

นายธนากร  อุทัยดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8 Synthesis  of  Titanium  

Carbonitride  by  Direct  by  

Direct  Metal – Gas  Reaction

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ดร.กิตติชัย  โสพันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9 การวิจัยเชิงนโยบาย เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ.ดร. วาโร  เพ็งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10 การคัดเลือกพันธุคราม และ

พืชที่ใหสีคราม

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. อังคณา  เทียนกล่ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11 แนวทางการจัดการความ

ปลอดภัย ของสมตําลาวอีสาน

ตอนบน

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. ยุพิน  แวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12 ผลของการใชสมุนไพรชนิดตาง 

 ๆรวมกับน้ําสกัดชีวภาพ ในการ

ยับยั้งการเกิดโรคในลูกออดกบ

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

นางทาริกา  โกฎสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13 การศึกษาระบบทําความเย็น

ของตูเย็นเทอรโมอิเล็กทริก

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. สุวิทย  จักษุจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

14 การพัฒนาหลักสูตรการ

ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง

คุณธรรม – จริยธรรม  สําหรับ

นักศึกษา  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. ชาคริต  ชาญชิตปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

เอกสาร/หลักฐานการนําไปใชประโยชน ชื่อ-สกุล หนวยงาน

14 การพัฒนาหลักสูตรการ

ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง

คุณธรรม – จริยธรรม  สําหรับ

นักศึกษา  คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. ชาคริต  ชาญชิตปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15 การพัฒนาศักยภาพ กลุม

เกษตรกร  ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : 

กรณีศึกษา  หมูบานรอบ 

หนองหาร  จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. ธวัชชัย  ไพใหล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16 Evaluating  Seebeck  

Coefficient  of  Nax CoO2

from  Molecular  Orbital  

Calculations

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

17 Electronic  structure  of  the  

perovskite – type  oxide  

SrTiO3

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18 Synthesis  of  Titanium  

Carbonitride  by  Direct  by  

Direct  Metal – Gas  Reaction

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ดร. กิตติชัย  โสพันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

19 การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการผลิตโค

ขุน โพนยางคํา  จังหวัด

สกลนคร แบบยั่งยืน

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

รศ.ดร. หาญชัย  อัมภาผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑแจวบองสมุนไพร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. ยุพิน  แสงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

21 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเห็ดในปาเบญจพรรณ  

เขตอุทยานแหงชาติภูพาน  

จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. พิทักษ  วงษชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค

เอกสาร/หลักฐานการนําไปใชประโยชน ชื่อ-สกุล หนวยงาน

22 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเห็ดปาเต็งรังในเขต

อุทยานแหงชาติภูพาน  

จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. พิทักษ  วงษชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 การพัฒนารูปแบบการจัด 

กระบวนการสนเทศ ทาง

การเงิน  สํานักงานเขต พื้นที่

การศึกษาในเขต จังหวัด

สกลนคร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. อิรยา  เขียวมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

24 บรรยากาศองคการและความ

ผูกพันตอองคการของ

พนักงานโรงแรมในเขต 

จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร  

และนครพนม

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. อรทัย  พันธสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑแจวบองสมุนไพร

เอกสารแสดงการนําผลงานวิจัย ไป

ใชประโยชนเชิงวิชาการ

ผศ. ยุพิน  แวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด

2550 2551 2552

จํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจน

18 39 25

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 189 207 192
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - 14
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการ - - 4
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานวิจัย - - -
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด - - 210
รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา

- - 13.0200
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เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ 6

เทากับ 1 
คะแนน

ระดับ 2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 8

เทากับ 2 
คะแนน

ระดับ 3 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 10

เทากับ 3 
คะแนน

ระดับ 4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 12

เทากับ 4 
คะแนน

ระดับ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช อันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจนตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา รอยละ 20

เทากับ 5 
คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช 
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

3 13.0200 4.1275 0.1238

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา  วางแผนการดําเนินงาน                                                                         
  ประชาสัมพันธและกระตุนใหคณาจารยสงงานวิจัย บทความวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิด

ประโยชน อยางชัดเจน
 สํารวจงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน อยางชัดเจน
 เตรียมการจัดทําวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับงานวิจัย บทความวิจัยและงานสรางสรรคของ

คณาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ
 จัดทําเปนฐานขอมูลเผยแพรลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

 จัดทํารายงานเสนอผูบริหารของมหาวิทยาลัย
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดําเนินการสํารวจขอมูล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีวารสารของหนวยงานตาง ๆ  ที่ไดรับการรับรองเปนวารสารระดับชาติ  

ไดแก  วารสารบัณฑิตศึกษา และวารสารหนองหญาไซ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครใหงบประมาณในการสนับสนุนสําหรับอาจารยที่มีงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 การประชาสัมพันธและการกระตุนใหคณาจารยสงงานวิจัย บทความวิจัย และงานสรางสรรคที่

นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน ยังไมทั่วถึง

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 3 รายการ  จํานวน  21  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.2 (1)  แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวน 5 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.2 (2)  หลักฐานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน ใน

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 (จํานวน 15 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.2 (3)  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ           

พ.ศ. 2552  ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
                                                          (จํานวน 1 แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด :  4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพ
                              จากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูจัดเก็บขอมูล : นายเกษม  บุตรดี, นางสุพัตรา         หลา

ชาญ, นางดาราภรณ  นันตะสุข, นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ

โทรศัพท :  08 -1708 -5035 โทรศัพท :  08 – 9940 – 6996, 08 – 9861 – 4896, 
08 – 6226 – 9672, 08 – 4166 – 5181

คําอธิบาย : 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการ

ใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของผูอื่น
โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความ
คุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดใหความ
คุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ)
    2. งานนาฏกรรม  (ทารํา ทาเตน ฯลฯ)
    3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ)
    4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ)
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
    7. งานภาพยนตร
    8. งานแพรเสียงแพรภาพ
    9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ
 การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์            โดย

กรมทรัพยสินทางปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปน
เจาของงานลิขสิทธิ์ ไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่ 
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid =777&Itemid=428 และสามารถ
ดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 
สัปดาห

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ ิ์ จะนับไดตอเมื่องานมีหลักฐานเปนหนังสือ
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รับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให                        ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงาน
วิชาการที่อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ์

 ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนด ในประกาศ 
ก.พ.อ.1 ดังนี้

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือ
ผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง

 การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้นไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ และวิธีการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพที่มีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และใหนับผลงานยอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552) โดยนับการตีพิมพ
เพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํากรณีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูใน
ระหวางกระบวนการตีพิมพ 

 หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกัน
คุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการ
พิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review)  ซึ่งเปนที่ยอมรับวามีความรูความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนการตีพิมพ ทั้งนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการผานสํานักพิมพ 
หรือหนวยงานจัดพิมพที่เชื่อถือได จะเปนเครื่องรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 

 ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือ ตํารา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจาก

                                               
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549
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การศึกษา/ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ   

 นักวิจัยประจํา หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา 
(จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลา
ศึกษาตอ
สูตรการคํานวณ :

(จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552)

(จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552                            

โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ)

x 100

                                                             
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจด
 ลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดในปงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552   จํานวน 121 เรื่อง  
ไดแก

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน

1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป)

ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย คณะครุศาสตร

2 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวสกลนคร ชวงชั้นที่ 1 – 2 ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย คณะครุศาสตร
3 Welcome  to  Sakon  Nakhon ผศ.ดร.วัฒนา    สุวรรณไตรย คณะครุศาสตร
4 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง คณะครุศาสตร
5 การปรับตัว ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง คณะครุศาสตร
6 การแสวงหาและแนวทางการพัฒนา  ภาวะผูนําของ

ผูบริหารมืออาชีพ
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

7 การพัฒนาการบริหารการศึกษา(Research   for  
Educational  Administration   Development)          

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

8 ความเปนผูบริหารมืออาชีพกรณีผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษา:แนวคิดและปฏิบัติการตอนที1่ -2        

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

             

  

79

                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
9 การวิเคราะหงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร
10 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป  เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิผลภาวะผูนําของคณบดีในสถาบันราชภัฎ
และการประยุกตใช               

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

11 คณบด ี(ผูบริหารระดับกลางในสถานศึกษา)         รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร
12 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผล

ภาวะผูนําของคณบดีในสถาบันราชภัฎ และการ
ประยุกตใชตอนที ่ 2

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

13 ความเปนผูบริหารมืออาชีพ  กรณีผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา : แนวคิดและ
ปฏิบัติการ  ตอนที่ 4     

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

14 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผล
ภาวะผูนําของคณบดีในสถาบันราชภัฎ
และการประยุกตใชตอนที ่ 3

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

15 การแสวงหาและพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร คณะครุศาสตร

16 การศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน คณะครุศาสตร
17 การประเมินผลการเรียน (Learning Evaluation) ผศ.ดร. เพลินพิศ    ธรรมรัตน คณะครุศาสตร
18 Proposed policy for Development of Graduate 

Studies Management at Sakonakhon Rajaphat 
Universty

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณะครุศาสตร

19 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
กับคุณลักษณะการเปนบุคคลแหงการเรียนรูของ
นักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณะครุศาสตร

20 กระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
ตามขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณะครุศาสตร

21 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ป 2549

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณะครุศาสตร

22 การวิจัยเชิงนโยบาย ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร
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ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
23 การเขียนรายงาน การพัฒนาผลงานทางวิชาการ : 

นวัตกรรมทางการศกึษา
ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

24 สถิติประยุกตสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
(Applied Statistics for Social Science Research)

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

25 ปจจัยทางการบริหารบางประการที่มีอิทธิพลตอ
ความเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนขนาด
เล็กในประเทศไทย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

26 การวิจัยทางการศึกษา                                                                 ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร
27 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร
28 ปจจัยทางการบริหารบางประการที่มีอิทธิพลตอความ

เปนองคการแหงการเรียนรู
ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร

29 วิธีวิทยาการวิจัย ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ คณะครุศาสตร
30 การวิจัยในชั้นเรียน      ผศ.ดร.สําราญ  กําจัดภัย คณะครุศาสตร
31 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
ผศ.ดร.สําราญ กําจัดภัย คณะครุศาสตร

32 การศึกษาพิเศษ : แบบเรียนรวม ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง คณะครุศาสตร
33 สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา (MASS FOR 

EDUCATION)
ผศ.ดร.ธีระศักดิ ์ ละมอม คณะครุศาสตร

34 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(INFORMATION TECHNOLOGY IN 
EDUCAITON)

ผศ.ดร.ธีระศักดิ ์ ละมอม คณะครุศาสตร

35 หลักสูตรฝกอบรม นักเรียน เรื่อง การยอมสีครามและ
การทําผายอมคราม

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช คณะครุศาสตร

36 A Development of the training Model for 
Enchancing Facilitation Skills of  teachers

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช คณะครุศาสตร

37 หลักสูตรฝกอบรม  ครู เรื่อง การยอมสีครามและการ
ทําผายอมคราม

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช คณะครุศาสตร

38 รูปแบบการฝกทักษะการอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูสําหรับครู    

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช คณะครุศาสตร

39 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช คณะครุศาสตร
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ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
40 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผศ.ดร.มารศร ี กลางประพันธ คณะครุศาสตร
41 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน ผศ.มารศร ี กลางประพันธ คณะครุศาสตร
42 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผศ.มารศร ี กลางประพันธ คณะครุศาสตร
43 ประสิทธิภาพของปุยน้ําหมักและปุยหมักชีวภาพที่

เหมาะสมสําหรับการผลิตผัก
ผศ.สุรชาต ิ เทียนกล่ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

44 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ผศ.สุรชาต ิ เทียนกล่ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
45 ไมดอกประเภทหัว ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
46 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร การเพิ่มผลผลิต

ใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ
ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

47 ไมดอกไมประดับ ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
48 เห็ดและการเพาะเห็ด ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
49 ความอุดมสมบูรณของดิน ผศ.ศิริชาต ิ ศรีวงษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50 การเลี้ยงสุกร ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
51 กรรมวิธีการผลิต ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 หลักการการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

เซนเซอรในงานอุตสาหกรรม
ผศ.สราวุฒ ิ บุญเกิดรัมย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53 เทคโนโลยีคอนกรีต ผศ.ภวัต  มิสดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 เทคโนโลยีงานทอและสุขภัณฑ ผศ.อนุวัต  สุเพียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55 การปฏิบัติงานดวยกาซออกซี่อะเซทิลีน ผศ.อนุวัต  สุเพียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมอาชีพอิสระการติดตั้ง

และตรวจซอมอุปกรณไฟฟาเชิงธุรกิจ   
ผศ.ดร.ฟุงศร ี ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

57 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ฟุงศร ี ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ฟุงศร ี ภักดีสุวรรณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 การพัฒนาเครื่องมือตัดหวาย ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
61 การพัฒนาเครื่องทําลายเอกสาร ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 การศึกษาการใชพลังงานไฟฟาอาคารเรียนรวม 9 ชั้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63 การศึกษาสภาพปญหาขบวนการกอสรางของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขต จังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร  

ผศ.จตุรงค    สีทอง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
64 การเขียนภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก ผศ.จักรพล    กางทอง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
65 ขบวนการเสรีไทย ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
66 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ผศ.นันตพร  นิลจินดา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
67 การพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา

วัฒนธรรมแองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.นันตพร  นิลจินดา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
68 วัฒนธรรมแองสกลนคร :ภาษาและวัฒนธรรม ผศ.นันตพร  นิลจินดา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
69 English For Tourism 1 ผศ.กาญจนา  จันทะดวง คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
70 การปฏิบัติแซกโซโฟน ผศ.สายันต  บุญใบ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
71 ภาษาไทยธุรกิจ ผศ.วิจิตรา   ขอนยาง  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
72 หลักภาษาไทย ผศ.วิจิตรา   ขอนยาง  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
73 มนุษยกับสังคม ผศ.ธวัชชัย   ไพใหล คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
74 ประวัติศาสตรไทย  3 ผศ.ธวัชชัย   ไพใหล คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
75 ความจริงของชีวิต ผศ.ทองพูล  แสงคํา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
76 พุทธศาสนากับชีวิต ผศ.ทองพูล  แสงคํา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
77  Thai Cultural Studies (วัฒนธรรมไทยศึกษา)

 E-learning
น.ส.จุฑาทิพย  วิจิตรศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
78 Thai Cultural Studies (วัฒนธรรมไทยศึกษา) น.ส.จุฑาทิพย  วิจิตรศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
79 บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน (French for Beginner 1) น.ส.จุฑาทิพย  วิจิตรศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
80 บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน (French for Beginner 

1) E-learning
น.ส.จุฑาทิพย  วิจิตรศิลป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
81 สุนทรียภาพของชีวิต นายยงยศ     วงศแพงสอน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร
82 การศึกษาการรูสํานวนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา  
โรงเรียนสาธิตแหงสถาบันราชภัฎสกลนคร  

ผศ.ดร.วิจิตรา   วงศอนุสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

83 การใชบริการสารนิเทศหองสมุดของนักศึกษาสถาบัน
ราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ทิศากร    ศิริพันธเมือง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

84 ภูมิศาสตรกายภาพ ผศ.สงา  พงษภู มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

85 ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.สงา  พงษภู มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

86 การศึกษาขอมูลการตลาดของทรัพยากรจากลุมน้ํา
สงครามตอนลางในตลาดระดับอําเภอ : กรณีศึกษา 
ตลาดอากาศอํานวย จังหวัดสกลนครและตลาดอําเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท คณะวิทยาการจัดการ

87 คนรุนใหมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท คณะวิทยาการจัดการ
88 สวัสดิการชุมชนบูรณาการ : การเฝาระวังชุมชน  

กรณีศึกษาการจัดการสวัสดิการชุมชนบูรณาการของ
เครือขายอินแปง : กลไกกระบวนการจัดการตนเอง

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท คณะวิทยาการจัดการ

89  “คนรุนใหมกับการพัฒนาอยางยั่งยืน” ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท คณะวิทยาการจัดการ
90 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร คณะวิทยาการจัดการ
91 การบริหารการขาย ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร คณะวิทยาการจัดการ
92 องคการและการจัดการ ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา คณะวิทยาการจัดการ
93 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงสพิพัฒน คณะวิทยาการจัดการ
94 การพัฒนาองคการ ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงสพิพัฒน คณะวิทยาการจัดการ
95 การบริหารการพัฒนา(Development Administration ) ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงสพิพัฒน คณะวิทยาการจัดการ
96 การวิจัยทางธุรกิจ ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงสพิพัฒน คณะวิทยาการจัดการ
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
97 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู

เจตคติและการมีสวนรวมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย สําหรับผูนําทองถิ่น

ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงสพิพัฒน คณะวิทยาการจัดการ

98 การบริหารการผลิต  Production  Management ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ คณะวิทยาการจัดการ
99 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ คณะวิทยาการจัดการ
100 การบัญชีเพื่อการจัดการ ผศ.ปยะวด ี ยอดนา คณะวิทยาการจัดการ
101 การพยากรณแนวโนมความตองการศึกษาตอใน

หลักสูตรที่เปดสอนและศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ระดับความพึงพอใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางศศิกานต       สังขทอง คณะวิทยาการจัดการ

102 หลักการบัญช ี Principles  of  Accounting  ผศ.วาทิน ี ศรีมหา คณะวิทยาการจัดการ
103 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced  Accounting 2) ผศ.วาทิน ี ศรีมหา คณะวิทยาการจัดการ
104 การบัญชีชั้นกลาง 2 ผศ.นวรัตน  สุรัตวรพัทธ คณะวิทยาการจัดการ
105 การบัญชีชั้นกลาง 1 ผศ.นวรัตน  สุรัตวรพัทธ คณะวิทยาการจัดการ
106 การบริหารการเงิน ผศ.อริยา  มณีเขียว คณะวิทยาการจัดการ
107 การเงินและการธนาคาร ผศ.อริยา  มณีเขียว คณะวิทยาการจัดการ
108 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมสําหรับบาน

ทาวัด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการ
ทองเท่ียวในเสนทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-
ตะวันตก สูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

109 วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน ผศ.เพิ่มศักดิ ์ ยีมิน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

110 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพศศึกษาโดยใชทักษะ
ชีวิตเปนฐานความคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

ผศ.กาญจนา  วงษสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

111 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน

ผศ.พิเชนทร  จันทรปุม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

112 ระบบการปฏิบัติการ  1 ผศ.พิเชนทร  จันทรปุม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

113 ฟสิกส 1  มหาวิทยาลัย ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน
114 รายวิชาฟสิกสท่ัวไป 2 ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
115 ฐานขอมูลการออกแบบและการจัดการ น.ส.สุทิศา   ซองเหล็กนอก คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
116 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรทองถิ่นสกลนคร
ดร.อมรา   เขียวรักษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
117 การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักดวยวัสดุ

ในทองถิ่น
ดร.กิตติชัย      โสพันนา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
118 การสังเคราะหตัวดูดซับจากกะลามะพราว ดร.กิตติชัย      โสพันนา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
119 การศึกษาผักพื้นบานบริเวณริมฝงแมน้ําโขงในบาง

พื้นที่ของจังหวัดหนองคาย ( A STUDY OF 
INDIGENOUS VEGETABLES IN THE VICINITY 
OF KHONG RIVER BANK IN SOME AREAS OF 
NONGKHAI NAKHON PHANOM AND 
MUKDAHARN RPOVINCES )  

ผศ.วิศัย    พรหมเทพ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

120 การศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในสนามแมเหล็ก
เหนี่ยวนํา  (A STUDY THE ACTION OF THE 
ELECTRON IN THE MAGNETIC INDUCTIVTY)

ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

121 ชีววิทยาพื้นฐาน ผศ.พิทักษ  วงศชาลี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือได

- - 121

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 189 207 192
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - 14
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไปชวยราชการ - - 4
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานวิจัย - - -
รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา

- - 63.0200
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เกณฑการใหคะแนน :

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  40

เทากับ 1 
คะแนน

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  55

เทากับ 2 
คะแนน

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  70

เทากับ 3 
คะแนน

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  85

เทากับ 4 
คะแนน

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจาก
หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา รอยละ  100

เทากับ 5 
คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจด
ลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน 
ที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา/นักวิจัยประจํา

3 63.0200 2.5347 0.0760

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรเขียนหนังสือและตําราซึ่งเปนผลงานวิชาการอันเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาดานการเรียนการสอน และนําผลงานวิชาการไปแจงจดลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา ผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจด ลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพ
จากหนวยงานที่เชื่อถือไดในปงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552   จํานวน 121 เรื่อง  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนอาจารยในการขอตําแหนงทางวิชาการ
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 การประชาสัมพันธและการกระตุนใหคณาจารยนําผลงานไปจดลิขสิทธิ์ยังไมทั่วถึง
 ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดใหมซึ่งมหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการพัฒนาผลงาน
     และขั้นตอนในดําเนินการขอจดลิขสิทธิ์
 ตองใชเวลาในการแจงจดลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 2 รายการ จํานวน 8  แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.3  (1)  แบบสรุปรายชื่ออาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ที่นําผลงานไป            

จดลิขสิทธิ์ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 (จํานวน 7 แผน)
 เอกสารหมายเลข 4.2.3  (2)  หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ ศธ 0542.01/1990 ลงวันที่         

11 กันยายน  2552 เรื่อง ขอสงผลงานจดลิขสิทธิ์  (จํานวน 1 แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด :  5  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย ผูจัดเก็บขอมูล :  ดร.สําเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,        

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  
ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ, นายนิกร  สุขปรุง, 
นายสุนทร  ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน  สายทอง,            
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช, นายเกษม  บุตรดี,         
นางนงเยาว  จารณะ,  ผศ.ดร.วิจิตรา  วงศอนุสิทธิ์,               
ผศ.สมบูรณ     ชาวชายโขง, นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ

โทรศัพท :  08 -1871 - 3997 โทรศัพท :   08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254
08 - 1975 – 6678,  08 - 9422 – 9875,  08 - 1872 - 7835 
08 - 6640 – 0853,  08 - 7693 – 3867,  08 - 3141 – 0403  
08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685,  08 - 9208 – 5122  
08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191 ,  
08 - 1050 – 5997, 08 - 4297 – 0047, 08 – 4166 – 5181

คําอธิบาย : 
การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากลุมที่ 2, 3 และ 4  มีพัฒนาการที่ทํา

ใหไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือ
ระดับสถาบันจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ทั้งนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info                                                            

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ
1 -  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล 

- การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล  เพื่อให     
   แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2552 – 2555 
- วิเคราะหแผนยุทธศาสตร (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.  2552 – 2555 )                    
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
    มหาวิทยาลัยสูระดับสากล  โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
-  ศึกษาตัวชี้วัดที่นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลและวิเคราะหขอมูล
   พื้นฐานอางอิงโดยศึกษาจากตัวชี้วัด  การจัดอันดับของ  THES 
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ขั้นตอนที่ รายละเอียดการดําเนินการ
2 - เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555  

ตออธิการบดี
- เสนอแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

พิจารณาอนุมัติในคราวประชุม  ครั้งที่ 7/2552  วันศุกรที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  
3 -   ดําเนินโครงการตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลที่ไดรับอนุมัติจากสภา

     มหาวิทยาลัย ตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําปงบประมาณ
     พ.ศ. 2552                

4 - ติดตามประเมินความกาวหนาและสรุปโครงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  โดย
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากลทําหนาที่
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เพื่อเปนแนวทางดําเนินการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2553  ตอไป  

เกณฑการใหคะแนน :  

สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่
เปนแผนงานหลักในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให
ไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมีความ
ครบถวนสมบูรณ ที่ระบุเปาหมายระยะยาว และเปาหมายในแตละป 
โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการในแตละดาน ที่จะทําให
บรรลุเปาหมาย กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาที่ตองการพัฒนาสูสากล แนว
ทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผล

เทากับ  1    คะแนน

สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลตามขั้นตอนที่ 1 
ที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เทากับ  2    คะแนน

สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู
สากล ตามที่กําหนดโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการไว
ตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในขั้นตอนที่ 
2 อยางครบถวน

เทากับ  3    คะแนน
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เกณฑการใหคะแนน :  

สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล และปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ

เทากับ  4    คะแนน

สถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจาก
องคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก

เทากับ  5    คะแนน

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู
ระดับสากล

5 4.0000 4.0000 0.2000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
              ขั้นตอนที่  1  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล

ขั้นตอนที่  2   การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากลเพื่อใหแนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555   

ขั้นตอนที่  3  วิเคราะหแผนยุทธศาสตร (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ.  2552 – 2555 ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  โดยพิจารณาจาก
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  พบวาการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลถูกกําหนดอยูในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่    2  การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ               

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล

ขั้นตอนที่  4  ศึกษาตัวชี้วัดที่นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานอางอิง  
ดังนี้
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4.1  คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากลไดทําการศึกษาตัวชี้วัด ที่
นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล  โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของTHES (The Times Higher 
Education Supplement) จํานวน 31 ตัวชี้วัด (ไชยวิทย  ธนไพศาล, 2551) และออกแบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูล
พื้นฐานอางอิง

4.2  หนวยงานรวบรวมขอมูลพื้นฐานสงคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู
ระดับสากล

4.3  คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล  วิเคราะหขอมูล
พื้นฐานทั้ง 31 ตัวชี้วัด  ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.  2552  - 2555  แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  และผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551 และจากการพิจารณาความสอดคลองของขอมูล
พื้นฐานของมหาวิทยาลัยกับตัวชี้วัดทั้ง  31  ตัว ของ THES  พบวามีตัวชี้วัดที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของ THES  
จํานวน  24  ตัวชี้วัด โดยใหหนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกําหนดเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู
ระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2555  

ขั้นตอนที่  5  จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2555
ขั้นตอนที่   6    จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552        

โดยหนวยงาน / ผูที่ เกี่ยวของกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.  2552        
และสรุปเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

ขั้นตอนที่  7  นําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2555          
และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   ตออธิการบดี

ขั้นตอนที่  8  เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่   9  ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลที่ไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย ตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู ระดับสากล  ประจํ าปงบประมาณ  พ .ศ.  2552   
และรายงานผลการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาใหอธิการบดีทราบเปนระยะๆ
            ขั้นตอนท่ี  10  ติดตามประเมินความกาวหนาและสรุปโครงการประเมินผลการดําเนินงาน ตาม
แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  โดยคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากลทําหนาที่ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เพื่อเปนแนวทางดําเนินการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2553  ตอไป  
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สูสากล ประจําป พ.ศ. 2552

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน  6  รายการ จํานวน 23 แผน)
 เอกสารหมายเลข 5 (1) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 416 /2552  เรื่องแตงตั้ง
                                             คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล(จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 5 (2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555

                                  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภา
                                                           มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2552  วันศุกรที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552    
                                                    (จํานวน 4 แผน)

 เอกสารหมายเลข 5 (3)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 7/2552 
                                             วันศุกรที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 (จํานวน 4 แผน)   
 เอกสารหมายเลข 5 (4)  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
                                             ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 เสนอสภามหาวิทยาลัย (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 5 (5)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 9/2552  

                                                    วันศุกรที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2552 (จํานวน 4 แผน)
 เอกสารหมายเลข 5 (6)  โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่  2  เรื่อง

                                                         ความรวมมือเพื่อการพัฒนาบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก
                                             (จํานวน 7 แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด :  6.1  รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง
โทรศัพท :  08 - 1975 - 6422 โทรศัพท :   08 - 9208 - 5122
คําอธิบาย : 

บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย
 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ)  ของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ประมาณ 1 ป
 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ  พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้
 1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 
 2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  

             3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
65 70 75 80 85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต
ของผูใชบัณฑิต 

2.5 N/A 1.0000 0.0250



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น
 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่  โดยกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตของสถาบันและการบริการทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการสํารวจขอมูลจากหนวยการที่บัณฑิตทํางาน พรอมทั้งจัดทํา

รายงานเผยแพร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   -

      
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 2 รายการ  จํานวน  3  แผน )

 เอกสารหมายเลข 6.1 (1)  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่  ศธ 0542.01/1115  ลงวันที่ 
                                              29  พฤษภาคม  2552  เรื่อง  การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและ
                                                         สถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 (จํานวน 1 แผน)
  เอกสารหมายเลข 6.1 (2)   หนังสือจากสํานักงาน ก.พ.ร.  ดวนที่สุด ที่ นร  1201/770  ลงวันที่ 
                                              12  พฤษภาคม  2552  เรื่องการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและสถาบัน
                                                         อุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (จํานวน 2 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                               รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  6.2  รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง
โทรศัพท :  08 - 1975 - 6422 โทรศัพท :   08 - 9208 - 5122
คําอธิบาย : 

นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในปงบประมาณ พ.ศ .  2552 (สํ าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ใหหมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2552)

ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังนี้
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะ/สํานัก

                                                                
เกณฑการใหคะแนน :

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 5  ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

65 70 75 80 85

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของระดับความพึงพอใจตอ
สถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

2.5 N/A 1.0000 0.0250

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทานั้น
 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

             

  

96

                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                               รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณะวิชาตางๆ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยไดอนุมัติ

งบประมาณเปนคาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 2 รายการ  จํานวน  3  แผน )
 เอกสารหมายเลข 6.2 (1)  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่  ศธ 0542.01/1115  ลงวันที่ 
                                              29  พฤษภาคม  2552  เรื่อง  การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและ
                                                         สถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 (จํานวน 1 แผน)
  เอกสารหมายเลข 6.2 (2)   หนังสือจากสํานักงาน ก.พ.ร.  ดวนที่สุด ที่ นร  1201/770  ลงวันที่ 
                                              12  พฤษภาคม  2552  เรื่องการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและสถาบัน
                                                         อุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (จํานวน 2 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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                                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด   :  7.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
                               การศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์   ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ ,  ผศ.อนุรัตน  สายทอง, 

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย , ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา , 
ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ,นายนิกร  สุขปรุง , 
นายสุนทร  ไชยชนะ , ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา , นายเกษม  บุตรดี , 
นางนงเยาว  จารณะ , นายภคพล  คติวัฒน , นายรัฐพล   ฤทธิธรรม , 
ผศ.ดร.สําราญ   กําจัดภัย , ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช

โทรศัพท :  08 - 7852 - 3307 โทรศัพท :   08-6640–0853 , 08-1974–8685 , 08-1965–5683, 
08-1975–6678 , 08-1975– 433 , 08-1975–6244 , 08-7693–3867, 
08-3141–0403 , 08-1872–7835 ,  08-9940–6996 ,  08-6631–9191 , 
08-1261–2894 , 08-7950–5254 , 08-9942–6583 , 08-1919-6026

คําอธิบาย :
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดใหมี

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน 
บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนดหรือตามที่หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว และนําผลที่ไดจากการดําเนินงาน ตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายหรือ
แผนของสถาบันอุดมศึกษา



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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                                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)       รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขั้นตอนที่ ผลการดําเนินงาน
1 มีการนําขอมูลจากผลการประกันคุณภาพมาทบทวนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพที่นํามาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา ซึ่งใชหลักการ PDCA  ดังนี้
         1)    การวางแผน (Plan) ไดดําเนินการดังนี้
                1.1)   ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หนวยงาน
                1.2)  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาตามตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายใน
                1.3)  จัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนด
บุคคลผูรับผิดชอบ
                1.4)  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
                1.5)  จัดทําปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
         2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
การศึกษาโดยบุคลากรผูรับผิดชอบ  ซึ่งผูบริหารจะใหการสนับสนุน จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมทุกเดือน จะทําหนาที่
กํากับติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดําเนินการ ดังนี้
                3.1)  การดําเนินโครงการ / กิจกรรม  ทุกโครงการจะมีการประเมินผล
                3.2)  ทุกสิ้นปการศึกษาหนวยงานทุกหนวยงานจะจัดทํารายการการ
ประเมินตนเอง (SAR)
                3.3)  ทุกหนวยงานจะไดรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการเปนบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
         4)  การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน โดยดําเนินการ  ดังนี้
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                4.1)  นําผลการประเมินแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหสภาให
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
                4.2)  นําผลการประเมินเขาที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อใหแตละหนวยงานนําผลการประเมินภายในไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2 มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทั้งในระดับคณะ /
สถาบัน สํานัก และระดับมหาวิทยาลัย  มีการตรวจประเมินภายในโดย
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพรผล
การตรวจประเมินดังกลาวแลวนําผลมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดย
มีแนวทางพัฒนาตัวบงชี้ที่มีจุดออน และมีแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวบงชี้ดีเดน
ของแตละหนวยงาน 

3 มีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใหดี
ขึ้นสม่ําเสมอ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่อง
จากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินตนเองหรือจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

4 มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
ที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การดําเนินการตามแผน 
(Do) การตรวจประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) เพื่อใหการ
ดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

5 มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุกหนวยงานของสถาบัน
และระดับสถาบันอุดมศึกษาและใชขอมูลเพื่อยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จ
จากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในสถาบันหรือสถาบันอื่น 
รวมทั้ง มีแนวทางและการเตรียมการที่จะนําผลที่ไดจากการประเมินผลลัพธมา
สังเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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เกณฑการใหคะแนน  :

ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการจัด
การศึกษานอกที่ตั้งและเหมาะสมกับเอกลักษณของสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงาน

เทากับ 1 
คะแนน

ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินตนเองที่ไดมาตรฐาน  โดยไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน และสง  ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานใหสาธารณชน
ทราบ 

เทากับ 2 
คะแนน

ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนําผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ
หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยมีแผนหรือ
มาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

เทากับ 3 
คะแนน

ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง
กับแนวทาง การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เทากับ 4 
คะแนน

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุก
หนวยงานของสถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใชขอมูลเพื่อยกยอง
หนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในใหเปน
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในสถาบัน
หรือสถาบันอื่น รวมทั้ง มีแนวทางและการเตรียมการที่จะนําผลที่ไดจากการ
ประเมินผลลัพธมาสังเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการทบทวนนโยบาย
การศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เทากับ 5 
คะแนน
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ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ระดับ
ความสําเร็จ

4.0000 4.0000 5.0000

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

7 5.0000 5.0000 0.3500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
 1.    มหาวิทยาลัยประกาศตัวบงชี้ใหมสําหรับการประกันคุณภาพภายใน

  2.    จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
  3.    ประชาสัมพันธ / แจกคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  4.    แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน
  5.    ประชุมหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ (เพื่อทําความเขาใจในมาตรฐานและ

ตัวบงชี้) 
         6.     หนวยงานจัดเก็บขอมูล ตามตัวชี้วัดที่ไดประกาศไว
         7.     ประชุมปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน (SAR)” 
         8.     การจัดทํา / สงรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานตอมหาวิทยาลัย
         9.     แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับหนวยงาน
         10.   การอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
         11.   การตรวจประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน
         12.   จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย (SAR) 
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         13.   วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน/นําเสนอขอเสนอแนะของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในในการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

 14.   จัดสงรายงานการประกันคุณภาพประจําปให สกอ.

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
          1.  ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทั้งดานทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในสวนที่
เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินการ
          2.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และประกาศใหบุคลากรไดรับทราบ
          3.  หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน มีงบประมาณและ
บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
          4.  ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีฝายและเจาหนาที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานนั้นๆ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 9 รายการ  จํานวน  32  แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.1 (1)   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2552 
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จํานวน 2 แผน) 
 เอกสารหมายเลข 7.1 (2)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
                                                 การศึกษาภายใน (จํานวน 1 แผน) 
 เอกสารหมายเลข 7.1 (3)   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (จํานวน 5 แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.1 (4)  ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (จํานวน 2 แผน) 
 เอกสารหมายเลข 7.1 (5)   รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา (จํานวน 5  แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.1 (6)  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงาน (จํานวน 11 แผน)                                         
 เอกสารหมายเลข 7.1 (7)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
                                                 ภายในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.1 (8)   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                (จํานวน 4 แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.1 (9)  บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.01 / 12  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เรื่องแจงมติ
                                                 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 9/2552 (จํานวน 1 แผน)                                        



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  7.2  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ  สมศ.
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์  ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.อนุรัตน  สายทอง,

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย ,  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา , 
ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข , รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, 
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ , นายนิกร สุขปรุง, 
นายสุนทร  ไชยชนะ , นายรัฐพล  ฤทธิธรรม , 
ผศ.ดร.สําราญ  กําจัดภัย , ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช , 
ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา , นางนงเยาว  จารณะ, 
นายภคพล  คติวัฒน , นายเกษม   บุตรดี

โทรศัพท :  08–7852-3307 โทรศัพท :   08–1974–868 ,08–1965–5683 , 
08–1975–6678 , 08–1975–6433 , 08–1975–6244 ,
08–6640–0853 , 08–7693–3867, 08–9758–8660 ,  
08–7950–5254 , 08–9942-6583 , 08–1919–6026 , 
08–1872–7835 , 08–6631–9191 , 08–1261–2894 , 
08–9940-6996

คําอธิบาย :
คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผานการประเมิน

ของ สมศ. และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและกลุมสาขาวิชา

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต 
ปงบประมาณ พ.ศ.ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
ประเมินของ สมศ.

ระดับ
ความสําเร็จ

- 4.0000 4.4600



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการ
ประเมินของ สมศ.

3 4.4600 4.4600 0.1338

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
          มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ.2539 จนถึงปจจุบัน และ
ได มีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการ มหาชน) (สมศ.)  เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2549  หลังจากประเมินภายนอกรอบที่ 2 โดย สมศ. แลว
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้

1.     มหาวิทยาลัยประกาศตัวบงชี้ใหมสําหรับการประกันคุณภาพภายใน
  2.    จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
  3.    ประชาสัมพันธ / แจกคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  4.    แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน
  5.    ประชุมหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ (เพื่อทําความเขาใจในมาตรฐานและ
          ตัวบงชี้) 

         6.     หนวยงานจัดเก็บขอมูล ตามตัวชี้วัดที่ไดประกาศไว
         7.     ประชุมปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน (SAR)” 
         8.     การจัดทํา / สงรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานตอมหาวิทยาลัย
         9.     แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับหนวยงาน
         10.   การอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน
         11.   การตรวจประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน
         12.   จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย (SAR) 
         13.   วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน/นําเสนอขอเสนอแนะของการประกัน
                  คุณภาพการศึกษาภายในในการวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
         14.   จัดสงรายงานการประกันคุณภาพประจําปให สกอ.



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                             รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
          1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทั้งดานทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในสวนที่
เกี่ยวของใหความรวมมือในการดําเนินการ
          2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และประกาศใหบุคลากรไดรับทราบ
          3. หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน มีงบประมาณและบุคลากร
ที่รับผิดชอบโดยตรง
          4. ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีฝายและเจาหนาที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานนั้น ๆ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -
          
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน  2  รายการ  จํานวน  5  แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.2 (1)   แจงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา เลขที่หนังสือ

                                                       มศ 0002 / 505 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 7.2 (2)   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 

                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จํานวน 4 แผน)



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  8  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูจัดเก็บขอมูล : ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ดร.สําเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  

ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ    ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  
กลางประพันธ, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร  ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัม
ภาผล, ผศ.อนุรัตน  สายทอง,  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญ
ใช, นายเกษม  บุตรดี, นางนงเยาว  จารณะ,นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น,นางดารา
ภรณ  นันตะสุข

โทรศัพท : 08 - 1261 - 4949 โทรศัพท :  08 - 9422 – 9875, 08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853,  08 - 7693 – 3867,  
08 - 3141 – 0403, 08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685,  08 - 9208 – 5122, 
08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191, 08 - 9353 – 3421,08 
- 6226 - 9672

คําอธิบาย : 
                  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา           
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิง(ลิตร) ขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงาน เชน เวลาที่ใหบริการ จํานวน
บุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การใหบริการ เปนตน และพิจารณาปริมาณพลังงานที่แตละหนวยงานในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาใชจริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หนวยงานควรจะใชอยางเหมาะสม
ตามปจจัยที่มีผลตอการใชพลังงานของหนวยงาน โดยใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล    
www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
                      พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ

1. ไฟฟา 
2. น้ํามัน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดําเน ินการทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 แตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การกรอกขอมูลการใช
พลังงานที่หนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบถวน



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9   เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ

4.3550 5.0000 5.0000

เกณฑการใหคะแนน :

1. ไฟฟา คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของ
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี

ระดับ
คะแนน

คะแนน เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน (kWh) ครบถวน และขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334  

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง มากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชไฟฟาจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟาอยูในชวง -0.166 ถึง 0
ในกรณีที่ปริมาณการใชไฟฟาจริงนอยกวาปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานไฟฟามากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล 
ดานไฟฟา (2.5 คะแนน)

2. น้ํามัน คะแนนการประเมินผลดานไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของ
หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
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ระดับ
คะแนน

คะแนน เกณฑการใหคะแนน

ระดับที่ 1 0.5 มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานที่เกิดจากความมีสวนรวมของเจาหนาที่ และมีแผนติดตามผล

ระดับที่ 2 0.5 ขอมูลปริมาณการใชพลังงานน้ํามัน (ลิตร) ครบถวน และขอมูลพื้นฐาน
สําหรับการจัดทําดัชนีการใชพลังงานครบถวน

ระดับที่ 3 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.500 ถึง -0.334  

ระดับที่ 4 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง มากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน โดยมีคาดัชนี
การใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5 0.5 ปริมาณการใชน้ํามันจริง เทากับหรือมากกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
โดยมีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันอยูในชวง -0.166 ถึง 0
ในกรณีที่ปริมาณการใชน้ํามันจริงนอยกวาปริมาณการใชน้ํามันมาตรฐาน 
หรือ มีคาดัชนีการใชพลังงานน้ํามันมากกวา 0 จะไดคะแนนเต็มในการประเมินผล
ดานน้ํามัน (2.5 คะแนน)

ปจจัยที่ใชในการคํานวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 :

(1) ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน
คํานวณจากแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ไดจากการวิเคราะหผลของขอมูลปจจัยพื้นฐานตอปริมาณ
การใชพลังงานของหนวยงานในแตกลุม โดยในการวิเคราะหนั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลตอการใช
พลังงานของหนวยงาน แบงออกเปน 2 สวนคือ

(ก) ตัวแปรจากลักษณะการทํางาน เชน เชน จํานวนบุคลากร พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร เวลาการ
ทํางาน จํานวนผูเขามาใชบริการ การออกใหบริการ เปนตน

(ข) ตัวแปรจากสภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ระยะหางจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอําเภอที่ตั้ง 
พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เปนตน

(รายละเอียดของการคํานวณปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐานของแตละกลุมอยูใน
www.e-report.energy.go.th)
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(2) คาการใชพลังงานไฟฟา/น้ํามันจริงที่รายงานแกสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
คือ ปริมาณการใชไฟฟา/น้ํามัน ที่หนวยงานรายงานผาน www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน

สูตรการคํานวณคาดัชนีการใชพลังงาน :
คาดัชนีการใชไฟฟา/น้ํามัน = คาการใชไฟฟา/น้ํามันมาตรฐาน – คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง

                  คาการใชไฟฟา/น้ํามันจริง

เงื่อนไข :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน 

ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่สถาบันอุดมศึกษาไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงาน
และพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สถาบันอุดมศึกษาจะตองไดคะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะไดรับการประเมินผลคาคะแนน
ดัชนีการใชพลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

หนวยงานที่มีคาดัชนีการใชพลังงานต่ํากวา -0.500 หรือเปนหนวยงานที่มีปริมาณการใชพลังงานจริง
เปน 2 เทาของปริมาณการใชพลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไมไดคะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 

ในกรณีที่ สนพ. พบวาขอมูลตางๆที่หนวยงานกรอกขอมูลเขาสูระบบนั้นไมสอดคลองกับความเปน
จริง โดยมีแนวโนมที่จะบิดเบือนขอมูลเพื่อใหไดผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทําการประเมินผลหนวยงาน
ดังกลาวใหได 1 คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

 2   5.0000 5.0000 0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน  ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2552  โดยมีการกําหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและดําเนินการ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจําปงบประมาณ         
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พ.ศ. 2552  จากผลการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีขอมูลการใชไฟฟา/น้ํามันในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยรายงานผล 
ผาน www.e-report.energy.go.th ของสวนอนุรักษพลังงานและพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) โดยสรุปผลการใชพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ขอมูลตั้งแตตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารทุกหนวยงานใหความสําคัญ   และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายฝายบริหารในการประหยัด

พลังงานของมหาวิทยาลัย
 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 มหาวิทยาลัยมีการกอสรางอาคารใหมทําการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนเจาภาพการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทําใหมีการใชน้ํามัน

เชื้อเพลิงมากขึ้น
 มหาวิทยาลัยมีจํานวนรถยนตเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกับจํานวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึ้น
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน 3 รายการ จํานวน 12 แผน)
 เอกสารหมายเลข 8 (1)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 210/2552 เรื่องแตงตั้งคณะทํางาน

ทบทวนแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานกําหนดแผนงานและเปาหมายใน
การลดการใชพลังงาน (จํานวน 2 แผน)

 เอกสารหมายเลข 8 (2)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 220/2552 เรื่องแตงตั้งผูดูแลรับผิดชอบ
                                             การปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจําพื้นที่ (จํานวน 9 แผน)
 เอกสารหมายเลข 8 (3) สรุปผลการใชพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                               ขอมูลตั้งแตตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th

                                          (จํานวน 1 แผน)
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                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  9  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท   ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม  บุตรดี, นางนิรมล     

เนื่องสิทธะ, นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ, นางอมรรัตน            
ตุนกลิ่น, นางเกกิลา  แสงบัวทาว

โทรศัพท :  08 - 1261 - 4949 โทรศัพท :  08 – 9940 – 6996, 08 - 4420 – 1115,          
08 - 1954 – 5514, 08 - 9353 – 3421, 08 – 9277 – 1225

คําอธิบาย : 

            เพื่อเปนการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาใหมีความรวดเร็วและเปนไปตาม
แผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ซึ่งมีผลใหการเบิกจายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนไปตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบงเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายลงทุน 
คําอธิบาย :

 กา ร พิจ ารณา ผลสํ า เร็ จของการ เบิ กจ า ย เงิน งบป ระ มา ณ จะ ใช อัตร า การ เบิ กจ า ย                       
เงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่  5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณ
กําหนดให
สูตรการคํานวณ :

                       เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย    x 100
                                       วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ
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หมายเหตุ : 
1. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนจะไมรวมเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และ

ไมไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี้ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงาน
วงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

2. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการอื่นๆ การเบิก
จายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

3. สามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th                                        

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

2550 2551 2552
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ไดรับ 93.50 99.78 138.60
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลง -     3.98 4.25
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่คงเหลือ 93.50 103.76 142.85
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 55.14 69.51 116.69
รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 58.97 66.99 81.6900

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

68 71 74 77 80

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

2 81.6900 5.0000 0.1000
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. มหาวิทยาลัยฯไดวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายใหเปนไปตามแผน 
2. มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง กรณีรายการที่สามารถดําเนินการไดพรอมกันก็จะรวมชุด  

ในการดําเนินการในภาพรวม ซึ่งทําใหมีเงินเหลือจาย และดําเนินการเปนไปตามแผน
3. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน เปนหนวยในการติดตามผลการจัดซื้อจัดจางจากงานพัสดุ   

เพื่อรวบรวมรายงานผลตอผูที่เกี่ยวของ  พรอมเรงรัดการใหเปนไปตามที่แผนกําหนดไว
4. มหาวิทยาลัยฯ มีการรายงานขอมูลจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) เว็บไซต  (http://ffmis.cgd.go.th)

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ผูบริหารใหความสําคัญ  โดยมีนโยบายในการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและแผนเบิกจาย

อยางเครงครัด
2. หนวยงานที่ไดรับจัดสรรครุภัณฑ และสิ่งกอสรางใหความรวมมือในการดําเนินการตามแผนการ    

จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัยฯ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
1. มหาวิทยาลัยฯ มีแกไขคุณลักษณะครุภัณฑ  แบบแปลนการกอสราง  หรือเปลี่ยนแปลงรายการ 

แผนการดําเนินการ งบประมาณ สถานที่กอสราง  หนวยดําเนินการ
2. ยกเลิกการประกวดราคาและดําเนินการประกวดราคาใหม
3. ผูรับเหมาขาดสภาพคลอง

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 1 รายการ) จํานวน 1 แผน
 เอกสารหมายเลข 9 (1)  เอกสารการรายงานการติดตามสถานการณเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย  

ลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สะสมตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงสิ้น
เดือน กันยายน 2552  (จํานวน  1 แผน)
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                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
                           การใหบริการ     
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์       ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา ,

นายสุนทร ไชยชนะ , นางนิรมล  เนื่องสิทธะ , 
นางสาวอังคณา  ศิริกุล

โทรศัพท :  08-7852-3307 โทรศัพท :   08-1872 -7835 , 08-3141-0403 , 
08-4420-1115 ,  08-6219-9302

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของผูรับบริการที่ไดรับบริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมด ในแตละกระบวนงานบริการ
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการไดจริง 

และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 ปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี

กระบวนงานที่นํามาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษา
คัดเลือกมาดําเนินการจํานวนไมนอยกวา 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และตอง
ครอบคลุมผูรับบริการทั้ง 3 กลุม ไดแก นิสิต/นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงาน
ภายนอก

งานบริการใดสามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน สถาบันอุดมศึกษาตองระบุเวลาเปน
ชั่วโมง หรือนาที โดยกําหนดให 1 วัน เทากับ 7 ชั่วโมง

การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดังนี้
- กรณีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลทุกราย 
- กรณีผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมาก ใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียงจํานวน 30 ราย/วัน 
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                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
                   รายชื่อกระบวนงาน  น้ําหนัก  และรอบระยะเวลามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเสนอ
ประเมินผลในปงบประมาณ 2552

ชื่อกระบวนงาน
ปงบประมาณที่เสนอ

ลดรอบระยะเวลา
น้ําหนัก

รอบระยะเวลา
มาตรฐาน

(ที่ปฏิบัติจริง)
1 การลงทะเบียนเรียน 2548 0.20 5  นาที
2 การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) 2548 0.20 1  วัน (หรือ 7 ชั่วโมง)
3 การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 2552 0.20 3 วัน (หรือ 21 ชั่วโมง)
4 การออกหนังสือรับรองขาราชการและ

บุคลากร
2548 0.20 6  ชั่วโมง

5 การใชบริการหองสมุด (ยืม- คืน)
5.1  การยืมหนังสือหองสมุด 2548 0.10 3 นาที
5.2  การคืนหนังสือหองสมุด 2548 0.10 3 นาที

รวม 1.00

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

1  (Wi x Ci) = 1
2  (Wi x Ci) = 2
3  (Wi x Ci) = 3
4  (Wi x Ci) = 4
5  (Wi x Ci) = 5

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถใหบริการ
ไดเมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที่ 5)

รอยละที่ลดลง รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20
คะแนนที่ได 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (ระดับ 1-4)

(1) (2) (3) (4) (5) (4) x 100/(5) = (6) (7) (7)x(2)=(8)

งานบริการ น้ําหนัก

รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน

ผูรับบริการ

ที่ไดรับ
บริการตาม

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

รอยละของ
ผูรับบริการที่
ไดรับบริการ

ตามรอบ
ระยะเวลา

มาตรฐานเทียบ
กับจํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

คะแนน
คะแนน

ถวงน้ําหนัก

1. การลงทะเบียนเรียน 0.2000 5  นาที 2,172 2,172 100.00 4.0000 0.8000

2.  การขอใบแสดงผล

การศึกษา(Transcript)
0.2000

1  วัน       

(7 ชั่วโมง)
590 590 100.00 4.0000 0.8000

3.  การขอหนังสือรับรอง

การเปนนักศึกษา
0.2000

3 วัน           

(21 ชั่วโมง)
708 708 100.00 4.0000 0.8000

4.  การออกหนังสือ

รับรองขาราชการและ

บุคลากร

0.2000 6  ชั่วโมง 451 451 100.00 4.0000 0.8000

5.   การใชบริการ

หองสมุด (ยืม- คืน)
0.2000

      5.1  การยืมหนังสือ

หองสมุด
0.1000 3 นาที 5,139 5,139 100.00 4.0000 0.4000

      5.2  การคืนหนังสือ

หองสมุด
0.1000 3 นาที 4,437 4,437 100.00 4.0000 0.4000

รวม 1.0000
ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ)
4.0000
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                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : ตารางสรุปการคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน (ระดับ 5)

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก

รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน

ผูรับ

บริการ

ทั้งหมด

ผลรวม

ของระยะ

เวลา
ใหบริการ

แก
ผูรับบริการ

ทุกราย

ระยะเวลา

เฉลี่ยที่
สามารถ
ใหบริการ

ได

รอยละที่ลดลงของ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่

สามารถใหบริการได
เมื่อเทียบกับ

ระยะเวลามาตรฐาน

คะแนน

(ที่ไดตาม

เกณฑ

ระดับ 5)

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก
(รวม
เกณฑ

ระดับ 5)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) / (4) = (6) (3) - (6) / (3) x 100 = (7) (8) (9)

1. การลงทะเบียนเรียน 0.2000 5  นาที 2,172 2,172  นาที 1.0000 นาที 80.0000 1.0000 0.2000

2.  การขอใบแสดงผล

การศึกษา(Transcript)
0.2000

1  วัน

(7 ชั่วโมง)
590

2,479.3667 
ชั่วโมง

4.2023
ชั่วโมง

39.9671 1.0000 0.2000

3.  การขอหนังสือ

รับรองการเปน

นักศึกษา

0.2000
3 วัน 

(21 ชั่วโมง)
708

5,275.4200 
ชั่วโมง

7.4512
ชั่วโมง

64.5181 1.0000 0.2000

4.  การออกหนังสือ

รับรองขาราชการและ

บุคลากร

0.2000 6  ชั่วโมง 451
292.3000 
ชั่วโมง

0.6481
ชั่วโมง

89.1983 1.0000 0.2000

5.   การใชบริการ

หองสมุด (ยืม- คืน)
0.2000

      5.1  การยืมหนังสือ

หองสมุด
0.1000 3 นาที 5,139

1,351.7167
นาที

0.2630 นาที 91.2333 1.0000 0.1000

      5.2  การคืนหนังสือ

หองสมุด
0.1000 3 นาที 4,437

134.6670
นาที

0.0304 นาที 98.9867 1.0000 0.1000

รวม 1.0000
ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ)
1.0000
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 
ตารางการสรุปคะแนนผลการดําเนินงานทั้งหมดในตัวชี้วัดที่ 10

ชื่อกระบวนงาน น้ําหนัก

รอบ

ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน

ผูรับบริการ

ที่ไดรับ
บริการตาม

รอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน

จํานวน
ผูรับ

บริการ
ทั้งหมด

รอยละของ
ผูรับบริการที่

ไดรับบริการตาม
รอบระยะเวลา

มาตรฐาน
เทียบเทากับ

จํานวน
ผูรับบริการ

ทั้งหมด

คะแนน

คะแนน
ถวง

น้ําหนัก

คะแนน
(ที่ไดตาม

เกณฑ
ระดับ 5)

คะแนนถวง
น้ําหนัก

(รวมเกณฑ
ระดับ 5)

(1) (2) (3) (4) (5)
(4) x 100/(5) = 

(6)
(7)

(7) x (2) 

= (8)
(9) (8) + (9)= (10)

1. การลงทะเบียน
เรียน

0.2000 5  นาที 2,172 2,172 100 4.0000 0.8000 0.2000 1.0000

2.  การขอใบ

แสดงผลการศึกษา

(Transcript)

0.2000
1  วัน

 (7 ชั่วโมง)
590 590 100 4.0000 0.8000 0.2000 1.0000

3.  การขอหนังสือ

รับรองการเปน

นักศึกษา

0.2000
3 วัน

(21 ชั่วโมง)
708 708 100 4.0000 0.8000 0.2000 1.0000

4.  การออก

หนังสือรับรอง

ขาราชการและ

บุคลากร

0.2000 6  ชั่วโมง 451 451 100 4.0000 0.8000 0.2000 1.0000

5.   การใชบริการ

หองสมุด ยืม- คืน)
0.2000

      5.1  การยืม

หนังสือหองสมุด
0.1000 3 นาที 5,139 5,139 100 4.0000 0.4000 0.1000 0.5000

      5.2  การคืน

หนังสือหองสมุด
0.1000 3 นาที 4,437 4,437 100 4.0000 0.4000 0.1000 0.5000

รวม 1.0000
ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักของทุกงานบริการ)
4.0000 1.0000 5.0000
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการ     

3 5.0000 5 .0000 0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 

1.    การลงทะเบียนเรียน
      1.1   ตั้งเปาหมายในการลงทะเบียนเรียน โดยจากเดิมใชเวลา 10 นาที  ลดลงเหลือ 5 นาที
       1.2  เริ่มดําเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใชเวลา 5 นาที
2.    การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับจริง
       2.1  ตั้งเปาหมายในการขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) โดยจากเดิม 21 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 7 ชั่วโมง
       2.2   เริ่มดําเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใชเวลา 7 ชั่วโมง
3.   การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
       3.1   ตั้งเปาหมายในการขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา โดยจากเดิม  35 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 21 ชั่วโมง
       3.2   เริ่มดําเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใชเวลา 21 ชั่วโมง
4.    การออกหนังสือรับรองขาราชการและบคุลากร
       4.1  ตั้งเปาหมายในการออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร โดยจากเดิม 7 ชั่วโมง ลดลงเหลือ  6 ชั่วโมง
       4.2   เริ่มดําเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใชเวลา 6 ชั่วโมง
5.     การใชบริการหองสมุด (ยืม- คืน)
        5.1  การยืมหนังสือหองสมุด
               5.1.1   ตั้งเปาหมายในการยืมหนังสือหองสมุดโดยจากเดิม 5  นาที ลดลงเหลือ 3 นาที
               5.1.2   เริ่มดําเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใชเวลา 3 นาที
        5.2  การคืนหนังสือหองสมุด
               5.2.1   ตั้งเปาหมายในการคืนหนังสือหองสมุด  โดยจากเดิม 5 นาที ลดลงเหลือ 3 นาที
               5.2.2   เริ่มดําเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใชเวลา 3 นาที
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1.    การลงทะเบียนเรียน

      1.1   เจาหนาที่ที่รับบริการ อํานวยความสะดวกแกบุคลากรเปนอยางดี
       1.2  ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความเสียสละ
2.    การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)
      2.1   เจาหนาที่ที่รับบริการ อํานวยความสะดวกแกบุคลากรเปนอยางดี
       2.2  ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความเสียสละ
3.   การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา
      3.1   เจาหนาที่ที่รับบริการ อํานวยความสะดวกแกบุคลากรเปนอยางดี
       3.2  ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความเสียสละ
4.    การออกหนังสือรับรองขาราชการและบคุลากร
      4.1   เจาหนาที่ที่รับบริการ อํานวยความสะดวกแกบุคลากรเปนอยางดี
       4.2  ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความเสียสละ
5.     การใชบริการหองสมุด (ยืม- คืน)
        5.1  การยืมหนังสือหองสมุด
          5.1.1   เจาหนาที่ที่รับบริการ อํานวยความสะดวกแกบุคลากรเปนอยางดี
             5.1.2   ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความเสียสละ
       5.2  การคืนหนังสือหองสมุด
            5.2.1  เจาหนาที่ที่รับบริการ อํานวยความสะดวกแกบุคลากรเปนอยางดี
             5.2.2  ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทํางานดวยความเสียสละ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
         -
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 13 รายการ  จํานวน  20  แผน )
 เอกสารหมายเลข 10 (1)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการ  
                                                ใหบริการในแตละกระบวนงานที่เปนรอบระยะเวลามาตรฐาน พ.ศ. 2552 
                                (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (2)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการบริการ 
                                                         การลงทะเบียนเรียน (จํานวน 1 แผน)
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                     รอบ  12  เดือน 

 เอกสารหมายเลข 10 (3)   รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการการลงทะเบียนเรียน
                                                (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (4)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการบริการ 

                                                                 การขอใบแสดงผลการศกึษา(Transcript) (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (5)   รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการการขอใบแสดงผล  
                                                การศึกษา(Transcript) (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (6)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการบริการ 

                                    การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา  (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (7)   รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการการขอหนังสือรับรอง
                                                 การเปนนักศึกษา  (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (8)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการบริการ
                                                การออกหนังสือรับรองขาราชการและบคุลากร  (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (9)   รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการ การออกหนังสือรับรอง
                                                ขาราชการและบุคลากร  (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 10 (10)  แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการบริการ
                                                 การใชบริการหองสมุด (การยืมหนังสือหองสมุด)  (จํานวน 1 แผน)  
 เอกสารหมายเลข 10 (11)  รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการการใชบริการหองสมุด 
                                                 (การยืมหนังสือหองสมุด)  (จํานวน 2 แผน)  
 เอกสารหมายเลข 10 (12)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใชในการบริการ
                                                  การใชบริการหองสมุด (การคืนหนังสือหองสมุด)  (จํานวน 1 แผน)  
 เอกสารหมายเลข 10 (13)   รายงานวิธีการจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการใหบริการการใชบริการหองสมุด 
                                                  การใชบริการหองสมุด (การคืนหนังสือหองสมุด)  (จํานวน 2 แผน)  
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  11  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต   
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท   ผูจัดเก็บขอมูล :  นายเกษม  บุตรดี

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ นางนิรมล  เนื่องสิทธะ,
นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น, นางดาราภรณ  นันตะสุข
นางเกกิลา  แสงบัวทาว

โทรศัพท :  08 - 1261 - 4949 โทรศัพท :   08 - 9940 – 6996, 08 - 1954 – 5514
08 - 4420 – 1115, 08 - 9353 – 3421, 08 – 6226 – 9672
08 – 9277 – 1225

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด

2550 2551 2552
ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต

ระดับ
ความสําเร็จ

5.0000 5.0000         N/A

เกณฑการใหคะแนน :

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน
จัดทําหรือทบทวนแผนกา รเพิ่มประสิทธิภาพการดํา เนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทากับ  1    คะแนน

จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดานการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา
(หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา: Full Time Equivalent  
Student)  ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และรายงานผลการคํานวณ
ตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ  
กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

เทากับ  2    คะแนน
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สําหรับ              
ทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดานวิจัย ดานการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

เทากับ  3    คะแนน

วิ เคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  และปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   เพื่อหาสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงตนทุนฯ (ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไมไดจัดทําตนทุนฯ  
ของปงบประมาณ พ.ศ.  2551  ให เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนฯ
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  กับคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาซึ่งเปนตัว
บงชี้ 5.7  ในการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 2 ของ สมศ.

เทากับ  4    คะแนน

นําผลการวิ เคราะหตนทันตอหนวยผลผลิตในระดับที่4   ไปเปนขอมูล
สนับสุนนโดยจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

เทากับ  5    คะแนน

เงื่อนไข   ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดับ  ถึงสํานัก
งบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 29  มกราคม 2553

หมายเหตุ
กลุมสาขาวิชา จําแนกดังนี้

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 2. วิทยาศาสตรกายภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร
4. สถาปตยกรรมศาสตร 5. เกษตรศาสตร              6. บริหารธุรกิจ
7. ครุศาสตร 8. ศิลปกรรมศาสตร 9. สังคมศาสตร
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                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต

3 N/A 1.0000 0.0300

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการนําผลการดําเนินการที่ไดไปกําหนดแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ   การดําเนินการสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากการประชุม
ผูบริหารในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2552  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับทราบ  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2552 และไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  
เพื่อดําเนินการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด อยางมีประสิทธิภาพ 
และจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552

 การดําเนินการในขั้นตอนที่ 2-5  อยูระหวางการดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดับ 
 ถึงสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 29  มกราคม 2553

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ  ใหการสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงาน

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
            การเปลี่ยนหลักเกณฑการจัดทําตามกรมบัญชีกลางชวงกลางป  ซึ่งเปนรูปแบบใหมตามหลักเกณฑ
ของกรมบัญชีกลางทําใหการเก็บขอมูลการใชจายยากขึ้นซึ่งตองใชเวลาในการศึกษาวิธีการจัดทําที่ถูกตอง
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 3 รายการ จํานวน 12 แผน)
 เอกสารหมายเลข 11 (1) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 225/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 11 (2)   แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ     

พ.ศ. 2552 (จํานวน 7 แผน)
 เอกสารหมายเลข 11 (3)   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2552

                                                       วันศุกรที่ 23 มกราคม 2552 (จํานวน 3 แผน)
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 12.1  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
                             ของสภามหาวิทยาลัย
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน   ผูจัดเก็บขอมูล : นายนิกร สุขปรุง, นางนงเยาว  จารณะ

นางสาวพิชญาดา  ธานี, นางสาวอรวรรณ  วัชรกุล,
นางนิรมล  เนื่องสิทธะ, ผศ.วาทินี  ศรีมหา

โทรศัพท :  08 - 1768 - 7890 โทรศัพท :   08 - 7693 – 3867, 08 - 6631 – 9191,
08 - 1320 – 4615, 08 - 1968 – 3190, 08 - 4420 – 1115
08 -1729 - 3383

คําอธิบาย : 
สภามหาวิทยาลัยถือวาเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

ทิศทาง นโยบาย อัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจายอํานาจไปยัง
องคกรอํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภา
คณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ                
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันใหมีความ
รับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได

ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมี
กลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ การดําเนินการ
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบ
ในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการ                        
ที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใสและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร

การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมี
กระบวนการที่ชัดเจนในการใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
รวมถึง การมอบอํานาจ (Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity)  
เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ตองสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้          
จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทตามประเด็นที่สําคัญ 
ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและ
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ 2 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี      
ที่ทําใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 
 มีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 
 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา
 มีการตรวจสอบดานการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

การสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีภายนอก และการปดบัญชีประจําป พ.ศ. 
2552 เพื่อสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน 
นับตั้งแตวันสิ้นงวดของปบัญชี

 มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
รวมทั้ง สภามหาวิทยาลัยควบคุมกํากับใหสถาบันอุดมศึกษามีการ
ดําเนินการตามระบบอยางตอเน่ือง 

ประเด็นที่ 3 สภา ม ห า วิ ทย าลัย มี การ ก ระ จา ย อํ าน า จก าร ตัด สิน ใจ  แ ละกํ า หน ดใ ห
คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของ
การกระจายอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงประโยชน
เ พื่ อ ผู รั บบ ริ ก า รผู มี ส ว น ไ ด ส ว นเสี ย  และ เ พื่ อ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ที่ ดี                            
ของสถาบันอุดมศึกษา
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ประเด็นที่ 4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 
และกําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยาง
ครบถวน รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมาย
และ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดําเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใชผลจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ
1 สภามหาวิทยาลัยมีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดีและ

การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  ในการประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใน เมื ่อวันที ่  27  กุมภาพันธ  2552  เวลา  09.00 – 12.00 น.  
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 -  มีการประชุมคณะกรรมกรรสภามหาวิทยาลัยเพื่อกํากับกรอบการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ  2552 เวลา  09.00 – 12.00  น.

-  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อดําเนินการหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา

- มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปรงใส และมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร เผยแพร
ทางวารสาร  และเผยแพรทางเว็บไซต

3 สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยมอบอํานาจใหผูบริหาร
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งแตงตั้งผูบริหารที่ 1/2552  ลงวันที่  25 
มกราคม  2552  เรื่อง  แตงตั้งผูบริหารดํารงตําแหนงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  และคําสั่งมอบอํานาจ ที่ 61/2552  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ  2552
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ
4 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

โดยมีการกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง  และ
กําหนดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญตามภารกิจหลักอยาง
ครบถวน รวมทั้ง การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมาย
และ/หรือตอสถาบันอุดมศึกษา

5 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัย /สถาบัน และดํ า เนินการตามระบบนั้น โดยใชผลจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําผล
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกณฑการใหคะแนน :

วัดระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี ้     

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

1 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

2 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

3 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

4 ประเด็น

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

5 ประเด็น

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่
และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

5 5 ประเด็น 5.0000 0.2500
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 ผูจัดเก็บตัวชี้วัดไดดําเนินการจัดเก็บรายละเอียดอยางตอเนื่อง  และติดตามขอมูลในการประชุม

             ทุกครั้ง  

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  และพรอม

ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมีบุคลากรเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน  และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูมีความรูความสามารถจึงทําใหติดภารกิจและมีผลใหไมสามารถมารวม
        การประชุมไดครบตามที่กําหนดไวจึงสงผลใหที่ประชุมไมครบองคประชุมในแตละครั้ง  

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 6 รายการ  จํานวน  16  แผน)
 เอกสารหมายเลข 12.1 (1)    นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ       
                                                    สกลนคร ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ใน
                                                    คราวประชุม ครั้งที่ 7/2552 วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
                                                    (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 12.1 (2)    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 2/2552
                                                    วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 (จํานวน 5 แผน)
 เอกสารหมายเลข  12.1 (3)   คําสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 5/2552 เรื่อง แตงตั้ง
                                                    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
                                                    (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 12.1 ( 4)    คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 61/2552  เรื่องมอบหมายให
                                                     รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 12.1 ( 5)    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 9/2552 
                                                    วันศุกรที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 (จํานวน 5 แผน)
 เอกสารหมายเลข 12.1 ( 6)   สรุปรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มี    

ตอการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2552 (จํานวน 1 แผน)    
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                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                               รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  12.2  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน ผูจัดเก็บขอมูล : นายเกษม  บุตรดี, นายนิกร สุขปรุง

นางนงเยาว  จารณะ, ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง
นางสาวพิชญาดา  ธานี, ผศ.วาทินี  ศรีมหา,
นางสาวศุภกุลภรณ  วัชรกุล, นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ

โทรศัพท :  08 - 1768 – 7890, 08 - 1261 - 4949 โทรศัพท :   08 - 9940 – 6996, 08 - 7693 – 3867
08 - 6631 – 9191, 08 - 4428 – 5407, 08 - 1320 – 4615
08 -1729 – 3383, 08 - 1968 – 3190, 08 - 1968 - 3190

คําอธิบาย : 
การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปน

เปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความจําเปน อยาง

ยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 คานิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเปน

ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดไวเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติรวมกัน และสงผลตอ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสําเร็จของสถาบัน 

 ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึง 
การสื่อสารดวยวาจา กริยาทาทาง การประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดี และการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรที่
ปรากฏเปนเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบชองทางการสื่อสารใหสอดคลองกับธรรมชาติของผู เกี่ยวของ                       
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทําใหเขาถึงองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเปนการสื่อสาร
แบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสารและผูรับสาร และตองมีการนําขอมูลจาก
การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได

 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย             

ไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดาน

ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)
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 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษามี

กระบวนการอยางไรที่จะสามารถสรางคุณคาการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน 

(Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  เปาประสงค (Goal) ของสถาบันสูการ

ปฏิบัติระดับคณะ/สํานัก ที่แสดงความสัมพันธในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบงบอกถึงทิศทางและการ

เชื่อมโยงเปาหมายตาง ๆ ขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม และเปนเสมือนเครื่องมือสื่อสารและ

การถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรในสถาบันใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  กําหนดประเด็นสําคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย

ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้ง         
การปรับแผนปฏิบัติร าชการใหสอดคลองกับนโยบา ย กรอบทิศทา ง              
การดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และกําหนดแนวทาง          
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนว
ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ร ว ม ถึ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการนํา
ขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติได

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/
สํานัก โดยกําหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ เกี่ยวของกับ
หนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
สถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่ว
ทั้งสถาบัน
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ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับ
สถาบันและระดับคณะ/สํานัก ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเฉพาะ
การบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ที่ดี ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ระดับคณะ/สํานัก และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่ เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการมาใชเปนขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใน
ปงบประมาณ   พ.ศ. 2553 และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใหความ
เห็นชอบ

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

1 - สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้ง ไดมีการ
    ปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง  การดําเนินงานที่
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนด และกําหนดแนวทาง  การดําเนินงานของสถาบัน 
อุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
คานิยมหลัก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้ง 7/2552  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  
2552 (วาระที่ 6.1)  

      สภามหาวิทยาลัยไดทบทวนแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/25852 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2552  (วาระที่ 5.8)
       สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายกรอบทิศทางการดําเนินงาน ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ  2552 (วาระที่ 1.1)
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ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ
2 - สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทางแนว

ทางการดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับบุคลากรในระดับตาง ๆ ในการประชุม
การมอบกรอบทิศทางการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของ
สถาบันอุดมศึกษาใหกับบุคลากรในดับตาง ๆ ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ  2552  ณ  
โรงแรมพลอยพาเลซ  จังหวัดมุกดาหาร  และนําขอมูลเผยแพรกรอบการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย  ทางเว็บไซตสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมอบเลมกรอบ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

3 - มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย         
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  ในวันพุธที่ 13  พฤษภาคม 2552  ณ  หองประชุมใหญศูนยวิทยาศาสตร 
เพื่อใหคณะ  สํานัก  สถาบัน  กอง  และบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัย  พรอมทั้งชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินผลตามแผน 
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

- มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ สํานัก
และกอง  และดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

4 - มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 40/2552  เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่             
19  มกราคม  2552

- มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ในวัน
จันทรที่ 18  พฤษภาคม  2552

- มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552  วันที่ 30  ตุลาคม 
2552
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                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                               รอบ  12  เดือน 

ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ
5 - มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการอยางสม่ําเสมอ  โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ  
สํานัก  สถาบัน และกอง  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด

6 - มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
        มาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอตอ
         สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552
         วันที่ 30  ตุลาคม 2552

เกณฑการใหคะแนน :

วัดระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเกณฑ      
การใหคะแนน ดังนี ้  
   

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน
ในประเด็นที่ 1 
และประเด็นที่ 2

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น
อีก 1 ประเด็น 

(รวม 3 ประเด็น)

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น 

(รวม 4 ประเด็น)

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2

และประเด็นอื่น
อีก 3 ประเด็น 

(รวม 5 ประเด็น)

ดําเนินการได 
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2

และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเด็น

(รวม 6 ประเด็น)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

5 6  ประเด็น 5.0000 0.2500
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                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                               รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายเพื่อใหบุคลากรในระดับตาง ๆ ไดปฏิบัติตามโดยมีคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการเพื่อใหสอดคลอง  พรอมทั้งมีการปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย
อยางเปนปจจุบัน

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 งบประมาณที่สนับสนุนการในการปฏิบัติงาน และมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
 สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการดําเนินงานและใหคําปรึกษาในระดับผูปฏิบัติ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในลักษณะงานที่ทํา

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน  7  รายการ  จํานวน 21  แผน)
 เอกสารหมายเลข 12.2 (1)   โครงการประชุมถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติราชการ 

                                                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                                          (จํานวน 4 แผน)  

 เอกสารหมายเลข 12.2 (2)   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2552 ในวันศุกรที่ 
                                                    24  กุมภาพันธ  2552  (จํานวน 5  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 12.2 (3)   หนังสือนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
                                                   (จํานวน 4  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 12.2 (4)   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
                                                   ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
                                                   (จํานวน 4  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 12.2 (5)  แผนที่ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จํานวน 1  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 12.2 (6)  แผนที่ยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 1  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 12.2 (7)  คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ  ประจําปงบประมาณ
                                                   พ.ศ. 2552 (จํานวน 2  แผน)  
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด : 13  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
                          ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายประสิทธิ์  คะเลรัมย   ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ,

ผศ.อนุรัตน  สายทอง, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,
ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล,
นางปทุมทิพย  มานโคกสูง

โทรศัพท :  08 – 1965 - 5683 โทรศัพท :   08 – 6640 – 0853, 08 – 1974 – 8685
08 – 1975 – 6678, 08 – 1975 – 6433,
 08 – 1975 – 6244 08 – 1872 - 5845

คําอธิบาย : 

                    ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนไดกําหนดไวในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยให
สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งเปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูล
ขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และไดพัฒนาเพิ่มระดับการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น

การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนการปรับระบบราชการสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุนสวน  การพัฒนา โดยระดับการมีสวนรวมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ

ระดับการใหขอมูล   เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว แตเปนระดับ
ที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวนราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซึ่งจะนําไปสู
กระบวนการอื่นๆ ตอไป 

ระดับการปรึกษาหารือ   เปนการรับฟงความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 
คิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆ กับสวนราชการ

ระดับการเขามาเกี่ยวของ   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีสวนรวมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

ระดับการรวมมือ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบทบาทหรือฐานะ
หุนสวนหรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ

ระดับการเสริมอํานาจประชาชน  เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน
ระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด

 กิจกรรมสรางความสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี
เปาหมายสําคัญในการเปดโอกาสที่จะนํามาซึ่งความรวมมือรวมใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียให
ไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

โดยกําหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นที่ 1  สถาบันอุดมศึกษากําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

ส ว น ร ว ม  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2552 โ ด ย ก า ร ท บ ท ว น ผ ล                         
การดําเนินงานและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานในปที่ผานมา และ/หรือ 
วิเคราะหและทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับภารกิจหลักหรือ
ยุทธศาสตรที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา

 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีหรือทบทวนองคประกอบของคณะทํางาน         
ภาคประชาชนใหเหมาะสมกับประเด็นขางตน โดยวิเคราะหประชาชน
กลุ ม เ ป า หม า ย ห รือ ผู มีส ว น ไ ด เสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภา ร กิจ หลั ก ห รื อ               
ยุทธศาสตรที่สําคัญอยางครอบคลุมและชัดเจน

ประเด็นที่ 2  สถาบันอุดมศึกษาจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมตามประเด็นที่กําหนดขางตน โดยพิจารณาจากระดับ      การ
มีสวนรวมทั้ง 5 ระดับ และนําผลการทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะห
ขางตนมาใชประกอบดวย  

 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีชองทางหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็น จาก
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ประชาชนกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
กําหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดําเนินการสงเสริมกิจกรรม
ส ร า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ป ร ะ ช า ช น ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ห รื อ ผู มี ส ว น ไ ด
สวนเสียตามประเด็นที่กําหนด

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามประเด็น          ที่กําหนด โดย
วิเคราะหรายงานสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใชประกอบ และคํานึงถึงความ
สอดคลองกับแนวทางที่จัดทําไวในประเด็นที่ 2  โดยแผนงาน/โครงการฯ ควร
ระบุวัตถุประสงค กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายที่สามารถวัดและประเมินผลไดอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม และนําเสนอผูบริหารหรือ ผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมไดแลว เสร็จครบถวน มีการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และจัดทํารายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงานตอผูบริหารและคณะทํางานภาคประชาชน รวมทั้งสื่อสารให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางาน
ภาคประชาชนตองดําเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรอยละ 80 ขึ้นไป จึงจะพิจารณาประเด็นที่ 5  และ 6 
ตอไป

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนร วมเส นอตอผูบริ หารส ถาบัน อุดมศึกษา  และคณะทํ างาน                     
ภาคประชาชน รวมทั้ ง เผยแพรรายงานสรุปผลการดํา เนินงานดังกลาว                      
แกประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษานําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมี           
สวนรวมจากประเด็นที่ 5 ไปวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางหรือแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอตอ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจพิจารณาและไดรับความเห็นชอบ
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมเพื่อทบทวนผลการดํ า เนินงานของ
คณะกรรมการฯ ในป 2550 – 2551 ในประเด็นการเมืองภาคพลเมืองภายใตศูนย
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสกลนคร  
 การทบทวนผลการดําเนินงานในป 2551 คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะจากการ
ดําเนินการในป 2551 คือ โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเปนโครงการ/กิจกรรมที่ดี หากแตมีขอเสนอแนะ คือ การขาดการแตงตั้ง
คณะทํางานภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในโครงการ ถึงแมวาในโครงการมี
วัตถุประสงคที่ตองการใหชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมก็ตามที 
 การทบทวนองคประกอบของคณะทํางานตามโครงการการสรางเสริมสุขภาวะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดถูกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2 ไดขอสรุป คือ 
การแตงตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาในโครงการการสรางเสริมสุข
ภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การขับเคลื่อนการทํางานตามโครงการนี้ ในป 
2552 การแตงตั้งดังกลาวมีกระบวนการ คือ การปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น
ในประเด็นบทบาทและภารกิจหลักของคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ โดยใหสอดคลองกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 ประเด็น
ยุทธศาสตรที่  7 การบริหารจัดการที่ดี : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ)
  คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตาม
โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดการประชุม
กลุมยอย เพื่อวิเคราะหประชาชนกลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดเสีย) ที่ เกี่ยวของใน
กิจกรรมที่จะดําเนินการตามโครงการฯ 
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการที่

ปรึกษาและคณะทํางาน ที่มีคณะกรรมการภาคประชาชนเขารวมประชุมระดม
ความคิดเกี่ยวกับการจัดทําแนวทางเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีมติที่ประชุม
วาเมื่อพิจารณาทบทวนแผนงานของโครงการฯในป 2551 กิจกรรมยอยที่จะสานตอ
เพื่อพัฒนาแนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตการมีผูนํา
ชุมชนในเขตรอบมหาวิทยาลัยที่เปนชุมชนที่ตั้งของหอพักนอกมหาวิทยาลัยที่มี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปพักอาศัย ตรงตามแผนงานในโครงการหอพักแสนสุข 
ในโครงการการสรางเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 การทําความเขาใจรวมกับตัวแทนชุมชนในฐานะคณะกรรมการภาคประชาชนใน
เรื่องการจัดทําโครงการหอพักแสนสุข เพื่อเปนหอพักตัวอยางปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา 
ปลอดยาเสพติด มีภูมิทัศนที่ดี โดยการใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมอยางไร เปน
การแลกเปลี่ยนความเขาใจในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 
 คณะทํางานไดออกสํารวจชุมชนรุงพัฒนา 1 ชุมชนรุงพัฒนา 2 และชุมชนดง
พัฒนา เปนการออกศึกษาชุมชน โดยมีจุดมุงหมาย คือ ไดออกศึกษาสภาพหอพักนอก
มหาวิทยาลัย สภาพแวดลอมของหอพัก และชุมชน รวมถึงความเปนอยูของคนใน
ชุมชน และตองการสรางความเขาใจกับหอพักที่จะเขารวมโครงการหอพักแสนสุข 
ทั้งนี้เจาของหอพักนอกที่จะเขารวมโครงการ ไดรับทราบขอมูลเบื้องตน (จากการทํา
สนทนากลุมแบบไมเปนทางการกับผูนําชุมชนรุงพัฒนา 1 และรุงพัฒนา 2) และยินดี
จะเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ

3  คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทํางาน และคณะกรรมการภาคประชาชน ไดรวม
ประชุมกลุมยอย เพื่อรวมระดมความคิดในหลายประเด็น และมีมติตกลงรวมใน
ประเด็นการจัดทําแผนงานโครงการแบบมีสวนรวม โดยทุกฝายยอมรับการมี
คณะทํางานที่ไดทบทวนองคประกอบของคณะทํางานใหม เชน กิจกรรมหอพักแสน
สุข มีผูนําชุมชนบางคนเปนเจาของกิจการหอพักนอก อสม. และอพปร.  จึงเปน
โอกาสที่ จะทํ าใหการมีสวนรวมในโครงการมีผลลัพธที่ ดี  คือ  การรวมรับ
ผลประโยชนภายหลังการดําเนินโครงการ จะเปนทิศทางที่ดีตามความประสงคของ
เจาของหอพัก คือ การไดประชาสัมพันธหอพักตอมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
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                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  6  เดือน
                                                                                                                                              รอบ  12  เดือน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และการไดรวมทํากิจกรรมการพัฒนาหอพักใหเปน
หอพักตัวอยางเพื่อการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีนักศึกษาที่อยูอาศัยในหอพักใหดียิ่งขึ้น 
 การจัดทําแผนงานกิจกรรมในโครงการหอพักแสนสุข โดยคณะทํางานฝาย
ประชาสัมพันธ ไดจัดทําแผนงานดานการประชาสัมพันธควบคูกันดวย (ผานรายการ
เสียงตามสายของมหาวิทยาลัยและเสียงตามสายของชุมชนรุงพัฒนา 1 ชุมชนรุง
พัฒนา 2 และชุมชนดงพัฒนา

4 คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม
ไดแลวเสร็จครบถวน มีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
และจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอผูบริหารและคณะทํางานภาค
ประชาชน รวมทั้งสื่อสารใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 
สถาบันอุดมศึกษาและคณะทํางานภาคประชาชน ตองดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการแบบมีสวนรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

5 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้ง
เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงานแกประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

6 คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตาม
โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมสรุปผล
และถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการ นําไปสูการจัดทําเปนแนวทางกําหนดเปน
แผนงาน/โครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปที่ 2 
(พ.ศ. 2553) เพื่อเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผูใหการ
สนับสนุนงบประมาณ คือ สสส. ตอไป 
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เกณฑการใหคะแนน :

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้  

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที ่2

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นท่ี 1, 2, 
และ 3

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, และ 4

 ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, 4 และ 5

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน

ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, 4, 5 และ 6

เหตุผล :
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวม               

ของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยกําหนดใหมีกลไกในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอยางเชน กําหนดไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ในสวนที่ 3 และสวนที่ 10 ดังนี้

- สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน เชน ในมาตรา 78 (5) ไดบัญญัติใหรัฐตอง 
“จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นเพื่อใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน”  

- สวนที่ 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ในมาตรา 87 กําหนดวารัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมประชาชน โดยตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในเรื่องตางๆ อยาง
ครบวงจรเริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ
 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของ

กฎหมาย  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2546  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใชกลยุทธในการ
พัฒนา 2 ดาน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  โดยการสรางความพรอม
ใหภาคราชการ และภาคประชาชน  ดวยการสงเสริมใหภาคราชการมีความรูความเขาใจ และตระหนักในเรื่อง
การบริหารราชการแบบมีสวนรวมที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวมแสดงความคิดเห็น               
รวมตัดสินใจ รวมการดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ   พรอมกับ
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เสริมสรางศักยภาพใหกับเครือขายภาคประชาชนใหมีความรูความเขาใจ ที่สามารถเขามารวมดําเนินงานกับ
ภาครัฐในฐานะหุนสวนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือราชการ
ระบบเปดเกิดผลเปนรูปธรรม มีความตอเนื่องและยั่งยืน โดยทุกสวนราชการจะตองปรับระบบ การบริหารงาน
ใหเปนระบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และฝงรากเปนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของสวนราชการ  
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน กระบวนทัศนของคนในหนวยงานใหสามารถทํางานรวมกับประชาชนใน
ลักษณะหุนสวน มีการทํางานในลักษณะเครือขาย มีการออกกฎเกณฑและแนวทางการทํางานที่เปนธรรมเนียม
ปฏิบัติของหนวยงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

2 5.0000 5.0000 0.1000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจและวิเคราะหภารกิจหลัก ยุทธศาสตรที่สําคัญ และเหมาะสมในการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของ ผูมีสวน
ไดเสียอยางเหมาะสม

 มีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจใหผูที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียที่เปนรูปธรรมชัดเจน
 อยูระหวางการเตรียมการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยมีคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ (ผูแทน

องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผูแทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน เปนตน) 
เพื่อจะไดรวมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ
หรือการพัฒนาบริการสาธารณะ
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารใหความสําคัญตอการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการ

บริหารและการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
 คณะทํางานและผูเกี่ยวของมีความตั้งใจจริงในการทํางาน เสียสละเวลา บุคลากรมีความพรอม และมี

ขอมูลเพียงพอ
 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนงานโครงการหอพักแสนสุข คือ การขับเคลื่อนงานสามกอนเสา เปนปจจัย

สนับสนุนใหภาคี 3 ภาคสวนไดรวมขับเคลื่อนงานตามโครงการที่จะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพ 
ความรู ความเขาใจ ความตระหนักในดานการเขามามีสวนรวมในโครงการที่เปนลักษณะการเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนนอกมหาวิทยาลัยไดเขามามีสวนรวมในโครงการหอพักแสนสุขที่เกิดผลสําเร็จ
ของโครงการตามตัวชี้วัด วัดความสําเร็จโครงการ ผลักดันและพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบ
ราชการแบบมีสวนรวมในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ใหโอกาสทางการศึกษาแกคน
ในทองถิ่นโดยมีกลยุทธการเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
และคณะผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

 ภาคีเครือขาย คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร และเทศบาลเมือง
สกลนคร รวมทั้งชุมชนกลุมเปาหมายทั้งหมดตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนงานโครงการ
หอพักแสนสุขที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการที่มีความสําคัญเปนผลประโยชนของทุก
ภาคสวนตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน เปนปจจัยสนับสนุนใหการขับเคลื่อนงานโครงการ
ประสบความสําเร็จ

 ชุมชนหอพักนอกที่เปนกลุมเปาหมาย คือ ชุมชนรุงพัฒนา 1 ชุมชนรุงพัฒนา 2 ชุมชนดงพัฒนาใน
บริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผูนําชุมชนและเจาของหอพักที่ใหความสําคัญกับการเขา
รวมโครงการเพื่อพัฒนาหอพักแสนสุขรวมกัน การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในโครงการ
นําไปสูการมองผลการณไกลในปจจุบันและอนาคต ที่ตองการใหเกิดหอพักแสนสุขตอนักศึกษาที่มา
อยูอาศัยและไดเขามามีสวนรวมกับการบริหารงานโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 การดําเนินงานมีขั้นตอนรายละเอียดที่จําตองดําเนินการมาก ทําใหตองใชเวลาในการกําหนดแผนงาน 
ผูรับผิดชอบและวิธีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

 ในบางขั้นตอนผูปฏิบัติงานมีภารกิจการทํางานมาก ทําใหบางครั้ง ไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
แผนงานของมหาวิทยาลัย

 ภาคประชาชน/ตัวแทนชุมชนมีภารกิจประจํามาก ทําใหการนัดหมายมีการเปลี่ยนและลาชา มีผลตอ
การจัดทํากิจกรรมโครงการ ที่สงผลใหลาชาตามไปดวย

 การสื่อสารทางเดียวไมไดผลและลาชา ไมทันตอเหตุการณ
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หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 9 รายการ  จํานวน  27  แผน)
 เอกสารหมายเลข 13 (1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสกลนคร ตามโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (จํานวน 4 แผน)

 เอกสารหมายเลข 13 (2)    คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 780/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามโครงการการสราง
เสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จํานวน 3 แผน)

 เอกสารหมายเลข 13 (3)    ตัวอยางแบบประวัติและผลงานคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป 2552 (จํานวน 2 แผน)

 เอกสารหมายเลข 13 (4)    แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(จํานวน 4  แผน)

 เอกสารหมายเลข 13 (5)  โครงการและแผนงานการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(จํานวน 4  แผน)

 เอกสารหมายเลข 13 (6)  รายงานผลการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (จํานวน  2  แผน)
 เอกสารหมายเลข 13 (7)  รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินโครงการ  (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 13 (8)   สารประชาสัมพันธหนองหารหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จํานวน 2  แผน)
 เอกสารหมายเลข 13 (9)  ภาพกิจกรรมโครงการการสรางเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(จํานวน 2 แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด :  14  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร
และการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร  ไชยชนะ ผูจัดเก็บขอมูล : นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท,

นางสาวจิราพร  พออามาตย,   นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา
โทรศัพท :  08 - 3141 - 0403 โทรศัพท :   08 - 1873 – 6880,  08 - 3336 – 1509,

08 - 4409 - 5195
คําอธิบาย : 

        ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการรวมกันในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 1/2552 ขอมูลดานงบประมาณ และขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ตอเนื่องมา ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สําหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 การพัฒนาระบบฐานขอมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลอื่นที่สําคัญตอการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
                        ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบํารุงรักษาขอสนเทศ (Maintain information) ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลได
อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว  ใ น เ ว ล า ที่ ต อ ง ก า ร  แ ล ะ ล ด ค ว า ม ซ้ํ า ซ อ น ข อ ง ข อ มู ล  โ ด ย ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ที่ ดี                                
ตองประกอบดวยการกําหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลและสิทธิการเขาถึงขอมูล ระบบบริหารความเสี่ยง
ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูล
                        กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ
เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน

โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลาง
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซตที่
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เผยแพรรายงานขอมูลที่เกี่ยวของ พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชอง
ทางการติดตอสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให สกอ. ภายในเวลาที่กําหนด

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  หรือ
แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สรางคุณคา อยางนอย 1 กระบวนการ

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลดานนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่นๆ ไดแก 
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหาร ผูปฏิบัติ และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเหมาะสม

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครไดดําเนินการจัดสงฐานขอมูลแลว 3 ฐาน คือ 
ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลนักศึกษา และฐานขอมูลหลักสูตร ในการจัดสงขอมูล
ครั้งที่ 1 กําหนดกอนวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดําเนินการเผยแพรขอมูล ที่เว็บไซต 
http://udomdb.snru.ac.th/

3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ไดดําเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศคณะ (FIS) และ
ไดดําเนินการนําเขาขอมูลที่ครบถวน ถูกตองและทันสมัย

4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ไดดําเนินการทบทวนฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการสรางคุณคาระบบบริหารงบประมาณ
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ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการขอมูลดาน
นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ที่เว็บไซต http://udomdb.snru.ac.th ระบบฐานขอมูล
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ที่เว็บไซต http://job.snru.ac.th และ 
www.job.mua.go.th ระบบฐานขอมูลแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ และ
คํารับรองการปฏิบัติราชการที่เว็บไซต http://fis.snru.ac.th

6 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีระบบเฝาระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการhttp://fis.snru.ac.th

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
ในประเด็นที่ 1 

และ 2

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 
2

และประเด็นอื่น
อีก 1 ประเด็น 

(รวม 3 ประเด็น)

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นท่ี 1 และ 
2

และประเด็นอื่น
อีก 2 ประเด็น 

(รวม 4 ประเด็น)

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นท่ี 1 และ 
2

และประเด็นอื่น
อีก 3 ประเด็น 

(รวม 5 ประเด็น)

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2
และประเด็นอื่น
อีก 4 ประเด็น

 (รวม 6 ประเด็น)

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร  
หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษาและระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

3 N/A 1.0000 0.0300
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คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. กําหนดหนวยงานและผูรับผิดชอบ  ในการดูแลจัดทําระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา        

บุคลากร  หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา  และภาวะมีงานทําของบัณฑิต
2. วางแผนแนวทางการจัดเก็บขอมูลดานนักศึกษา  บุคลากรและหลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา                   

และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
3. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลนักศึกษาที่เขามาศึกษาในปการศึกษา 2552
4. ติดตั้งระบบสารสนเทศคณะ
5. วางแผนการนําเขาขอมูลของระบบสารสนเทศคณะ โดยเรียงลําดับตามความสําคัญในการใชงาน
6. นําเขาขอมูลสารสนเทศคณะ
7. วางแผน จัดเตรียม เลือกกระบวนการสรางกระบวนการสรางคุณคา จากระบบฐานขอมูลที่มีอยูในมหาวิทยาลัย
8. สรางกระบวนการสรางคุณคาระบบบริหารงบประมาณ

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดเตรียมขอมูล                

ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
2. ไดรับการสนับสนุนขอมูลบุคลากรจากงานนิติการและการเจาหนาที่ และระบบแฟมสะสมงาน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับ

นักศึกษาและหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
4. ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากสถาบันวิจัย  ในการจัดเตรียมภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
5. ไดรับการสนับสนุนจากงานคลัง  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ในการจัดเตรียมขอมูลการเงิน

อุดมศึกษา 
6. ไดรับการสนับสนุนจากกองนโยบายและแผน ในการสรางกระบวนการสรางคุณคาของระบบบริหาร

งบประมาณ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
   จํานวนรายการขอมูลยังไมสอดคลองกับมาตรฐานกลาง
    ความสมบูรณของขอมูล
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9    เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 
หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 6 รายการ จํานวน 9 แผน)
 เอกสารหมายเลข 14 (1)  หนังสือ ที่ ศธ 0542.10/102 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เรื่องขอสงขอมูล

รายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 14 (2)  บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.10/049 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552   เรื่องขอเชิญ

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบงาน (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 14 (3) บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.10/ว 247 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552                

เรื่องขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ 2553 
(จํานวน 1 แผน)

 เอกสารหมายเลข 14 (4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ที่เว็บไซต http://udomdb.snru.ac.th (จํานวน 1  แผน)  

 เอกสารหมายเลข 14 (5) ระบบฐานขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ที่เว็บไซต 
http://job.snru.ac.th และ www.job.mua.go.th (จํานวน 2 แผน)  

 เอกสารหมายเลข 14 (6) คูมือการติดตั้งระบบสารสนเทศคณะ(จํานวน 2  แผน)  
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                      รอบ  9    เดือน
                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  15  ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู เพื่อพัฒนาบุคลากร
                           ของสถาบัน อุดมศึกษา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท       ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ดร.สําเร็จ  คันธี,        

นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา
,ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร        
ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน  สายทอง,              
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช,นายเกษม บุตรดี, 
นางนงเยาว  จารณะ, ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง, นางสาวอังคณา    
ศิริกุล, นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ

โทรศัพท :  08 - 1261 - 4949 โทรศัพท :  08 - 9422 – 9875, 08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254
08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08 - 7693 - 3867,  
08 - 3141 – 0403, 08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685, 08 - 9208 
– 5122, 08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191,  
08 - 4428 – 5407, 08 - 6219 – 9302, 08 – 4166 – 5181, 

 กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การระบุความรู  การคัดเลือก การรวบรวมการ
จัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบันอุดมศึกษา   การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู ใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดียิ่งขึ้น                                                                

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ
1 1. จัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ 25/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ลงวันที่ 14  
มกราคม 2552 โดยมีหนาที่ดังนี้ 
     1) กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 
     2) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
     3) จัดเตรียมขอมูลและสนับสนุนในเรื่องตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่
เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
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                                                                                                                                                 รอบ  12  เดือน 

ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

     4)ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรูป 2551 และกําหนดแนวทาง
จัดทําแผนฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปรับปรุงแผนฯ 2551-2555 โดยมอบหมายใหฝาย
เลขาฯ คณะทํางานศึกษารายละเอียดท่ีเกี่ยวของและจัดทําแบบสํารวจภารกิจและสมรรถนะที่
ตองการจําเปนของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรป 2552 ตอไป  โดยในชวงแรกที่
การดําเนินการยังไมแลวเสร็จใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยใชแผนฯ ป 
2551 – 2555 เปนแนวทาง ซึ่งไดมีการวิเคราะหสมรรถนะหลักแลวแตยังไมครอบคลุม
ทั้งหมด  ตอเมื่อดําเนินการจัดทําสมรรถนะและประเมินชองวางเสร็จแลวจึงปรับปรุงแผนให
สอดคลองตอไป และนํากระบวนการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดย
รายงานผลการดําเนินงานแกผูบริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. จัดทําสมรรถนะบุคลากรฯ
      3.1 วิเคราะหภารกิจและกําหนดสมรรถนะที่ตองการจําเปนสําหรับแตละสายงาน 
           3.2.1 จัดประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําสมรรถนะของ
บุคลากร 
           3.2.2 สํารวจภารกิจและสมรรถนะที่ตองการจําเปนในแตละบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจ
นั้นๆ 
           3.2.3 จัดประชุมเพื่อใหความเห็นชอบรวมกันจากผลการสํารวจ และจัดทํา
รายละเอียดคําอธิบาย (พจนานุกรม) สมรรถนะ
           3.2.4 ประเมินสมรรถนะบุคลากร โดยสํารวจระดับสมรรถนะที่คาดหวังและเปน
มาตรฐานสําหรับแตละบุคคล  สมรรถนะปจจุบัน  ประเด็นที่ตองการพัฒนา  วิธีการที่
ตองการพัฒนาตนเอง  และชวงเวลาที่ตองการพัฒนาตนเอง

2 3.  วิเคราะหผลการสํารวจในขอ 3.2.4 โดยการหาคาเฉลี่ยของระดับสมรรถนะที่คาดหวังและเปน
มาตรฐานสําหรับแตละบุคคล  คาเฉลี่ยของระดับสมรรถนะปจจุบัน  ผลตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ระดับสมรรถนะทั้งสองขางตน  และสรุปจํานวนบุคลากรที่ตองการพัฒนาตนเองดวยวิธีการ
ตางๆ
4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรป 2552 และ 2552-2555 ตามหลักการที่กําหนดไวในขอ 2  และผาน
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552  วันศุกรที่ 28  
สิงหาคม 2552  
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ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

3 5. หนวยงานตางๆ ดําเนินโครงการโดยใชกระบวนการจัดการความรู มีการเผยแพรขอมูล
ความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงานที่ดําเนินการ เชน 
การประชุมกลุมยอย  การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม การสอนงาน ฯลฯ  
     5.1  คณะกรรมการจัดทําแผนฯ เผยแพรขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และ
ความรูเกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากร  โดยหนังสือแจงเวียนไปยังบุคคลกรและหนวยงาน
ตางๆ    ประกาศเสียงตามสาย  และ เว็บไซต snrukm.snru.ac.th  และ เว็บไซด
tor2549.snru.ac.th  และจัดเว็บบลอก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  การอบรม  ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
    5.2  การดําเนินโครงการยอย มีการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปรับปรุงพัฒนางาน และปรับปรุงอยางตอเน่ือง มีการบันทึกการประชุมสรุปความรูที่
ไดและนําไปปรับปรุงงาน เชน โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

4 6.  หนวยงานตางๆ ดําเนินโครงการโดยใชกระบวนการจัดการความรู มีการวิเคราะหองค
ความรูที่เกี่ยวของกับงาน สรางและแสวงหาความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู  จัดเก็บองคความรู  
และนําไปปรับปรุงพัฒนางานตามความเหมาะสมของแตละหนวยงานที่ดําเนินการ 
        6.1  คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรโดยใชกระบวนการจัดการความรู  

   6.2 การดําเนินโครงการยอย มีจัดประชุมกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปรับปรุงพัฒนางาน และปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีการบันทึกการประชุมสรุป
ความรูที่ไดและนําไปปรับปรุงงาน เชน โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล  
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ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

5 7. มีระบบติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามแผนฯ โดยกําหนดผูติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ  ไวในคําสั่ง ขอ 1. 
8. ผูรับผิดชอบในขอ 7 กํากับ ติดตามการดําเนินงานของโครงการตางๆ ตามแผนฯ ที่
ตนเองรับผิดชอบ และสงขอมูลรายงานให   กองนโยบายและแผนรวบรวม สรุป
ภาพรวมความสําเร็จของแผนฯ เสนอตออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย
9.  มีการนําผลการติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงการดําเนินงาน ทํางานที่เสริมสราง
ประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  โดยในบาง
โครงการที่ดําเนินการแลวเกิดปญหา หรือมีแนวคิดการทํางานที่ดี ไดมีการนําไปปรับปรุง
พัฒนางานจนบรรลุผลสําเร็จ  

6 10. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการประเมินผลโดยมีแบบฟอรมประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ที่ครอบคลุมภารกิจ และนํามาพิจารณาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
สวนการพัฒนาตนเองของบุคลากรไดกําหนดรางวัลจูงใจไดแก  เงินรางวัลสําหรับผู
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  โลหเกียรติยศสําหรับอาจารยที่เปนแบบอยาง
ที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย (ผูสอนดีเดน)   เกียรติบัตรสําหรับ
นักวิจัยดีเดน  เกียรติบัตรสําหรับบุคลากรที่ไดรับเสนอชื่อเปนขาราชการพลเรือนดีเดน  

7 11. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
      11.1  สัมฤทธิผลระดับบุคคล โดยใหบุคลากร รายงานผลการพัฒนาตนเอง โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณการพัฒนาตนเอง  ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไข และ
ขอเสนอแนะ  รวมทั้งผลนําไปปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ  สงใหฝายเลขาฯ คณะทํางาน 
      11.2 สัมฤทธิผลระดับหนวยงาน  โดยใหหนวยงานสรุปผลการดําเนินโครงการตาม
เปาหมายที่กําหนดในโครงการที่รับผิดชอบ  
    11.3 สัมฤทธิผลระดับมหาวิทยาลัย โดยฝายเลขาฯ รวบรวมผลการดําเนินงานในขอ 
11.1 และ 11.2  และนํามาสรุปภาพรวมของสัมฤทธิผลของแผนฯ  จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
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โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) ที่ตองการ
ของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแตละตําแหนงที่สอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความ
จําเปนของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานเพื่อการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใชกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ ในการ
ประเมินความตองการจําเปน (Needs assessment) เพื่อการพัฒนาของบุคลากรฯที่จะชวยให
บุคลากรฯ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และมีความกาวหนาในวิชาชีพ

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษานําขอมูลตามประเด็นที่ 1 คือความตองการจําเปนของบุคลากรฯ มาวิเคราะหชองวาง
ระหวางสมรรถนะปจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเปาหมายที่สถาบันอุดมศึกษาตองการ และนํามา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมทั้ง ทบทวนกระบวนการจัดการความรูที่ไดกําหนดไวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการจัดการความรู
กับการพัฒนาบุคลากรฯ ใหสอดคลองกับสมรรถนะหลัก คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู คูมือ แผนพับ หรือใชชองทางการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
โดยตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารตาง ๆ

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป และแผนรายป รวมทั้ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไดอยางครบถวน โดยใชกระบวนการจัดการความรู

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ และจัดทํารายงานเสนอตอผูมีอํานาจ รวมทั้ง นําผลการติดตามไปปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสราง
ประสิทธิภาพและเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน ที่
กําหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการใหสิ่งจูงใจอื่นของสถาบัน 
อุดมศึกษา
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ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกลาว โดยพิจารณาถึงผลที่
เกิดขึ้นตอตัวบุคลากรฯ และผลตอการพัฒนางานที่รับผิดชอบเปนสําคัญ และจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ ปญหา ขอจํากัด แนวทางแกไขและ
ขอเสนอแนะ เสนอตอผูมีอํานาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และนําไปเปน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรูสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบัน อุดมศึกษา

5 5.0000 5.0000 0.2500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
2. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ พ.ศ. 2551  และกําหนดแนวทางจัดทําแผนแผนพัฒนา

บุคลากรปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555   

3. จัดทําสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิเคราะหภารกิจของบุคลากรและกําหนดสมรรถนะที่ตองการจําเปนสําหรับแตละสายงาน  
โดยจัดประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทําสมรรถนะของบุคลากรและสํารวจ
ภารกิจและสมรรถนะที่ตองการจําเปนสําหรับแตละบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจนั้นๆ
จัดประชุมเพื่อใหความเห็นชอบรวมกันจากผลการสํารวจ  และจัดทํารายละเอียดของแตละ
สมรรถนะและสรุปเปนพจนานุกรมสมรรถนะ

4. วิเคราะหสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
6. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรตออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย
7. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร  และถายทอดสูการปฏิบัติ
8. การประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
             1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ใหมีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งดานการศึกษาตอ ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
การฝกอบรม  ตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

           2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและทุนเพื่อใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

               3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดจัดทําแบบสํารวจขอมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับบุคลากรทุกภาคสวนจึงทําใหแผนพัฒนาบุคลากรเสร็จลาชา

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 11 รายการ จํานวน 51 แผน) 
 เอกสารหมายเลข 15 (1)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 25/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(จํานวน 2 แผน)  
 เอกสารหมายเลข 15 (2)   บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.01/ว 199 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552              

เรื่อง ขอ ความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจสมรรถนะที่ตองการ และจําเปน
ตามภารกองของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จํานวน 6 แผน)

 เอกสารหมายเลข 15 (3)   สรุปผลการวิเคราะหสมรรถนะหลัก (Core  Competency) (จํานวน 1 แผน)
 เอกสารหมายเลข 15 (4)   พจนานุกรมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงาน(จํานวน 14 แผน)  
 เอกสารหมายเลข 15 (5)   บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.01/ว236 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 
                                                เรื่อง ขอ ความอนุเคราะหเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะ
                                                ของตนเอง(Self Assessment) ของบุคลากร (จํานวน 6 แผน)
 เอกสารหมายเลข 15 (6)   http://tor2549.snru.ac.th (จํานวน 2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 15 (7)  แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2555 
(จํานวน 11 แผน) 

 เอกสารหมายเลข 15 (8)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่
                                                  8/2552  วันศุกรที่ 28 สิงหาคม  2552 (จํานวน 4 แผน)  
 เอกสารหมายเลข 15 (9)  บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.11/247  ลงวันที่ 28  กันยายน 2552  เรื่องผลการ

คัดเลือกอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย  (จํานวน  1 แผน)
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 เอกสารหมายเลข 15 (10) บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.06/901  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน 2551                  
เรื่อง  ของบประมาณสนับสนุนตําแหนงทางวิชาการ (จํานวน  1 แผน)

 เอกสารหมายเลข 15 (11)  แบบสรุปการดําเนินการและประเมินโครงการ  ประจําปงบประมาณ 2552  
(จํานวน 3 แผน)
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                            รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา            
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ดร.สําเร็จ  คันธี,        

นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรี
วงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช, 
ดร.พจมาน  ชํานาญกิจ,นายศิริชัย วงศกวานกลม, น.ส.หฤทัย 
พิกุลศรี

โทรศัพท :  08 - 1708 - 5035 โทรศัพท : 08 - 9422 – 9875,  08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254
08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08-1919-6026, 
08 – 6640 – 0853, 08 – 9862-4798,08-7320-0665

คําอธิบาย :

                     ประกาศคณะกรรมการข าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.)  เมื่อวันที่                     
8 พฤษภาคม 2550 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดแนวทาง วิธีการ ใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  โดยใหกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร และใหมีกระบวนการสงเสริม
ผูเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดําเนินการกับผู
ที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพรอมใหวินิจฉัยได

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ประเด็นที่ รายละเอียดการดําเนินการ

1 มหาวิทยาลัยมีสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตามรายงาน
การประชุม ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวนคําสั่งแตงตั้ง บทบาทหนาที่ของ 
คณะกรรมการฯ 

2 มหาวิทยาลัยมีสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 24 มิถุนายน 2551ในรอบปที่ผานมา และนํามาทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและ
กํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช  

3 นําจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นเสนอตอสภา
วิชาการ  สภามหาวิทยาลัย  ตามประเด็นที่ 2 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ 
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4 มหาวิทยาลัยสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและ
ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่น ที่มีตอคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย
ประโยชน และมหาวิทยาลัยนําขอมูลนี้ไปใชในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

5 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่ งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณฯ  มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อยางจริงจัง รวมทั้ง มีประกาศการใหรางวัลผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

6 มหาวิทยาลัยมีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผล การเสนอการ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอผูมีอํานาจ
และ/หรือผูบริหารมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
2550 2551 2552

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของ สถาบันอุดมศึกษา

ระดับ
ความสําเร็จ 4.0000 4.5000 5.0000

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ดําเนินการได

สําเร็จ ครบถวน 
1 - 2 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

3 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

4 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

5 ประเด็น

ดําเนินการได
สําเร็จ ครบถวน 

6 ประเด็น



ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

             

  

161
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โดยกําหนดประเด็นสําคัญในการประเมินความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยประจําของสถาบัน ในปที่ผานๆ มา และนําผลสรุปมาทบทวน
องคประกอบและบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม หรือปรับปรุงบทบาทหนาที่ของคณะ
กรรมการฯ ชุดเดิม ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 24 มิถุนายน 2551ในรอบปที่ผานมา และนํามาทบทวน
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมทั้งกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมและกํากับ
ดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช  

ประเด็นที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดขึ้น  ตามประเด็นที่ 2 ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผูมีอํานาจ ทั้งนี้ ตองมีการจัดทําคูมือและมี
การประกาศใชอยางเปนทางการเพื่อใหคณาจารยและผูเกี่ยวของรับทราบอยางกวางขวางและ
ปฏิบัติได

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาสรางชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับขอมูลปอนกลับและ
ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งขอรองเรียนอื่น ที่มีตอคณาจารยของสถาบันใน
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชน และสถาบัน
นําขอมูลนี้ไปใชอยางเปนระบบในการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใหดียิ่งขึ้น มีการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณฯ              
มีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ 
อยางจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความกาวหนาและมีการประเมินประสิทธิผล การดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และจัดทําเปนรายงาน เสนอตอผูมีอํานาจและ/หรือผูบริหาร
สถาบัน
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของ
สถาบันอุดมศึกษา            

3 6  ประเด็น 5.0000 0.1500

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. การทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

และทบทวนองคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ทําใหไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น

2. การประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และนําผลการประเมินมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพและทําใหได
คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และมีการ
กําหนดผ ูรับผิดชอบในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. การสงคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ไปยังอาจารยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนครทุกคนและการประชาสัมพันธโดยผาน Web Site  ของมหาวิทยาลัย

4. การติดตั้งกลองแสดงความคิดเห็นจากคณาจารย  บุคลากร  นักศึกษา  ผ ูรับบริการและบุคคลทั่วไป  
และสายตรงอธิการบดี

5. การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งประเมินโดย  
นักศึกษา  บุคลากร  ผูบริหารและอาจารยประเมินตนเอง  

6. การปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการกําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผ ูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การกําหนดหลักเกณฑในการเลือกอาจารยที่เปนแบบอยางในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

7. นําเสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)            รอบ  9  เดือน
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ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหาร  คณาจารย   ใหความสําคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย                             

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    -

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 10 รายการ  จํานวน  18  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 16 (1)    รายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ

                                                         อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันจันทรที่  5  มกราคม   2552
 (จํานวน  2  หนา)              

 เอกสารหมายเลข 16 (2)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  538/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
                                            ประเมินผลการปฏิบัติ  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย                      
                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จํานวน  1  หนา)
 เอกสารหมายเลข 16 (3)   คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ  (จํานวน  2  หนา)
 เอกสารหมายเลข 16 (4) ชองทางการติดตอสื่อสาร  (จํานวน  1  หนา)
 เอกสารหมายเลข 16 (5)   บันทึกขอความที่ ศธ 0542.11/ว198 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  
                                               เรื่อง  การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จํานวน  1  หนา)
 เอกสารหมายเลข 16 (6)    รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

                                    วิชาชีพอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในวันพฤหัสบดีที่         
                                                      10  กันยายน  2552 เวลา 15.00 - 16.20 น. ณ หองสรัสจันทร อาคาร 10 
                                                       ชั้น  2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จํานวน  2  หนา)
 เอกสารหมายเลข 16 (7)    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การคัดเลือกอาจารยที่เปน
                                                แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย  
                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จํานวน  2  หนา)
 เอกสารหมายเลข 16 (8)   บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.11/247  ลงวันที่ 28 กันยายน 2552  เรื่อง ผล
                                               การคัดเลือกอาจารยที่เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
                                               วิชาชีพอาจารย   (จํานวน  1  หนา)
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 เอกสารหมายเลข 16 (9)   การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
                                                    การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                                                    สกลนคร  (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 16 (10)  บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.01/6  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552                                
                                                เรื่อง แจงมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่  9/2552  วันศุกรที่
                                                25 กันยายน  2552  (จํานวน  2  แผน)                                   
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                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                รอบ  9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
ชื่อตัวชี้วัด :  17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ            
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ดร.สําเร็จ  คันธี,        

นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรี
วงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช, 
ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง, นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท

โทรศัพท :  08 – 1708 – 5035 โทรศัพท : 08 - 9422 – 9875,  08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254
08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08-1919-6026,
08 – 4428 – 5407, 08 - 1873 - 6880 

คําอธิบาย : 

ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดใหอาจารย
ประจําของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให
นิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอก
คณะ โดยสถาบันเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรูตางๆ การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยการกําหนดจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการและการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและผูเรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) มีหองสมุด
และระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง

อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่ เนนผู เรียน       
เปนสําคัญ โดยใชการเก็บขอมูลจริงจากอาจารยประจําของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัด
ประสบการณหรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดสวนจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
เรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสํารวจขอมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารยประจําของสถาบัน 
หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บรองรอยหลักฐานจากการศึกษาขอมูลดวยวิธีการอื่นๆ                     
ที่นาเชื่อถือเชน การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปญหาหรือตั้งโจทยของผูสอน และพิจารณา
จากงานที่ผูสอนมอบหมาย เปนตน แลวจัดทําสรุปผลดังกลาวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัดทําเปน
รายงานวิจัยประเมินผลก็ได
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ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ประเด็นยอยที่ใชในการ

พิจารณา
ผลการดําเนินงาน

1 – 4 1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา

2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน
รายบุคคล

3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยการลดการถายทอดความรู เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียน

4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

5 คณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของคณาจารยประจํา) ประเมินผล
การจัดการสอนของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผู เรียนและอิงพัฒนาการของผู เรียน โดยเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู

6 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 
75 ของคณาจารยประจํา) ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน 
และนําผลการวิจัยไปใช  เพื่อพัฒนาผูเรียน

7 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 
75  ของคณาจารยประจํา) มีการนําเสนอผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ

เกณฑการใหคะแนน

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน

 1-3 ประเด็น

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน
4 ประเด็น

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน
5 ประเด็น

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน
6 ประเด็น

ดําเนินการได สําเร็จ 
ครบถวน

ทั้ง 7 ประเด็น
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โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอย   รอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) มีความรูความเขาใจ รู เปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา และดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนด

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
และนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแต
ละภาคการศึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการสํารวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยประจําของสถาบัน และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการสอนของคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอย  รอยละ 75  ของคณาจารย
ประจํา) ใหเปนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได  โดยการลดสัดสวนการ
ถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่มสัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูเรียนใหมากขึ้น

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ  (อยางนอยรอย
ละ 75 ของคณาจารยประจํา)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 
ของคณาจารยประจํา) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารยประจําของสถาบันที่สอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน โดยเปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูและการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และสามารถนําผลที่ไดมาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพได

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมทําใหคณาจารยประจําสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75 ของ
คณาจารยประจํา) ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไป
ใช เพื่อพัฒนาผูเรียน

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยสวนใหญ (อยางนอยรอยละ 75                     
ของคณาจารยประจํา) มีการนําเสนอผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ            

5 4.0000 4.0000 0.2000

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่  17
2. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระหวางวันที่  

19 – 21 พฤษภาคม  2552  และมีการประเมินผลการอบรม
3. อาจารยไดมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียน  เพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
4. อาจารยไดมีการพัฒนา Web Site  ของตนเอง  เพื่อเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา
5. มีการประเมินการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. อาจารยมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
7. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและวิเคราะหแยกเปนคณะ  และหา

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยในดานวิชาการ และวิชาชีพ เชน การอบรม สัมมนา

 ประชุมวิชาการ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 ความรวมมือในการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดเก็บขอมูล

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก  จํานวน 10 รายการ จํานวน 25  แผน)  
 เอกสารหมายเลข 17 (1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 6/2551  วันศุกรที่  8  ตุลาคม  
                                                 พ.ศ. 2551  เวลา  14.30 น.  ณ  หองประชุมสรัสจันทร  อาคาร  10 ชั้น  2
                                                 (จํานวน  2 แผน)
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 เอกสารหมายเลข 17 (2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารยในการจัดการเรียน
                                                 การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  (จํานวน  3  แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (3)  การประชาสัมพันธโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย
                                               ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวารสารหนองหารหลวง
                                                        (จํานวน  2 แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (4)  โครงการสอน / Course Syllabus  (จํานวน  2  แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (5)  แบบประเมินความตองการของผูเรียน รายวิชา ECED 501 
                                                วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ภาคเรียนที่ 2/2551 (จํานวน  2   แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (6)    แบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
                                                 (จํานวน  3 แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (7)    คูมือใชงานระบบเว็บไซตอาจารย  สําหรับอาจารยผูสอน 
                                                 (จํานวน  4  แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (8)    บันทึกขอความ ที่ ศธ 0542.11/ว226  วันที่  28 สิงหาคม 2552   
                                                 เรื่อง ขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน  
                                                 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ            
                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จํานวน  1  แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (9)    แบบประเมินความรูความเขาใจกอนและหลังเรียนรายวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                 
                                               (จํานวน  2  แผน)
 เอกสารหมายเลข 17 (10)  การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                                                 
                                                 (จํานวน  3 แผน)
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ชื่อตัวชี้วัด : 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท ผูจัดเก็บขอมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ, ดร.สําเร็จ  คันธี,        

นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, 
ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร       
ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน  สายทอง,        
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช,นายเกษม บุตรดี, 
นางนงเยาว  จารณะ, ผศ.ภาวิณี  แสนชนม, ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง, 
นางสาวอังคณา   ศิริกุล, นายวุฒิพงษ  พันธุมนันท,               
นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ, นางอมรรัตน  ตุนกลิ่น

โทรศัพท :  08 - 1261 - 4949 โทรศัพท :  08 - 9422 – 9875, 08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254
08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08 - 7693 - 3867,  
08 - 3141 – 0403, 08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685, 08 - 9208 
- 5122, 08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191,  
08-6219-1792,08 - 4428 – 5407, 08 - 6219 – 9302, 08 - 1873 – 
6880, 08 – 4166 - 5181, 08 - 9353 - 3421 

คําอธิบาย : 
                    กระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่
เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ
เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน
                   ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของ
กระบวนการที่สรางคุณคาตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา อาจมี
มากกวา 1 ขอก็ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ขอกําหนดที่สําคัญ
ในเรื่องนี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอน แหลงคนควา เปนตน ซึ่ง
หลังจากไดขอกําหนดแลว สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตอไป
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    รอบ   9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ขั้นตอนที่ ผลการดําเนินงาน

1 - มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 วันศุกรที่ 12 มิถุนายน  2552  ณ  หองสรอยสุวรรณา   
อาคาร 10  ชั้น 3  เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจวิธีการและขั้นตอนในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาของมหาวิทยาลัย  และมีสวน
รวมในการวิ เคราะหกระบวนการที่สรางคุณคาและจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติ งานของมหาวิทยาลัย   มีการวิ เคราะหความเชื่ อมโยงระหวาง
กระบวนการที่สร างคุณค ากับเป าประสงค   ยุทธศาสตร  และพันธกิ จ                   
ของมหาวิทยาลัย   จากการประชุมปฏิบัติการมหาวิทยาลัยไดกําหนด  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  เปนกระบวนการที่สรางคุณคาที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

2 - 3 -  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
    การออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ  ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทํา
    คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
-   คณะกรรมการดําเนินหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา 
    ความเสี่ยง และกรอบ ระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ

4 -  มหาวิทยาลัยไดนําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรมาใชและ
   ปรับปรุงแกไขขอมูลเพิ่มเติมตามผูปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะการแกไขและ
    กรรมการใหดําเนินการแกไขและนําไปใชใหเกิดประโยชนและคุมคาในการ
    ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน

5 -  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการ,ปรับปรุง
   คูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานการพัฒนาลักสูตรจากการนําไปใชเพื่อเปน
   แนวทางในการ กําหนดกระบวนการสรางคุณคาในปงบประมาณ 2553 ตอไป
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                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    รอบ   9  เดือน
                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 
เกณฑการใหคะแนน :

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่
สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  และพันธกิจหลักของสถาบัน 
สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ที่จะทําให เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่
สรางคุณคาเพื่อทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน

1    คะแนน

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1

2    คะแนน

ส ถาบันอุดมศึ กษามี การ ออกแบบกร ะ บว นการ จ ากข อกํ าห นดที่สํ าคั ญ           
ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน โดยรวมกันทําหนาที่ศึกษาความเปนไปได พิจารณาความคุมคา ความเสี่ยง 
และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ

3    คะแนน

สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให
งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน) และมีการ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผนหรือมาตรการลด
คาใชจายของหนวยงาน เปนตน

 4    คะแนน

สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 
และจัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณา
และใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป

5    คะแนน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

คาคะแนน        
ถวงน้ําหนัก

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา  

2 5.0000 5.0000 0.1000
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                                                                                                                                                รอบ  12  เดือน 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่สงผล

โดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา
จากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ และดําเนินการนําคูมือการปฏิบัติงานมาตราฐานการ
พัฒนาหลักสูตรไปใชโดยคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานการ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงคูมือซึ่งใหขอเสนอแนะและแนวทางที่จะไปพัฒนากระบวนที่สราง
คุณคาในป 2553 ตอไป

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ผูบริหารใหความสําคัญกับกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความตองการ

ของผูรับบริการ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :    
 การจัดทําคูมือในการใชภาษาสื่อสารไมชัดเจนทําใหผูนําคูมือไปใชไมเขาใจในกระบวนงานที่ให

ปฏิบัติตามคูมือ
 เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไมมีความเชี่ยวชาญในการจัดคูมือทําใหเกิดความลาชาซึ่งเปน

ตัวชี้วัดใหม

หลักฐานอางอิง :  (เปนเอกสารแนบในภาคผนวก จํานวน 2 รายการ  จํานวน 7 แผน)
 เอกสารหมายเลข 18  (1)  รายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคาและขอกําหนดที่สําคัญของ

กระบวนการที่สรางคุณที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดเพื่อดําเนินการ
                                               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จํานวน 5 แผน)
 เอกสารหมายเลข 18  (3)  คูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานหลักสูตร  (จํานวน 2 แผน)



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552



		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (  รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                                (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  3.1  ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู "กลุ่มสนุก" เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์              

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์,

ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้,

นายบุญส่ง  วงศ์คำ, นางสาวสรินดา  พงษ์คุลีการ, 

ผศ.สุมาลี  สมพงษ์



		โทรศัพท์ :  08 - 6640 - 0853

		โทรศัพท์ :   08 - 785 2- 3307,08 - 9942 – 6583,

08 - 1919 – 6026, 08 - 9842 – 4543, 08 - 1256 – 9506,             08 - 6567 - 2453



		คำอธิบาย : 

การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ หมายถึง การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้              โดยมุ่งเน้นทักษะการคิด เทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน                     ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   ซึ่งรูปแบบการให้ความรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นที่ปรึกษา ฯลฯ



กลุ่มสนุก หมายถึง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด 



     ส   = จังหวัดสกลนคร       น = จังหวัดนครพนม  


                                    ุ  = จังหวัดมุกดาหาร      ก = จังหวัดกาฬสินธุ์

การดำเนินการ ประกอบด้วย 7 ขั้น ดังนี้


ขั้นที่ 1 สร้างทีมงาน


ขั้นที่ 2 สำรวจและประเมินความต้องการจำเป็น


ขั้นที่ 3 สร้างชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ


ขั้นที่ 4 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ


ขั้นที่ 5 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มสนใจจากโรงเรียนที่มีผลการสอบ O – NET 


หรือ NT ต่ำกว่าร้อยละ 50


ขั้นที่ 6 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้



ขั้นที่ 7 ประเมินโครงการ และจัดทำรายงาน

วิธีการวัด 


1.  ตรวจสอบหลักฐานการดำเนินงาน

                 1.1  หลักฐานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดกลุ่มสนุก


1.2  หลักฐานคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ในกลุ่มจังหวัดสนุก


1.3  หลักฐานการสำรวจและประเมินความต้องการจำเป็น (แบบสำรวจ และผลการสำรวจ)


1.4  เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการ


1.5  แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

               1.6  หลักฐานการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครผู้เข้าการอบรม

               1.7  เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการ

            2.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต่อจำนวนเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ ดำเนินการดังนี้


2.1  แจงนับรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร


2.2  คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมต่อจำนวนเป้าหมาย 

           3.  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่รับการบริการ ดำเนินการดังนี้                         (วัดทันทีภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น)


3.1 ผู้เข้ารับการอบรมประเมินตนเองโดยใช้ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่รับการอบรม” ซึ่งมีระดับเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ผ่าน 3.50 ขึ้นไป


3.2 แจงนับจำนวนผู้ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3.1


3.3 คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเองผ่านเกณฑ์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด


4.  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการอบรม  ดำเนินการดังนี้ (วัดทันทีหลังการอบรมเสร็จ)


4.1  ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม “ซึ่งมีลักษะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ผ่าน 3.50 ขึ้นไป”



4.2  แจงนับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 4.1 


4.3   คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด


5.  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง ดำเนินการดังนี้ (วัดช่วงติดตามหลังการอบรม     1-2 เดือน)


5.1  ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริงซึ่ง      มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ผ่าน 3.50 ขึ้นไป 


5.2  แจงนับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง             ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5.1 


5.3  คำนวณค่าร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริงผ่านเกณฑ์ ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ขั้นตอนที่


การดำเนินการ

1


สร้างทีมงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร         ทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในกลุ่มจังหวัดสนุก


2 


สำรวจความต้องการ  ใช้เวลาช่วงเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์  2552


3


สร้างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม  ใช้เวลาช่วงเดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน 2552


4


จัดทำแผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ


5


ประชาสัมพันธ์และติดประกาศแผ่นพับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุ่มสนุก


6


ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้


1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยทางการศึกษาของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุ่มสนุก : การจัดทำผลงานทางวิชาการ  จำนวน  5 วัน  ระหว่างวันที่ 6-10  เมษายน  2552

2. จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม  เขต 2  ระหว่างวันที่ 20 – 24  เมษายน  2552

3.  จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปในจังหวัด     กลุ่มสนุก : การวิจัยทางการศึกษาสู่การจัดทำผลงานทางวิชาการ  ในระหว่างวันที่ 11 – 15  พฤษภาคม 2552  

7


ประเมินโครงการและจัดทำรายงาน  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552


ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู "กลุ่มสนุก"

 เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

-


5.0000


5.0000





		เกณฑ์การให้คะแนน :


ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตาม  1 – 2  ขั้นตอน  

เท่ากับ 1 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตาม  3 - 6 ขั้นตอน  

เท่ากับ 2 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ  7  ขั้นตอน  

เท่ากับ 3 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ  7  ขั้นตอน  และวัดความรู้ความเข้าใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   

เท่ากับ 4 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ  7  ขั้นตอน วัดความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  การนำไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75   


เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู 

“กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้


2.5

5.0000

5.0000

0.1250





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· แต่งตั้งคณะการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในกลุ่มจังหวัดสนุก

· แผนปฏิบัติการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

· เอกสารประชาสัมพันธ์



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

· ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกลุ่มสนุกมีความสนใจ

· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา และการจัดทำหลักสูตร



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  -





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน  9  รายการ จำนวน  16 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 3.1 (1)  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัย

                                                ราชภัฏสกลนคร ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (2)  โครงการการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  ผ่านการ

                                                อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (3)  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.02/ 063  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2552  เรื่องขออนุมัติ

                                                โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัด

                                                                      กลุ่มสนุก (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (4)  หนังสือคณะครุศาสตร์ ที่ ศธ 0542.02/ว 028 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุ่มสนุก (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (5)  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (6)  รายงานสรุปโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดกลุ่มสนุก(จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (7)  รายงานสรุปผลการอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติจริง (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (8)  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ในกลุ่มจังหวัดสนุก (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.1 (9) เอกสารชุดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยทางการศึกษาของข้าราชการครู

                                                   และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกลุ่มสนุก (จำนวน 3 แผ่น)





		                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (  รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                                (  รอบ  12  เดือน



		ชื่อตัวชี้วัด :  3.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายนพดล  ชาสงวน, นายอติชาติ  เต็งวัฒนโชติ,นางสาวปฏิมาภรณ์  กังวานศรีเพชร,นางสาววินิธา  พานิชย์, 

นางสาวชมพูนุท   สมแสน



		โทรศัพท์ :  08 –1965 -5683

		โทรศัพท์ :   08 –3413-0741,08 –6631 -1115,

 08- 1670 -1419, 08 -1768 -6816, 08-7215-4020



		คำอธิบาย : 


                พัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง หมายถึง การพัฒนาลวดลายไทยและเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชน  ประเพณี ความเชื่อทางพุทธศาสนา การออกแบบและประดับตกแต่งส่วนประกอบต่างๆ เช่น การพัฒนาลายไทย เรื่องราวประดับตกแต่งตามฐานปราสาท เรือนปราสาทและยอดปราสาทของตัวปราสาทผึ้ง  โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์งานด้วย การปั้น การหล่อขี้ผึ้ง



ประเพณีที่สำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดสกลนครที่มีชื่อเสียงที่รู้จักกันทั้งประเทศ  คือ  เทศกาลงานบุญประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีซึ่งมีขบวนแห่ปราสาทผึ้งโบราณและปราสาทผึ้งแบบประยุกต์  จากการสัมภาษณ์และท่องเที่ยว  ชาวคุ้มและกรรมการในประกวดปราสาททุกท่านได้ให้ข้อมูลรูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ไม่มีการพัฒนารูปแบบเท่าที่ควร  จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาร่วมกับกรรมการชาวคุ้มต่างๆ  และช่างประจำที่จัดทำปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัดเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันทั้งการออกแบบโครงสร้าง  ออกแบบลวดลาย  การปั้น  การหล่อ  การตกแต่ง  และเรื่องราวต่างๆ  ร่วมกันทั้งกรรมการในการประกวดและพระสงฆ์  หน่วยงานที่สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมงานบุญแห่ปราสาทผึ้งให้มีความประทับใจของนักท่องเที่ยวและรักษาประเพณีอันดีตลอดไป


ขั้นตอนในการดำเนินการการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

ขั้นตอน


การดำเนินการ

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จ

1


พัฒนาองค์ความรู้  รูปแบบของปราสาทผึ้ง


มีองค์ความรู้ 1 ชุด


- เอกสารองค์ความรู้


2


การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

รูปแบบปราสาทผึ้ง


กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน

- ช่างทำปราสาทผึ้ง 10 คุ้มวัด 

  คุ้มวัดละ 5 คน  รวม 50 คน


1. การอบรมสัมมนา

    - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้

       ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า

       ร้อยละ 80

ขั้นตอน


การดำเนินการ

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จ

-  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ

   พึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

2. การศึกษาดูงาน

   - ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน

     มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

     ร้อยละ 80

3


การใช้รูปแบบปราสาทผึ้ง

ไปสู่การปฏิบัติ


การนำรูปแบบใหม่ไปใช้กับคุ้มวัดต่างๆ


- ติดตามการจัดทำปราสาทผึ้ง

4


  การประเมินการนำไปใช้


มีรูปแบบปราสาทผึ้งรูปแบบใหม่


- การร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง


                                                



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ขั้นตอน


การดำเนินการ

1


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์  กรณีชุมชนในเขต  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร     เพื่อดำเนินการโครงการการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง  และจัดทำเอกสารชุดความรู้การพัฒนา รูปแบบของปราสาทผึ้ง  ชุดความรู้ อนุรักษ์ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร


2 


- จัดทัศนศึกษาดูงานการทำเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีและจัดประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

3


- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการปั้นเพื่อการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร

- การจัดเวทีเสวนาวิถีชีวิต-ความเชื่อและความผูกพันกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวจังหวัดสกลนคร


- การนำเสนอข้อมูลการประชุม

4


- คณะกรรมการออกติดตามแนะนำการทำปราสาทผึ้ง

- สรุปผลการนำความรู้ไปใช้การพัฒนา

- การจัดทำหนังสือชุดองค์ความรู้อนุรักษ์ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร

- จัดทำข้อมูลชุดองค์ความรู้อนุรักษ์-แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้งสกลนคร (CD)


-การจัดทำโปสเตอร์

-การจัดนิทรรศการ  การพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งสกลนคร






		    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552


ระดับความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

-


-

5.0000





		เกณฑ์การให้คะแนน :


ดำเนินการได้ตามขั้นตอน  ต่ำกว่า 1-2 ข้อ ของขั้นตอนตามแผน 


เท่ากับ 1 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ 3 ข้อ 

เท่ากับ 2 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ 4 ข้อ

เท่ากับ 3 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ 4 ข้อ  ผู้บริการมีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 60


เท่ากับ 4 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จตามขั้นตอน  ครบ 4 ข้อ ผู้บริการมีความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจร้อยละ 75  และนำผลไปปฏิบัติ ร้อยละ 60 ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของขั้นตอนตามแผน  มีรูปแบบใหม่  อย่างน้อย 4 รูปแบบ


เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง

2.5

5.0000

5.0000

0.1250





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง              คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2552  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์  กรณีชุมชนในเขต  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ลงวันที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2552

2. จัดทำเอกสารชุดความรู้การพัฒนารูปแบบของปราสาทผึ้ง  จำนวน 1 ชุด เรื่อง อนุรักษ์ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : (ต่อ)

3.  จัดทัศนศึกษาดูงานการทำเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีและจัดประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนา

      รูปแบบปราสาทผึ้ง

4.  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการปั้นเพื่อการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร

5.  การจัดเวทีเสวนาวิถีชีวิต-ความเชื่อและความผูกพันกับประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวจังหวัดสกลนคร

6.  การนำเสนอข้อมูลการประชุม

7.  คณะกรรมการออกติดตามแนะนำการทำปราสาทผึ้ง

8.  สรุปผลการนำความรู้ไปใช้การพัฒนา

9.   การจัดทำหนังสือชุดองค์ความรู้อนุรักษ์ – แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร

10.   จัดทำข้อมูลชุดองค์ความรู้อนุรักษ์-แนวทางพัฒนาปราสาทผึ้งสกลนคร (CD)


11.  การจัดทำโปสเตอร์

12.  การจัดนิทรรศการ  การพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งสกลนคร





		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2552 ในการจัดกิจกรรมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยรับผิดชอบ

· ชุมชนชาวคุ้ม  ช่างและคณะกรรมการการประกวดปราสาทผึ้งได้รับผลประโยชน์ในการได้พัฒนาทักษะร่วมกัน  เข้าใจร่วมกันได้สื่อสาร  ได้มีความรู้และลดปัญหาการทำงานของชาวคุ้ม  โดยเฉพาะเรื่องการประกวดปราสาทผึ้งประยุกต์  โครงการนี้ได้ลดปัญหาและพัฒนาช่าง  เห็นควรจะได้รับงบประมาณในการต่อยอดการปั้นการหล่อลายให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานมากกว่ารับเอาจากกรุงเทพ



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· ชุมชนและช่างประจำคุ้มจะไม่ค่อยว่าง  หรือการเข้าร่วมประชุมสัมมนาจะไม่ตรงเวลาเพราะอยู่ไกล  เช่น   อำเภอกุดบาก และ อำเภอพังโคน



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 11 รายการ จำนวน 32 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (1)  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2552              วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.  2552 (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (2)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 20/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและวิจัยการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ กรณีชุมชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (3)  แผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (4) เอกสารองค์ความรู้อนุรักษ์- แนวทางปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร  (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (5)  โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (6)  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง เรื่องความรู้ความเข้าใจหลังจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ จังหวัดสกลนคร (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (7)  สรุปผลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ จังหวัดสกลนคร  (จำนวน 3 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (8)  ภาพโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 – 30 เมษายน 2552            (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (9)  สรุปผลการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้งประยุกต์ จังหวัดสกลนคร         (จำนวน 12 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (10)   ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการปั้นเพื่อการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.2 (11)   สรุปเนื้อหาที่คณะดำเนินการออกไปเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในการ

                                                   ดำเนินการจัดทำปราสาทผึ้งคุ้มวัดต่างๆ (จำนวน 3 แผ่น)





		                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                               ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายปัญญา  มหาชัย       

		ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.สำเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต     ชาญชิตปรีชา,ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา,ผศ.ดร.มารศรี     กลางประพันธ์,ผศ.อรทัย  พันธ์สวรรค์,ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล,ผศ.ภวัต  มิสดีย์, ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ,นายบำรุง  รินทา, ผศ.วิศัย  พรหมเทพ,นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ,ดร.มาลี  ศรีพรหม,นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก,      ผศ.ธราดล  จิตจักร,นางสาวพิจิกา  ทิมสุกใส,นางสาวอโณทัย  แพทย์กิจ                                                               



		โทรศัพท์ :  08 - 1871 - 3901

		โทรศัพท์ : 08 – 3509 – 0004,08 – 7950 – 5254 ,08– 1975 – 6678,     

08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 08 – 6640 – 0853, 08 – 1964  - 0934,       

08 – 1873 – 6400, 08 - 1708 – 1919, 08 - 1925 – 5610, 08 - 1729 – 1470, 

08 - 7864 – 3357, 08 – 1873 – 4334, 08 - 7802 – 7679, 08 - 1965 – 7419, 

08 - 1965 -  6579, 08 – 9841 – 2894, 08 – 6851 – 5981



		คำอธิบาย : 


                แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม หมายถึง การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบให้เปล่า 


ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  

1.   บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน

2.   บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า

3.   บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง

4.    บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

5.   บริการศึกษา วิจัย สำรวจ การวางแผน การจัดการ

6.   บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต

        



		



		                โครงการแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวนทั้งหมด 11 โครงการ แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีวัดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

โครงการ


วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

1. การพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลางและ   ขนาดย่อม (SMEs University) 


1. เพื่อยกระดับความรู้  ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และการแก้ปัญหาของบุคลากร SMEs


2. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะของบริกรธุรกิจ (Service Provider) ได้แก่ ที่ปรึกษาพี่เลี้ยงนักวินิจฉัยให้ SMEs


กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม    ผู้ประกอบการ ทายาท  ธุรกิจ 50 คน

2. ผู้เข้ารับคำปรึกษาปัญหาธุรกิจ ในระดับทั่วไป 15 คน


กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ         ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

2. ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน


1. เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของธุรกิจชุมชน

2. เป็นที่เผยแพร่หลักการบริหารและ การจัดการ รวมถึงการให้    คำแนะนำสำหรับธุรกิจชุมชน

3. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้กับ    ชุมชนท้องถิ่น

4. เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจชุมชนภายในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน

5. เป็นแหล่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ    ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกระดับ    ความรู้ความสามารถให้กับธุรกิจ    ชุมชน


กลุ่มเป้าหมาย

· ธุรกิจชุมชน ประเภทร้านค้า

·  กลุ่มพัฒนาอาชีพ

· กลุ่มแม่บ้าน 

· ประชาชนผู้สนใจ     ในจังหวัดสกลนคร  จำนวน 10 ธุรกิจ ชุมชน 100 คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้         ร้อยละ 65

3. โครงการพัฒนาอาชีพ

    สู่ชุมชน (ช่างกระจก

    และช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก)


1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านงานช่างกระจกและงานช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้แก่ประชาชน   ที่สนใจในเขตจังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง 


กลุ่มเป้าหมาย 


- ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม จำนวน 50 คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ 75

โครงการ


วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

2. เพื่อพัฒนางานอาชีพช่างกระจกและงานช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  ให้แก่ประชาชนที่สนใจในเขตจังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง

3. เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน

4. งานช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  ให้แก่ประชาชนที่สนใจในเขตจังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง

5. เพื่อพัฒนางานอาชีพช่างกระจกและเพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน


3. การนำความรู้ไปใช้  

     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

4. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี


1. เพื่อให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  อันดีงาม ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

2. เพื่อให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีต่างๆ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

กลุ่มเป้าหมาย 


- ประชาชนในชุมชน  จังหวัดสกลนคร            จำนวน 50 คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้  

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

โครงการ


วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

5. โครงการฝึกอบรม   เชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น


1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเทคนิคพื้นฐานในการเป่าแก้ว

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป่าแก้วเป็นรูปต่างๆ ได้ เช่น กระเปาะ ดอกฝิ่น กุหลาบ รูปสัตว์ต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซ่อมบำรุงและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานได้ เช่น แท่งคน หลอดหยด หลอดทดลอง ท่อนำก๊าซ ฯลฯ


กลุ่มเป้าหมาย 


- ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 80 คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้  

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

4. ผลงานคนละ 2 ชิ้น

6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรในชุมชน


1. เพื่อสร้างเครือข่าย  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสมุนไพร,แปลตำรายาของชนเผ่าไทโซ้ (อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร) โดยมีสาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    เป็นแกนนำ 


2. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และปฏิบัติการการแยกองค์ประกอบทางเคมี ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ  การวิเคราะห์โครงสร้างสารที่แยกได้จากสมุนไพร ให้นักศึกษา นักเรียน ครู-อาจารย์ หมอชาวบ้าน ประชาชนที่สนใจด้านสมุนไพรจากจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง

กลุ่มเป้าหมาย 


- ประชาชนจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์    ที่สนใจ จำนวน 70 คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ          ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้  

     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

7. โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนได้รับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากร ธรรมชาติ

3. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้  ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และทรัพยากร ธรรมชาติ


กลุ่มเป้าหมาย 


- นักเรียนโรงเรียนมัธยมในกลุ่มสนุก จำนวน 120  คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

3. เจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 80

โครงการ


วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

8. โครงการค่ายเยาวชนไอซีที

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายสารสนเทศ

2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

3. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ และคัดกรองสารสนเทศได้


กลุ่มเป้าหมาย 

 - นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 100  คน

กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

3. การนำความรู้ไปใช้  

      ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

9. โครงการค่าย   คณิตศาสตร์

1. เพื่อจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

แก่เยาวชนในท้องถิ่น

2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์

3. เพื่อสร้างเจตคติทางคณิตศาสตร์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา                  จำนวน 80 คน


กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ     

    ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

10. โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาพลังงานในระบบการเกษตรทางเลือกภายใต้วิกฤติการณ์ภาวะโลกร้อน

1. เพื่อศึกษาการใช้พลังงาน ระบบการเกษตรทางเลือก

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับระบบการเกษตรทางเลือก

3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานในระบบการเกษตรทางเลือกเพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาการที่เหมาะสม


กลุ่มเป้าหมาย

· ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน


กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

11. โครงการคลินิกรักษาสัตว์และผสมเทียม


1. เพื่อให้บริการ ทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกัน     โรคพิษสุนัขบ้า และตรวจรักษาโรคสัตว์

2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

· ประชาชนในเขต             จังหวัดสกลนคร            จำนวน 100 คน


กลุ่มผู้รับบริการมี

· ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า

     ร้อยละ 75





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ที่

กิจกรรม/โครงการย่อย

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ร้อยละ

การดำเนินงานตามแผน

ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ำหนัก

1

การพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs University)

0.23

100

5.0000

0.0115

2

ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน

0.23

100

5.0000

0.0115

3

โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน (ช่างกระจก

และช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก)

0.23

100

5.0000

0.0115

4

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี


0.23

100

5.0000

0.0115

5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้ว

เบื้องต้นส่งเสริมอาชีพแก่ท้องถิ่น

0.23

100

5.0000

0.0115

6

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์

 ด้านสมุนไพรในชุมชน

0.23

100

5.0000

0.0115

7

โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0.23


100

5.0000


0.0115

8

โครงการค่ายเยาวชนไอซีที

0.23


100

5.0000

0.0115

9


โครงการค่ายคณิตศาสตร์

0.22

100

5.0000

0.0110

10

โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาพลังงานในระบบการเกษตรทางเลือกภายใต้วิกฤติการณ์ภาวะโลกร้อน

0.22

100

5.0000

0.0110

11


โครงการคลินิกรักษาสัตว์และผสมเทียม

0.22

100

5.0000

0.0110

คะแนนรวม

2.50


100

5.0000

0.1250





		เกณฑ์การให้คะแนน :


แผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เท่ากับ 1 คะแนน

ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74  ของโครงการตามแผน

เท่ากับ 3 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน


เท่ากับ 4 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน


เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

2.5


5.0000


5.0000


0.1250






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ที่ดำเนินการ                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 11 โครงการ  และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2552  วันศุกร์ที่ 27  มีนาคม พ.ศ. 2552          

2. การดำเนินโครงการตามแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมปีงบประมาณ พ.ศ.2552                  ได้ครบถ้วนตามแผน  จำนวน  11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100

3. ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ  ร้อยละ  100  ของโครงการตามแผน



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินโครงการตามแผนและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

2. มหาวิทยาลัยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

3. การให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    -



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 11 รายการ จำนวน 39  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (1)  แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  

                                                พ.ศ.  2552  (จำนวน  8  แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 3.3 (2)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จำนวน  3  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (3)  โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (4)  กำหนดการเข้าค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (5)  แผนการดำเนินงาน โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

                                                ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (6)   คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 42/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะ

                                                กรรมการโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

                                                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (7)  หนังสือที่ ศธ 04142.103/28 โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (8)  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (9)  ตัวอย่างภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (10)  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการ   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 7 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.3 (11)  เอกสารประกอบโครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 แผ่น)







		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                             ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  3.4  ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายปัญญา  มหาชัย       

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ดร.สำเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต         ชาญชิตปรีชา, ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา,       ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, ผศ.ธราดล  จิตจักร, นายยงยศ   วงศ์แพงสอน, ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง,  ผศ.ภวัต   มิสดีย์              



		โทรศัพท์ :  08 - 1871 - 3901

		โทรศัพท์ : 08 – 3509 – 0004,08 – 7950 – 5254 ,08– 1975 – 6678,  08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 08 – 6640 – 0853, 

08 -1965-6579,08 - 9421- 7477 ,08 - 9208 -5122,08-1708-1919



		คำอธิบาย : 

                แผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมายถึง แผนการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย



1. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์

2. โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดน

3. โครงการความร่วมมือหมู่บ้านราชภัฏตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนองพระราชดำริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 


5. โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชน

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนทั้งหมด 5 โครงการ (ตามแผนงบประมาณ และแผนของมหาวิทยาลัย) แต่ละโครงการ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และวิธีวัดความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

1. การส่งเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์


1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กลุ่มเกษตรกร    ผู้เลี้ยงโคขุนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด

2. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการจัดการฟาร์มเลี้ยงโคขุน ให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานฟาร์มตามสุขลักษณะการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี 

กลุ่มเป้าหมาย

- เกษตรกร 

  จำนวน 30 ฟาร์ม

กลุ่มผู้รับบริการครบตามแผน โดยมี

1. ความรู้ความเข้าใจ        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ              ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

3. นำความรู้ไปใช้

     ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

4. ฟาร์มได้มาตรฐานฟาร์ม ร้อยละ 50

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

3. เพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อโคขุนของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด ให้มีคุณภาพสูง คุณภาพดี ปลอดโรคพยาธิ และสารปนเปื้อนต่างๆ

4. เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ โดยมีฐานมาจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน

- เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูให้กับครูตำรวจตระเวนชายแดน

กลุ่มเป้าหมาย

- ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 50 คน 


กลุ่มผู้รับบริการครบตามแผน โดยมี

1. ความรู้ความเข้าใจ   

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า

     ร้อยละ 80

3. นำความรู้ไปใช้

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75


3. โครงการความร่วมมือหมู่บ้านราชภัฏตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการ ดังนี้

· โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาครู ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน

· โครงการที่ 2 โครงการถ่ายทอดความรู้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบ

· เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครและหมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มเป้าหมาย

- หมู่บ้านเครือข่าย จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแป้น หมู่ 10 บ้านจอมแจ้ง หมู่ 7 ตำบลบ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว และบ้านท่าวัด อ.โพนนาแก้ว


- ร้อยละความสำเร็จของ

  การดำเนินกิจกรรมตาม

  โครงการหมู่บ้านราชภัฏ

- กลุ่มผู้รับบริการครบ

  ตามแผน โดยที่

กลุ่มครู มี

1. ความรู้ความเข้าใจ

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจ  

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

3. นำความรู้ไปใช้ไม่       ต่ำกว่าร้อยละ 75


โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

· โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพคนจนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

· โครงการที่ 4 โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

· โครงการที่ 5 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนา ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มชาวบ้าน  ชุมชน

มัคคุเทศก์ มี

1. ความรู้ความเข้าใจ

    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ 

      ร้อยละ 75

4.  โครงการมหาวิทยาลัย     ราชภัฏสกลนครสนองพระราชดำริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. เพื่อให้อาจารย์  ครู และนักศึกษาที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้ง  สร้างเนื้อหา บทเรียน  แก้ไขเนื้อหาบทเรียน  แบบทดสอบในระบบ Learn Square


2. เพื่อให้อาจารย์  ครู  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการใช้ระบบ Learn Square

กลุ่มเป้าหมาย

- ครู อาจารย์  

  จำนวน 100 คน


กลุ่มผู้รับบริการ มี

1. ความรู้ความเข้าใจ           ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80

3. การนำความรู้ไปใช้ 

     ร้อยละ 75

5. โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชน


1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ               ในครัวเรือนให้แก่ประชาชน    และชุมชนในบ้านนาสาวนาน        บ้านหนองดินดำ และบ้านกลาง   อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 


2. เพื่อพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพ ให้เป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนและชุมชนในบ้านนาสาวนาน  บ้านหนองดินดำ และบ้านกลาง  อ.พรรณานิคม     จ.สกลนคร 

กลุ่มเป้าหมาย

1. จำนวนประชาชนและชุมชนในบ้านนาสาวนาน        บ้านหนองดินดำ และบ้านกลาง  

      อ.พรรณานิคม

      จ.สกลนคร และ

      ชุมชนจังหวัด

     ทหารบกสกลนคร

กลุ่มผู้รับบริการครบ   ตามแผน โดยมี

1. ความรู้ความเข้าใจ   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจ             ร้อยละ 75

3. ระบบก๊าซชีวภาพในครัวเรือน/ชุมชน 2 ระบบ


โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีวัดความสำเร็จของโครงการ

2. เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมในพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชนให้แก่ประชาชน และชุมชนในบ้านนาสาวนาน

     บ้านหนองดินดำ และบ้านกลาง 

   อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

   ที่เข้าร่วมโครงการ

    60 คน

2. ระบบก๊าซชีวภาพ

    ในครัวเรือน/

    ชุมชน 2 ระบบ





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินตามแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ              ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนทั้งหมด 5 โครงการ  ดังนี้

ที่

กิจกรรม/โครงการย่อย

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ร้อยละ

การดำเนินงานตามแผน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ำหนัก

1

การส่งเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์

0.5

100

5.0000

0.0250

2

โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับครูโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน


0.5

100

5.0000

0.0250

3

โครงการความร่วมมือหมู่บ้านราชภัฏตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาครู ด้าน

   การทำวิจัย   ในชั้นเรียน

- โครงการที่ 2 โครงการถ่ายทอดความรู้

  น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์

  ต้นแบบ

- โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

   คนจนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการที่ 4 โครงการจัดอบรม

   มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

- โครงการที่ 5 โครงการจัดอบรมเชิง

  ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนา ชุมชน

  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

0.5

100

5.0000

0.0250

ที่

กิจกรรม/โครงการย่อย

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ร้อยละ

การดำเนินงานตามแผน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        

ถ่วงน้ำหนัก

4

โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสนองพระราชดำริ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


0.5

100

5.0000

0.0250

5

โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชน

0.5

100

5.0000

0.0250

คะแนนรวม

2.5

100

5.0000

0.1250





		เกณฑ์การให้คะแนน :


แผนการการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และดำเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เท่ากับ 1 คะแนน

ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 50 – 74 ของโครงการตามแผน

เท่ากับ 3 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 75 – 99 ของโครงการตามแผน


เท่ากับ 4 คะแนน

ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน


เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2.5

5.0000

5.0000

0.1250





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำแผนการการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 5 โครงการ  และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2552  วันศุกร์ที่          27  มีนาคม พ.ศ. 2552          

2. การดำเนินโครงการตามแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมปีงบประมาณ พ.ศ.2552                  ได้ครบถ้วนตามแผน  จำนวน 5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100

3. ดำเนินการได้บรรลุความสำเร็จ  ร้อยละ  100  ของโครงการตามแผน



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินโครงการตามแผนและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

2. การสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัย

3. การให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย



		



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  -



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 6 รายการ  จำนวน 35 แผ่น )

· เอกสารหมายเลข 3.4  (1)  แผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  

                                                    พ.ศ.  2552  (จำนวน  5  แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 3.4  (2)    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติให้ความเห็นชอบหรือ   

                                                          อนุมัติแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

                                                          พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (จำนวน  3  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.4  (4)    บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.04/002  ลงวันที่ 7 มกราคม  2552                      เรื่อง  ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพในครัวเรือน             3และชุมชน (จำนวน  11  แผ่น)   


· เอกสารหมายเลข 3.4 ( 5)    บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.04/111  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชน (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 3.4 ( 6)    ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อครัวเรือนและชุมชน ระหว่างวันที่  27  กุมภาพันธ์  2552 ถึงวันที่              1  มีนาคม  2552  (จำนวน  12  แผ่น)







		                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                           ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  4.1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

                               ระยะเวลา 1 ปี



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, 

ดร.สำเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,             ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี    กลางประพันธ์



		โทรศัพท์ :  08 – 1975 - 6422

		โทรศัพท์ :  08-6646-9727, 08–3509–0004,08–7950–5254 , 08– 1975 – 6678, 08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 

08 – 6640 – 0853





		ตัวอย่างการคำนวณ :


สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ         ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นนี้ โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน n คน ผลการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามจากผู้สำเร็จการศึกษา n คน พบว่า

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ a คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทำอยู่ก่อนแล้ว b คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา c คน

กรณีที่ 1 
บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


ตัวอย่าง   มหาวิทยาลัย AA มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,420 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,350 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานทำประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้วจำนวน 200 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจำนวน 70 คน 

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

                   1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

=


n


X 100


N


=


1,350


X 100 

1,420


=


  95.0704 %


ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 1 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ 

=


(c)


X 100


(n-a-b)


=


(980)


X 100 

(1,350-70-200)


=


  90.7407 %


กรณีที่ 2    บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง     มหาวิทยาลัย BB มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,420 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,065 คน    ซึ่งพบว่า  เป็นผู้มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทำอยู่ก่อนแล้วจำนวน 20 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจำนวน 65 คน 

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

=


n


X 100


N


=


1,065


X 100 

1,420


=


  75.0000 %


 ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 2 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ

=


50 C




1


+


1




(N-a-b)


(n-a-b)


=


50(980)




1


+

1




(1,420-65-20)


(1,065-65-20)


=


86.7041%






		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


    ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552


จำนวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ปี

956


1,099

N/A

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

176


622

N/A


จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

1,871

2,009

N/A

จำนวนผู้กรอกแบบสำรวจที่หักผู้มีงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว


1,132


1,721

N/A

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา  1  ปี

84.4523

63.852

N/A






		เกณฑ์การให้คะแนน :

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี ร้อยละ 78

เท่ากับ 1 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี ร้อยละ 80

เท่ากับ 2 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี ร้อยละ 82

เท่ากับ 3 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี ร้อยละ 84

เท่ากับ 4 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1  ปี ร้อยละ 88

เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

3

N/A

1.0000

0.0300






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                                                                  

· ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล  

· ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล      

· ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล    

· จัดทำรายงานเผยแพร่    





		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามภาวะการมีงานทำ        ของบัณฑิต  เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

· ทุกคณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มีการประสาน       

               ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :     

· ความเร็วระบบอินเตอร์เน็ตช้าทำให้อัพโหลดข้อมูลช้า

· นักศึกษาเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่  ทำให้การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลช้าขึ้น



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 2 รายการ  จำนวน  5  แผ่น) 


· เอกสารหมายเลข 4.1.1 (1)   แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต 

                                             ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552

                              (จำนวน  1  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.1 (2)   แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา  2551 

                                                           (จำนวน  4  แผ่น)





		                                       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)          ( รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                                ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :  ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ดร.สำเร็จ  คันธี,

 นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา, ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์



		โทรศัพท์ :  08 – 1975 - 6422

		โทรศัพท์ :  08-6646-9727, 08–3509–0004,08–7950–5254 , 08– 1975 – 6678, 08 – 9422 – 9875, 08 – 1872 – 7835, 

08 – 6640 – 0853



		คำอธิบาย : 


                    ให้เปรียบเทียบจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ได้แก่ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ)ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา กับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา และผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนำเสนอในรูปร้อยละ

                    บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                    บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา              (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่ก่อนแล้ว)  

                    การได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่ได้งานทำตรงตามวิชาชีพ หรือบัณฑิตได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

                             บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่ก่อนแล้ว)  

                   ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ        ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่มีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยรอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) 

                     หากกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา)                ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 1  

                            หากกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผู้สำเร็จการศึกษา                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ/หรือไม่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาขาวิชา) ให้คำนวณโดยใช้สูตรที่ 2  

                        ไมใหนำขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษานอกเหนือจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552                            มาคำนวณด้วย สถาบันอุดมศึกษาใดที่ไม่สามารถประมวลผลขอมูลและจัดทำรายงานผลการสำรวจได้ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 (วันสุดท้ายของการส่งรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน)

                       ให้ใส่ N/A ไว้ก่อน เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้รายงานไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่                             13 กุมภาพันธ์ 2553

                        สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี              ที่สำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสำรวจข้อมูลด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ต้องใช้สูตรการคำนวณให้สอดคล้องกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และระบุมาในรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจนว่าใช้ผลการสำรวจจากแหล่งใด

                        หากสถาบันอุดมศึกษากำหนดวันสำรวจขอมูลเปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรทำให้ไม่สามารถส่งรายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ภายในเวลาที่กำหนด สถาบันอุดมศึกษาควรปรับเปลี่ยนวิธีการสำรวจ เนื่องจากหากไม่สามารถรายงานผลสำรวจได้ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2553 สถาบันจะได้รับผลการประเมินเป็น 1 

สูตรการคำนวณ : แบ่งออกเป็น 2 สูตร ขึ้นอยู่กับอัตราการตอบแบบสำรวจของบัณฑิต ดังนี้

สูตรที่ 1
บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา                      


 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่รวมผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วและผู้ศึกษาต่อ

(

100

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ไม่รวมผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วและผู้ศึกษาต่อ

สูตรที่ 2 
บัณฑิตผู้ตอบแบบสำรวจต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

50 x


จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา




1


+


(จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม) – (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ) – (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา)




จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา


(จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2552) – (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ) – (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา)

 ตัวอย่างการคำนวณ :


สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ            ภาคนอกเวลาราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นนี้โดยส่งแบบสอบถามให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม 2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจำนวน n คน ผลการวิเคราะห์การตอบแบบสอบถามจากผู้สำเร็จการศึกษา n คน พบว่า

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ a คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทำอยู่ก่อนแล้ว b คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา c คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา d คน

· จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานประจำทำ e คน

กรณีที่ 1 บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ตัวอย่าง   มหาวิทยาลัย AA มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 1,420 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,350 คน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้วจำนวน 200 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศึกษาต่อจำนวน 70 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 760 คน

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 



1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

=


n


( 100

N


=


1,350


( 100 

1,420


=


  95.0700 %


ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 1 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

=


d


( 100


c


=


760


( 100 

980


=


  77.5510 %


กรณีที่ 2    บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา

                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ตัวอย่าง     มหาวิทยาลัย BB มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 1,420 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,065 คน ซึ่งพบว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษาจำนวน 980 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้วจำนวน 20 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อจำนวน 65 คน และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 760 คน

วิธีทำ
วิธีการคำนวณ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คำนวณหาร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

=


n


( 100

N


=


1,065


( 100 

1,420


=


  75.0000 %


                                    ในกรณีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงเลือกใช้สูตรที่ 2 


2. คำนวณหาร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เท่ากับ

=


50


d




1


+

(n-a-b)




c


(N-a-b)


=


50


760 




1


+

(1,065-65-20)




980


(1,420-65-20)


=


67.2358 %


                           



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรง หรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

คน


689


962


N/A


จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำทั้งหมด


คน


956


1,099

N/A


จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ


คน

1,593


1,919


N/A


จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

คน


1,871


2,009


N/A

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา


ร้อยละ


66.7162


87.5341


N/A






		เกณฑ์การให้คะแนน :


บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

 ร้อยละ 60

เท่ากับ 1 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 


ร้อยละ 65


เท่ากับ 2 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 


ร้อยละ 67

เท่ากับ 3 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

 ร้อยละ 70

เท่ากับ 4 คะแนน

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 


ร้อยละ 80

เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

2


N/A


1.0000


0.0200






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                                                                  

·  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล  

· ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล      

· ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล        

· จัดทำรายงานเผยแพร่



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

· ทุกคณะ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประสานความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :     

· ความเร็วระบบอินเตอร์เน็ตช้าทำให้อัพโหลดข้อมูลช้า

· นักศึกษาเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่  ทำให้การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลช้าขึ้น






		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 2 รายการ  จำนวน 5  แผ่น )

· เอกสารหมายเลข 4.1.2 (1)   แผนการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต 

                                             ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 


                              (จำนวน 1  แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 4.1.2 (2)   แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต  รุ่นปีการศึกษา  2551


                                                          (จำนวน 1  แผ่น)





		                                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)        (    รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                            ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ

                               หรือระดับนานาชาติ  ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้  ,

  นางสาววรรณภา  เอกพันธ์



		โทรศัพท์ :      08 -1871 - 3997

		โทรศัพท์ :   08 -1919 – 6026 ,  08 - 3148 – 5352



		คำอธิบาย : 


                               เปรียบเทียบจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือ เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้ไม่นับภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 

                    บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก (โดยจะต้องเป็นบทความ ไม่ใช่บทคัดย่อ) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ    ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  และวารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์  และการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนำเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ (การเทียบเท่าการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ให้ใช้เกณฑ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้ง บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

                 การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือเอก ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความ ทำหน้าที่พิจารณาประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                   การเผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือเอก ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ได้รับการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนำเสนอเทียบเท่ากับการตีพิมพ์ (การเทียบเท่าการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ให้ใช้เกณฑ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมทั้งบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยต้องเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text) 

                 วารสารวิชาการระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการ    ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ1) วารสารนั้นมีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

                  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ 1บทความ    ในแต่ละฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                    การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรองด้วยได้

                    ฐานข้อมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม  สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html


                    ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอย่างฐานข้อมูลระดับชาติ/ นานาชาติ


· ฐานข้อมูลนานาชาติที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 


1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 


1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 


1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 


1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 


1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 



2. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 




2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 




2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 



 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 




2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html




2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba -


                                 set-c.php 



3. วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ

3.1 Journal of Medical Association of Thailand 




3.2 Thai Journal of Surgery 




3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 




3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 




3.5 ScienceAsia 




3.6 Thai Journal of Agricultural Science 




3.7 Manusya 




3.8 Journal of Population and Social Studies




3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language


· ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/


2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet


3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/


5. Biosisi = http://www.biosis.org/


6. Scopus = http://www.info.scopus.com/

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/  (select ebscohost and then academic search premium)

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com

· Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

· การแจงนับบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณพ.ศ. 2552 โดยไม่นับซ้ำแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง/ หลายฉบับ หรือผู้สำเร็จการศึกษานั้นมีผลงานตีพิมพ์หลายชิ้น

· ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สูตรการคำนวณ :


(จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่นับซ้ำ) 


x

100

(จำนวนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือเอก ของผู้สำเร็จการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน : 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้มีบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ

จำนวน 86  เรื่อง ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

1


นายสุกสะหวัน 

ไชยสมบัตร

ความต้องการในการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาในแขวงสะหวันนะเขต 


งานวิจัยนานาชาติ

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


2

นายวชิราวุธ  ปานพรม


ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


3


นางสาวรัศมี เจริญรัตน์


ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


4


นางพรนภา เอกนิพนธ์


ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


5


นางจุฬาวรรณ สุวรรณศรี


ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


6


นางรุ่งนภา บุญอนันต์


ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารบางประการที่สัมพันธ์กับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


7


นางสาวทุเรียน 

ปัดสำราญ


การเปรียบเทียบชนิดของโลหะไอออนในดินโคลน ดินลูกรัง ที่มีผลต่อการยึดติดของสีครามกับเส้นใยฝ้าย


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


8


นายทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์


การศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกของบิสมัทเทลลูไรด์ ด้วยวิธีดีวีเอ็กซ์อัลฟา


งานวิจัยนานาชาติ 

ครั้งที่ 1

วันที่ 17-22 กันยายน 2551


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

9

นายกงใจ ใจคุ้มเก่า

สภาพและปัญหาการดำเนินงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


10

นางดาหวัน หุตางกูร


ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


11


นายดำรง ทับแสง


ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


12


นายนพดล แสนบัณฑิต


ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนที่สอนช่วงชั้นที่  3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต 1


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


13


นายบูชา ศรีสร้อย


สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาสกลนคร เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


14


นายปกครอง สุปัญญา


สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


15


นายรัฐศาสตร์ สวัสดิ์มูล


ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  1


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


16


นายวิโรจน์ ยี่ขอ


ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


17

นายสุชาติ  สุวรรณรงค์

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2551


18

นายสุริยศักดิ์ 

ประทุมรัตน์


สภาพ  และปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

19

นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหารกับความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2551

20

นายสายันต์  พาดี


สภาพ  ปัญหาและประสิทธิผลการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม  2551


21


นางจินตนา  ไกรษร


การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


22


นายวิเศษ บุญเลิศ


การพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะการเป่าแคนสำหรับ

เยาวชนในเขตตำบลแล่นช้า อำเภอนาคู 

จังหวัดกาฬสินธุ์


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 21

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551


23


นางขนิษฐา  ศรีมงคล


การประเมินงานวิชาการด้วยเทคนิค Balanced 


Scorecard ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

สกลนคร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552

24


นางจินตนา  สะแสงสาร


สภาพและประสิทธิผลการตัดสินใจสั่งการในการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


25


นางจิราพรรณ์  คะษาวงค์


ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านบุคคลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 2


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


26


นายดำรงศักดิ์  สุดเสน่ห์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สกลนคร เขต 2


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


27

นางนภัสวรรณ  ผงทอง


ประสิทธิผลการบริหารการจัดการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาในจังหวัดนครพนม


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


28

นายวีรศักดิ์  มุงคุณ


ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

จังหวัดสกลนคร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

29

นายปิติพงษ์  วรรณรี


ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


30

นายวราวิทย์  คะษาวงค์


ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


31

นายวิศิษฎ์  มุ่งนากลาง


ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันของครูต่อโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


32

นายปิยะนันท์  ธิโสภา


การประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  ด้วยรูปแบบการกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


33

นางสาวหฤทัย  สิมมาลา


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


34

นางสาวอนัญญา  คูสกุล

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง เกลือสินเธาว์

บ้านพระซอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 

โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


35

นางสาวอนิษฎา  อุ่นชัย

ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  เจตคติและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


36

นายสุรสิทธิ์  คะลีล้วน


ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทางการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3  

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552


37

นางมุจรินทร์  นนทะแสน


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

38


นายประครอง เปลี่ยนเอก


การศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


39


นายหนูใจ  ถมทา


สภาพการพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


40


นายประศาล  

พิทักษ์โกศล


ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


41

นายวัฒนา  จันทร์โคตร์


การใช้พลังอำนาจของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


42


ว่าที่ร้อยตรีวิทยา 

วงษาเนาว์

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


43


นายไผท แถบเงิน

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


44


นายชัยนิวรรต  แย้มไสย


สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาความร่วมมือในงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                                                      


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


45


นายบรรจงศักดิ์                 จินดาแป้น


พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์พัฒนาวิชาการ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


46


พระมหาดำรงค์  วรเสโน


ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม  เขต  1

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


47


นายประสิทธิ์  หัตถศิลป์

สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

48


นางสาววชิราพรรณ            อาษาพันธ์


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ที่เน้นเอกลักษณ์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 23

มีนาคม – เมษายน 2552


49


นายทองเพชร  การุญ


สภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


50


นางเสาวรจนี  จันทวงค์


การศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของเกลือสินเธาว์ที่เตรียมโดยกระบวนการทางเซรามิก


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


51


นางสุภาพร  พลพุทธา


ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ประบวนการสืบเสาะหาความรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E ในรายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


52


นางสาวจุฑามาศ 

อินนามเพ็ง


ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


53


นายมานพ  ไตรโยธี


ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกับประสิทธิผลการบริการงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


54


นายสิน  โพธิสม


สภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


55


นายสมพงษ์  บุญตาท้าว


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ป่าดงเมาและป่าดงคำกลาง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


56

นายเสวียน  เสนงาม


ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิผลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

57


นายอนุชา  ศรีวะโสภา


ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


58


นายกิตติพงษ์  ตาลอำไพ


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่อง การชนและโมเมนตัม                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


59


นางพิราพรรณ  ใจจิตร


การใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


60


นายไพโรจน์  พลธิราช


การประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 24

พฤษภาคม – มิถุนายน 2552


61


เย็นฤดี  ธรรมศรี  


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


62


ฉวีวรรณ  โพธิราช  


การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง รูปลักษณ์คำไทย รายวิชา หลักภาษาไทย  (ท 33201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


63


วัชรา  จันทา  


ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


64


สุวิภา  เอกพิมพ์  

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


65


เพ็นนี  บุญอาษา  


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ 

วัยรุ่นวัยวิกฤติ ตามทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

66


ทองพิมพ์  นาถโคษา  


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ หน่วยชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


67


ประพงษ์  ขจรโมทย์  


การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาสมุนไพรในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552

68


สมัย  ขจรโมทย์  


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


69


วิไล  พลเยี่ยม  


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนการสอนแบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


70


อังสนา  เข็มใคร  


การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาร่วมกับการสอนแบบร่วมมือ


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


71


มัลลิกา  โพธิ์ศรี  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


72


นางกรรณิกา คณานันท์


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เมตาคอกนิชัน และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


73


นางวนิดา หนุดตะแสง


การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


74


นายทรงศักดิ์ ศรีสว่างวงศ์


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์และระบบเชิงเส้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 มกราคม – มิถุนายน 2552


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

75


นายวิวัฒน์  ไขไพวัน

การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน   ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน  กรกฎาคม – ธันวาคม 2552

76

นายมีนา เหล็กสีไทย


การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยยึดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : กรณีศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

77


นางวนิดา  เพริศแก้ว


สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552


78

นายจักรเพ็ชร์ แฝงจันทร์


สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552


79

นายอัศวิน  งอยผาลา


สภาพและปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552


80

นายกิตติ  คำภูษา


ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต1

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

81


นายจันดา  ฤทธิธรรม


ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

82

นายจำลอง  รัตนโกเศศ


การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 2

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

83


นายหนูพร สุภาชาติ


สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดสกลนคร


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552

84


นายประสิทธิ์  พิมพิสาร


กระบวนการประกันคุณภาพภายในงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3 

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552


ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผู้เขียน

ชื่อเรื่อง/บทความ


ชื่อวารสาร เล่มที่  และวัน

เดือนปีของวารสารที่ตีพิมพ์

85


นายวรชาติ แก้วก่า


การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ตำบลพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552


86


พ.ต.ต.ลัทธพล  พลเยี่ยม


การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  กรณีศึกษา : บ้านกุดค้าว  

ตำบลกุดค้าว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์


วารสารบัณฑิตศึกษา

ปีที่ 6  ฉบับที่ 25

กรกฎาคม– สิงหาคม  2552


ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552

จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรื่อง


77


83


86


จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


เรื่อง


153


161


129

ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก


ร้อยละ

50.3367

51.5528


66.6700





		เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1


บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 30


เท่ากับ 1 คะแนน

ระดับ 2


บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 33

เท่ากับ 2 คะแนน

ระดับ 3


บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 35


เท่ากับ 3 คะแนน

ระดับ 4


บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 45

เท่ากับ 4 คะแนน

ระดับ 5


บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก  ร้อยละ 50


เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

2


66.6700

5.0000

0.1000





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

ในการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการโดยมีกองบรรณาธิการคัดเลือกบทความทางวิชาการของคณาจารย์และบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการที่จะเผยแพร่ของแต่ละช่วงเวลา ประมาณ 10-15 บทความ ต่อฉบับ (ปีละ 4 ฉบับ) และได้จัดส่งบทความดังกล่าวเสนอต่อ Peer  Review เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตีพิมพ์เผยแพร่



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


1. มีการออกวารสารบัณฑิตศึกษาเพื่อลงบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยรับเป็นผู้ประเมินอิสระ (Peer  Review)

     3.   นักศึกษาบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์เป็นประจำ



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

1. บทความวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จัดทำไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในเรื่องสำนวนภาษาและการอ้างอิง ทำให้เสียเวลาในการแก้ไข

2. บุคลากรที่ดูแลงานวารสารมีภารกิจหลายด้าน ต้องใช้เวลามากกับการตรวจต้นฉบับ สำนวนภาษารูปแบบการจัดพิมพ์

3.  แหล่งวารสารที่ได้มาตรฐานเพื่อการลงตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษามีจำนวนจำกัด  

     เมื่อเทียบกับสัดส่วนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 6 รายการ  จำนวน  23  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.4 (1)   วารสารงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 1  วันที่ 17 - 22 กันยายน 2551  

                                                    (จำนวน  3  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.4 (2)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551  

                                                    (จำนวน  4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.4 (3)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552  

                                                    (จำนวน  4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.4 (4)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 มีนาคม - เมษายน 2552  

                                                    (จำนวน  4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.4 (5)   วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 พฤษภาคม - มิถุนายน 2552  

                                                    (จำนวน  4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.1.4 (6)    วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม – สิงหาคม 2552 

                                                    (จำนวน  4  แผ่น)





		                             รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                 ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                                ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

                              ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา   ฉลากบาง



		โทรศัพท์ :  08 - 1975 - 6422

		โทรศัพท์ :   08 - 9208 – 5122



		คำอธิบาย : 

                     เปรียบเทียบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำ ให้นับอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

                งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

                 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นต้นแบบ  ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม   

                 การตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ที่มีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผู้ส่งบทความทำหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์ประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

               การเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยต้องเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text) 

               วารสารวิชาการระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ทั้งนี้วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ1) วารสารนั้นมีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

                วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลจะสามารถนำมานับรวมได้ก็ต่อเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ 1 บทความ ในแต่ละฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

                 การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรองได้ด้วย

                ฐานข้อมูลระดับชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล  ฯลฯ  รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขปประกอบ  หรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI)  http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html


               ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ  โดยอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป  และเนื้อหาเต็ม  

ตัวอย่างฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ


· ฐานข้อมูลนานาชาติที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 


1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 


1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 


1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 


1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 

1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 



2. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 




2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 




2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 



 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 




2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 


2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 



3. วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

3.1 Journal of Medical Association of Thailand 



3.2 Thai Journal of Surgery 



3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 




3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 




3.5 ScienceAsia 



3.6 Thai Journal of Agricultural Science 




3.7 Manusya 




3.8 Journal of Population and Social Studies



3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language

· ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/


2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet


3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/


5. Biosisi = http://www.biosis.org/


6. Scopus = http://www.info.scopus.com/

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic search premium)

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com

10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/

               การแจงนับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือ                                              ระดับนานาชาติในปีงบประมาณพ.ศ. 2552 จะไม่นับซ้ำแม้ว่าบทความนั้นจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม

                  อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

                  นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)  ทั้งนี้ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

สูตรการคำนวณ :


(จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและ/ หรือนักวิจัยประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่นับซ้ำ)

x

100

(จำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

โดยไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ)






		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12  เดือน ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จำนวน  36  เรื่อง ได้แก่

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

1


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552


ดร.อมรา  เขียวรักษา

ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

สุวรรณศรี  โพธิ์สุวรรณ

บุญมาก สีหาเพศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

หมู่บ้านหนองมะเกลือ


2

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

อ.วินิธา  พานิชย์

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3


การพัฒนามาตรฐานการผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วารสารราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 สิงหาคม – ตุลาคม 2551


ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4


การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องความปลอดภัยในงานเชื่อม

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


นายวาสนา  เกษมสินธ์

นายไวรุจน์  อิ่มโพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5


คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6


การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้  เจตคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  สำหรับผู้นำท้องถิ่น


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงษ์พิพัฒน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

7


การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การเพิ่มผลผลิตใบ  ปริมาณสี  และครามผง  ของครามงอ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8


ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในป่าเบญจพรรณ  เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน  จังหวัดสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


ผศ.พิทักษ์  วงษ์ชาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9


การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  จังหวัดสกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ำ

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

ผศ.พรกมล  สาฆ้อง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10


การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2552


ดร.กิตติชัย  โสพันนา

นายธนากร  อุทัยดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11


การวิจัยเชิงนโยบาย


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


12


ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University


ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


13


การพยากรณ์แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เปิดสอนและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในการศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นางศศิกานต์ สังข์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

14


การคัดเลือกพันธุ์ครามและพืชที่ให้สีคราม

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


15


แนวทางการจัดการความปลอดภัยของส้มตำลาวอีสานตอนบน

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.ยุพิน แวงสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


16


ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ
ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นางทาริกา โกฏสันเทียะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


17


การผลิตไฟฟ้าต้นแบบโมบายผสมผสานจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำหนดดีเซล

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นายกฤษฎา พรหมพินิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

18

การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการวางแผนและควบคุมการผลิต โดยการประยุกต์โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กซ์เซล เพื่อใช้ในการพยากรณ์และแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

19

การศึกษาระบบทำความเย็นของตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.สุวิทย์ จักษุจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม สำหรับนักศึกษา   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

21

การศึกษาการเล่นลายกลองกิ่งสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University


ผศ.สายันต์ บุญใบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

22

การพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.นันตพร นิลจินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23


การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการสนเทศทางการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.อิรยา มณีเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

24


บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตจังหวัดสกลนคร มุกดาหารและนครพนม

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.อรทัย พันธ์สวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

25


การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษา หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

ผศ.ธวัชชัย ไพใหล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

27


ความคิดเห็นของผู้ตรวจ         ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเขตจังหวัดสกลนคร

The  Second  International  Academic  Conference  and  Research  Presentation  on “Cooperation  for  Development  on  the  East – West  Economic  Corridor September  3 - 4  , 2009


Sakon Nakhon  Rajabhat  University

นางกัญญาภัค  จอดนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

28


Evaluating Seebeck Coefficient of NaxCoO2 from Molecular Orbital Calculations


หนังสือรวมงานวิจัยในงานประชุม The 5th Conference of the Asian Consortium on Computational material Science (ACCMS-5)


ดร.ทศวรรษ สีตะวัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


29


Major  Factors  Affecting  the  Organizational  Effectiveness : A  Study  of  City  and  Town  Municipalities


Thai  Journal of Public Administration Volume 6 Number  2 May – August  2008


ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


30


The Relationship between Social Interaction and knowledge Management System Success

The International Seminar on “The Edge of Management and Economic Reform”

ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


31


Synthesis of Titanium Carbonitride by Direct by Direct Metal-Gas Reaction

The 10th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design And Core University Project (CUP) Seminar (2009), January 13-15, 2009

ดร.กิตติชัย โสพันนา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


32


การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคำ จังหวดสกลนครแบบยั่งยืน


Thatland Research Symposium 2009 Proceedings


รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


33


การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แจ่วบองสมุนไพร


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 “การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย”


ผศ.ยุพิน  แวงสุข


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ /หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

34


Chromium (VI) Adsorption Using Eucayptus Glopulus Labill And Modifild With Amino Group


Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2


ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


35


ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าเต็งรังในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร


Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2


ผศ.พิทักษ์ วงษ์ชาลี


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


36


Electronic structure of the perovskite-type oxide SrTiO3

Thai Journal of Physics Series 4


ดร.ทศวรรษ สีตะวัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร






		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552

จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 


18

39

36

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง


189


207

192

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ


-


-


14


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการ 


-


-


4


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานวิจัย


-


-


-


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

-


-


210

ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ


9.52

18.8406


18.7500





		เกณฑ์การให้คะแนน :


งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 6


เท่ากับ 1 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 8

เท่ากับ 2 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 10

เท่ากับ 3 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 15

เท่ากับ 4 คะแนน

งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 30

เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

4

18.7500

4.2500

0.1700





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา  วางแผนการดำเนินงาน                                                                         

·  ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้คณาจารย์ส่งงานวิจัย บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

· สำรวจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในในวารสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

· เตรียมการจัดทำวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับงานวิจัย บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ

· จัดทำเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

· จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดำเนินการสำรวจข้อมูล

·  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีวารสารของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้รับการรับรองเป็นวารสารระดับชาติ  ได้แก่  วารสารบัณฑิตศึกษา และวารสารหนองหญ้าไซ

· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้งบประมาณในการสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· การประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นให้คณาจารย์ส่งงานวิจัย บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศยังไม่ทั่วถึง





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 6 รายการ จำนวน 21 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.1 (1)    วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

                                                      มกราคม – มิถุนายน 2552 (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.1 (2)    ISEPD 2009 “The 10th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design And Core University Project (CUP) Seminar (2009), January 13 – 15, 2009” (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.1 (3)    Thailand Research Symposium 2009 (จำนวน 5 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.1 (4)    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 “การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย” (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.1 (5)    การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (จำนวน 2 แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 4.2.1 (6)    SPC 2008 Physics for Life (จำนวน 4 แผ่น)







		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                               ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์

                              อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง



		โทรศัพท์ :  08 – 1975 - 6422

		โทรศัพท์ :   08 - 9208 - 5122



		คำอธิบาย : 


· เปรียบเทียบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยให้นำเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ให้นับเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

· งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

· งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นต้นแบบ  ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น  รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม   

· การนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน  หมายถึง การมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/ บรรยาย/ ฝึกอบรม)  การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตำรา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือ เป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้าง                              องค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ  เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเป็นผลมาจากการนำข้อความรู้จากการวิจัยไปใช้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เช่น งานวิจัยเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของการประกาศใช้กฎหมาย หรือมาตรการต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

4. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตามมา   

· การแจงนับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ให้นับจากวันที่นำผลงานวิจัยมาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยจะไม่นับซ้ำแม้ว่างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นั้นจะมีการนำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหลายครั้งก็ตาม ทั้งนี้หากมีการนำไปใช้หลายครั้ง ให้สถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผลจากการนำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดหรือมีคุณค่ามากที่สุดมานำเสนอ

· อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

· นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา(จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

ตัวอย่างหลักฐานการนำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน

· หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดได้ในการปอกเปลือกกุ้ง เมื่อนำเครื่องปอกเปลือกกุ้งซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากการวิจัยไปใช้งาน เป็นต้น 

· หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู้/ทักษะของนักศึกษา ที่แสดงได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น

· หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนำนโยบาย/กฏหมาย/มาตรการ ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบาย มาใช้ในองค์กร/คณะ/สถาบัน เช่น มีจำนวนคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ทำงานวิจัยด้านสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากสถาบันฯได้กำหนดนโยบาย ที่จะเป็นผู้นำทางด้านการวิจัย              สหวิทยการ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยนโยบายดังกล่าว  เป็นผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางด้านการทำวิจัยของสถาบัน เป็นต้น

· หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการนำหลักสูตรการสอน/ ทฤษฎีการสอน/ โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/ ตำราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เป็นผลจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึก ผลการทดสอบวัดความรู้/ ทักษะของนักศึกษาที่แสดงได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น

สูตรการคำนวณ :


(จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน                    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่นับซ้ำ)

x

100

(จำนวนอาจารย์ประจำและ/นักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

โดยไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ)





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12  เดือน มีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนจำนวน  25   เรื่อง ได้แก่

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


เอกสาร/หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

1


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร


เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ดร.อมรา  เขียวรักษา

ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

สุวรรณศรี  โพธิ์สุวรรณ

บุญมาก สีหาเพศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ

หมู่บ้านหนองมะเกลือ


2

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

อ.วินิธา  พานิชย์

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3


การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องความปลอดภัยในงานเชื่อม

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

นายวาสนา  เกษมสินธ์

นายไวรุจน์  อิ่มโพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


เอกสาร/หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

4


คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5


การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การเพิ่มผลผลิตใบ  ปริมาณสี  และครามผง  ของครามงอ

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ


ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6


การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ำ

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

ผศ.พรกมล  สาฆ้อง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7


การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น


เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ดร.กิตติชัย  โสพันนา

นายธนากร  อุทัยดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8

Synthesis  of  Titanium  Carbonitride  by  Direct  by  Direct  Metal – Gas  Reaction

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ดร.กิตติชัย  โสพันนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


9

การวิจัยเชิงนโยบาย

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ


ผศ.ดร. วาโร  เพ็งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10

การคัดเลือกพันธุ์คราม และพืชที่ให้สีคราม


เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. อังคณา  เทียนกล่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11

แนวทางการจัดการความปลอดภัย ของส้มตำลาวอีสานตอนบน

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. ยุพิน  แวงสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12

ผลของการใช้สมุนไพรชนิด ต่าง ๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

นางทาริกา  โกฎสันเทียะ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


13

การศึกษาระบบทำความเย็นของตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก


เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ


ผศ. สุวิทย์  จักษุจินดา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


14

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม  สำหรับนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. ชาคริต  ชาญชิตปรีชา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


เอกสาร/หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

14

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม  สำหรับนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. ชาคริต  ชาญชิตปรีชา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


15

การพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกร  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา  หมู่บ้านรอบ หนองหาร  จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. ธวัชชัย  ไพใหล


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


16

Evaluating  Seebeck  Coefficient  of  Nax CoO2 from  Molecular  Orbital  Calculations

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


17

Electronic  structure  of  the  perovskite – type  oxide  SrTiO3

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ดร. ทศวรรษ  สีตะวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


18

Synthesis  of  Titanium  Carbonitride  by  Direct  by  Direct  Metal – Gas  Reaction

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ดร. กิตติชัย  โสพันนา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


19

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุน โพนยางคำ  จังหวัดสกลนคร แบบยั่งยืน

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

รศ.ดร. หาญชัย  อัมภาผล


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


20

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แจ่วบองสมุนไพร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. ยุพิน  แสงสุข


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


21


ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในป่าเบญจพรรณ  เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน  จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. พิทักษ์  วงษ์ชาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่

ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์


เอกสาร/หลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน

22


ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าเต็งรังในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน  จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. พิทักษ์  วงษ์ชาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23

การพัฒนารูปแบบการจัด กระบวนการสนเทศ ทางการเงิน  สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาในเขต จังหวัดสกลนคร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. อิรยา  เขียวมณี


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


24

บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขต จังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร  และนครพนม

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. อรทัย  พันธ์สวรรค์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


25

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์แจ่วบองสมุนไพร

เอกสารแสดงการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ

ผศ. ยุพิน  แวงสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552

จำนวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน


18

39

25

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง


189


207

192


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ


-


-


14


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการ 


-


-


4


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานวิจัย


-


-


-


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

-


-


210


ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ


-

-

13.0200





		เกณฑ์การให้คะแนน :


ระดับ 1


งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ 6


เท่ากับ 1 คะแนน

ระดับ 2

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 8


เท่ากับ 2 คะแนน

ระดับ 3

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 10


เท่ากับ 3 คะแนน

ระดับ 4

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 12


เท่ากับ 4 คะแนน

ระดับ 5

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ร้อยละ 20


เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

3

13.0200

4.1275

0.1238





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา  วางแผนการดำเนินงาน                                                                         

·  ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้คณาจารย์ส่งงานวิจัย บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างชัดเจน

· สำรวจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างชัดเจน

· เตรียมการจัดทำวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับงานวิจัย บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ

· จัดทำเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

· จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัย





		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบดำเนินการสำรวจข้อมูล

·  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีวารสารของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้รับการรับรองเป็นวารสารระดับชาติ  ได้แก่  วารสารบัณฑิตศึกษา และวารสารหนองหญ้าไซ

· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้งบประมาณในการสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่มีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· การประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นให้คณาจารย์ส่งงานวิจัย บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ ยังไม่ทั่วถึง



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 3 รายการ  จำนวน  21  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.2 (1)  แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวน 5 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.2 (2)  หลักฐานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 (จำนวน 15 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.2 (3)  จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ           พ.ศ. 2552  ไม่นับรวมอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

                                                          (จำนวน 1 แผ่น)





		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                               ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพ

                              จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายเกษม  บุตรดี, นางสุพัตรา         หล้าชาญ, นางดาราภรณ์  นันตะสุข, นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ



		โทรศัพท์ :  08 -1708 -5035

		โทรศัพท์ :  08 – 9940 – 6996, 08 – 9861 – 4896, 

08 – 6226 – 9672, 08 – 4166 – 5181



		คำอธิบาย : 

· ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่

1. งานวรรณกรรม  (หนังสือ  จุลสาร  สิ่งพิมพ์  คำปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
    2. งานนาฏกรรม  (ท่ารำ  ท่าเต้น ฯลฯ) 
    3. งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม  ประติมากรรม ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
    4. งานดนตรีกรรม (ทำนอง  ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี) 
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  (วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
    7. งานภาพยนตร์ 
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
    9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

· การดำเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์            โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้อาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ที่ http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid =777&Itemid=428 และสามารถดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ 

· การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จะนับได้ต่อเมื่องานมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให้                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากหน่วยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อถือได้แล้วเท่านั้น โดยไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างยื่นจดลิขสิทธิ์ 


· ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เป็นตำราหรือหนังสือตามที่กำหนด ในประกาศ ก.พ.อ.
 ดังนี้

· ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

· หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการและ/หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง

· การนับจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จะนับได้ต่อเมื่อผลงานวิชาการนั้นได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตำราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสำนักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และให้นับผลงานย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552) โดยนับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซ้ำกรณีได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง และไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ 

· หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและประกันคุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ การได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานจัดพิมพ์ที่เชื่อถือได้ จะเป็นเครื่องรับรองรองคุณภาพให้แก่งานวิชาการนั้น 

· ตัวอย่างผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธิ์ และ/หรือได้รับรองคุณภาพ เช่น หนังสือ ตำรา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการประดิษฐ์คิดค้นทางนาฏกรรม (ท่ารำ) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเป็นผลจากการศึกษา/ข้อค้นพบทางวิชาการ เป็นต้น

· อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ   

· นักวิจัยประจำ หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ให้นับเฉพาะนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ

สูตรการคำนวณ :


(จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552)

x

100

(จำนวนอาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552                            

โดยไม่นับรวมผู้ที่ลาศึกษาต่อ)


                                                             



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจด

 ลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552   จำนวน 121 เรื่อง  ได้แก่

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


1


การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี)

ผศ.ดร.วัฒนา    สุวรรณไตรย์

คณะครุศาสตร์

2


ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสกลนคร ช่วงชั้นที่ 1 – 2 

ผศ.ดร.วัฒนา    สุวรรณไตรย์

คณะครุศาสตร์

3


Welcome  to  Sakon  Nakhon 

ผศ.ดร.วัฒนา    สุวรรณไตรย์

คณะครุศาสตร์

4


จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา

ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

คณะครุศาสตร์

5


การปรับตัว


ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง

คณะครุศาสตร์

6


 การแสวงหาและแนวทางการพัฒนา  ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

7


การพัฒนาการบริหารการศึกษา(Research   for  Educational  Administration   Development)          

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

8


ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ กรณีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา: แนวคิดและปฏิบัติการตอนที่1 -2        

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


9


การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

10


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฎและการประยุกต์ใช้               

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

11


คณบดี (ผู้บริหารระดับกลางในสถานศึกษา)         

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

12


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฎ และการประยุกต์ใช้ตอนที่  2

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

13


ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  กรณีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา : แนวคิดและปฏิบัติการ  ตอนที่ 4     

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

14


การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฎ
และการประยุกต์ใช้ตอนที่  3

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

15


การแสวงหาและพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร

คณะครุศาสตร์

16


การศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ

ผศ.ดร.เพลินพิศ  ธรรมรัตน์

คณะครุศาสตร์

17


การประเมินผลการเรียน (Learning Evaluation) 


ผศ.ดร. เพลินพิศ    ธรรมรัตน์

คณะครุศาสตร์

18


Proposed policy for Development of Graduate Studies Management at Sakonakhon Rajaphat Universty

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร

คณะครุศาสตร์

19


ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กับคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร

คณะครุศาสตร์

20


กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร

คณะครุศาสตร์

21


ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปี 2549

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร

คณะครุศาสตร์

22


การวิจัยเชิงนโยบาย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


23


การเขียนรายงาน การพัฒนาผลงานทางวิชาการ : นวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

24


สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Applied Statistics for Social Science Research)

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

25


 ปัจจัยทางการบริหารบางประการที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

26


การวิจัยทางการศึกษา                                                                 


ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

27


การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

28


ปัจจัยทางการบริหารบางประการที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

29


วิธีวิทยาการวิจัย

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

คณะครุศาสตร์

30


การวิจัยในชั้นเรียน      

ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย

คณะครุศาสตร์

31


การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย

คณะครุศาสตร์

32


การศึกษาพิเศษ : แบบเรียนรวม 

ผศ.ดร.อรวรรณ  นิ่มตลุง

คณะครุศาสตร์

33


สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา (MASS FOR EDUCATION)

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  ละม่อม

คณะครุศาสตร์

34


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCAITON)

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  ละม่อม

คณะครุศาสตร์

35


หลักสูตรฝึกอบรม นักเรียน เรื่อง การย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

คณะครุศาสตร์

36


A Development of the training Model for Enchancing Facilitation Skills of  teachers


ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

คณะครุศาสตร์

37


หลักสูตรฝึกอบรม  ครู เรื่อง การย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม

 ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

คณะครุศาสตร์

38


รูปแบบการฝึกทักษะการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สำหรับครู    

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

คณะครุศาสตร์

39


หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้

คณะครุศาสตร์

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


40


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์

คณะครุศาสตร์

41


พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

ผศ.มารศรี  กลางประพันธ์

คณะครุศาสตร์

42


การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ผศ.มารศรี  กลางประพันธ์

คณะครุศาสตร์

43

ประสิทธิภาพของปุ๋ยน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผัก

ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ำ


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

44

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

45

ไม้ดอกประเภทหัว

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

46

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

47

ไม้ดอกไม้ประดับ

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

48

เห็ดและการเพาะเห็ด

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

49

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50

การเลี้ยงสุกร

ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

51

กรรมวิธีการผลิต

ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

52

หลักการการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

ผศ.สราวุฒิ  บุญเกิดรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

53

เทคโนโลยีคอนกรีต

ผศ.ภวัต  มิสดีย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

54

เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์

ผศ.อนุวัต  สุเพียร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

55

การปฏิบัติงานด้วยก๊าซออกซี่อะเซทิลีน

ผศ.อนุวัต  สุเพียร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

56

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอาชีพอิสระการติดตั้งและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงธุรกิจ   


ผศ.ดร.ฟุ้งศรี  ภักดีสุวรรณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

57

สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ฟุ้งศรี  ภักดีสุวรรณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

58

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ฟุ้งศรี  ภักดีสุวรรณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

59

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60

การพัฒนาเครื่องมือตัดหวาย

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

61

การพัฒนาเครื่องทำลายเอกสาร

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

62

การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 9 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

63

 การศึกษาสภาพปัญหาขบวนการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  


ผศ.จตุรงค์    สีทอง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


64

การเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก 


ผศ.จักรพล    กางทอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

65

ขบวนการเสรีไทย

ผศ.ปรีชา   ธรรมวินทร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

66

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผศ.นันตพร  นิลจินดา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

67

การพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.นันตพร  นิลจินดา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

68

วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร :ภาษาและวัฒนธรรม

ผศ.นันตพร  นิลจินดา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

69

English For Tourism 1

ผศ.กาญจนา  จันทะดวง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70

การปฏิบัติแซกโซโฟน

ผศ.สายันต์  บุญใบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

71

ภาษาไทยธุรกิจ

ผศ.วิจิตรา   ขอนยาง  


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

72

หลักภาษาไทย

ผศ.วิจิตรา   ขอนยาง  


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

73

มนุษย์กับสังคม

ผศ.ธวัชชัย   ไพใหล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

74

ประวัติศาสตร์ไทย  3

ผศ.ธวัชชัย   ไพใหล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

75

ความจริงของชีวิต

ผศ.ทองพูล  แสงคำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

76

พุทธศาสนากับชีวิต

ผศ.ทองพูล  แสงคำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

77

 Thai Cultural Studies (วัฒนธรรมไทยศึกษา)

 E-learning

น.ส.จุฑาทิพย์  วิจิตรศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

78

Thai Cultural Studies (วัฒนธรรมไทยศึกษา) 

น.ส.จุฑาทิพย์  วิจิตรศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


79


บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (French for Beginner 1) 

น.ส.จุฑาทิพย์  วิจิตรศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

80


บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (French for Beginner 1) E-learning

น.ส.จุฑาทิพย์  วิจิตรศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

81


สุนทรียภาพของชีวิต

นายยงยศ     วงศ์แพงสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

82


การศึกษาการรู้สำนวนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  โรงเรียนสาธิตแห่งสถาบันราชภัฎสกลนคร  

ผศ.ดร.วิจิตรา   วงศ์อนุสิทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

83


การใช้บริการสารนิเทศห้องสมุดของนักศึกษาสถาบันราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ทิศากร    ศิริพันธ์เมือง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

84


ภูมิศาสตร์กายภาพ

ผศ.สง่า  พงษ์ภู

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

85


ภูมิศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.สง่า  พงษ์ภู

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

86

การศึกษาข้อมูลการตลาดของทรัพยากรจากลุ่มน้ำสงครามตอนล่างในตลาดระดับอำเภอ : กรณีศึกษา ตลาดอากาศอำนวย จังหวัดสกลนครและตลาดอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

คณะวิทยาการจัดการ

87

คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

คณะวิทยาการจัดการ

88

สวัสดิการชุมชนบูรณาการ : การเฝ้าระวังชุมชน  กรณีศึกษาการจัดการสวัสดิการชุมชนบูรณาการของเครือข่ายอินแปง : กลไกกระบวนการจัดการตนเอง

ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

คณะวิทยาการจัดการ

89

 “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

คณะวิทยาการจัดการ

90

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

คณะวิทยาการจัดการ

91

การบริหารการขาย

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

คณะวิทยาการจัดการ

92

องค์การและการจัดการ

ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา

คณะวิทยาการจัดการ

93


วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ

94

การพัฒนาองค์การ 


ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ

95

การบริหารการพัฒนา(Development Administration ) 


ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ

96

การวิจัยทางธุรกิจ

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


97

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น

ผศ.ดร.ภูมิพงศ์  จอมหงส์พิพัฒน์

คณะวิทยาการจัดการ

98

 การบริหารการผลิต  Production  Management


ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ

99

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

ผศ.มิ่งสกุล  โฮมวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ

100

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ผศ.ปิยะวดี  ยอดนา

คณะวิทยาการจัดการ

101

การพยากรณ์แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เปิดสอนและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความพึงพอใจในการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางศศิกานต์       สังข์ทอง

คณะวิทยาการจัดการ

102

หลักการบัญชี  Principles  of  Accounting  


ผศ.วาทินี  ศรีมหา

คณะวิทยาการจัดการ

103

การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced  Accounting 2)


ผศ.วาทินี  ศรีมหา

คณะวิทยาการจัดการ

104

การบัญชีชั้นกลาง 2


ผศ.นวรัตน์  สุรัตวรพัทธ์

คณะวิทยาการจัดการ

105

การบัญชีชั้นกลาง 1

ผศ.นวรัตน์  สุรัตวรพัทธ์

คณะวิทยาการจัดการ

106

การบริหารการเงิน

ผศ.อริยา  มณีเขียว

คณะวิทยาการจัดการ

107

การเงินและการธนาคาร

ผศ.อริยา  มณีเขียว

คณะวิทยาการจัดการ

108

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับบ้านท่าวัด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

110

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาโดยใช้ทักษะชีวิตเป็นฐานความคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ผศ.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

112

ระบบการปฏิบัติการ  1

ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

113

ฟิสิกส์ 1  มหาวิทยาลัย

ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่

ชื่อผลงานวิชาการ


ชื่อ-สกุล


หน่วยงาน


114

รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2

ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

115

ฐานข้อมูลการออกแบบและการจัดการ

น.ส.สุทิศา   ซองเหล็กนอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

116

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นสกลนคร

ดร.อมรา   เขียวรักษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117

การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น

ดร.กิตติชัย      โสพันนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

118

การสังเคราะห์ตัวดูดซับจากกะลามะพร้าว

ดร.กิตติชัย      โสพันนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

119

การศึกษาผักพื้นบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในบางพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย ( A STUDY OF INDIGENOUS VEGETABLES IN THE VICINITY OF KHONG RIVER BANK IN SOME AREAS OF NONGKHAI NAKHON PHANOM AND MUKDAHARN RPOVINCES )  

ผศ.วิศัย    พรหมเทพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120

การศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ  (A STUDY THE ACTION OF THE ELECTRON IN THE MAGNETIC INDUCTIVTY)

ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121

ชีววิทยาพื้นฐาน

ผศ.พิทักษ์  วงศ์ชาลี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550


2551


2552

จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้


-


-


121

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง


189


207

192


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ


-


-


14


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ไปช่วยราชการ 


-


-


4


อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานวิจัย


-


-


-


ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ


-


-


63.0200






		เกณฑ์การให้คะแนน :

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  40

เท่ากับ 1 คะแนน

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  55

เท่ากับ 2 คะแนน

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  70


เท่ากับ 3 คะแนน

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  85

เท่ากับ 4 คะแนน

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ ร้อยละ  100

เท่ากับ 5 คะแนน





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงาน ที่เชื่อถือได้ ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ

3

63.0200

2.5347

0.0760





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรเขียนหนังสือและตำราซึ่งเป็นผลงานวิชาการอันเกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาด้านการเรียนการสอน และนำผลงานวิชาการไปแจ้งจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  มีจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจด ลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2552   จำนวน 121 เรื่อง  



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ







		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                  ( รอบ  12  เดือน



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· การประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นให้คณาจารย์นำผลงานไปจดลิขสิทธิ์ยังไม่ทั่วถึง

· ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลงาน

     และขั้นตอนในดำเนินการขอจดลิขสิทธิ์

· ต้องใช้เวลาในการแจ้งจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 2 รายการ จำนวน 8  แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 4.2.3  (1)  แบบสรุปรายชื่ออาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ที่นำผลงานไป            จดลิขสิทธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 (จำนวน 7 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 4.2.3  (2)  หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ ศธ 0542.01/1990 ลงวันที่         11 กันยายน  2552 เรื่อง ขอส่งผลงานจดลิขสิทธิ์  (จำนวน 1 แผ่น)





		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                               ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  5  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ดร.สำเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม,        ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร  ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน์  สายทอง,            ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้, นายเกษม  บุตรดี,         นางนงเยาว์  จารณะ,  ผศ.ดร.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธิ์,               ผศ.สมบูรณ์     ชาวชายโขง, นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ



		โทรศัพท์ :  08 -1871 - 3997

		โทรศัพท์ :   08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 9422 – 9875,  08 - 1872 - 7835 

08 - 6640 – 0853,  08 - 7693 – 3867,  08 - 3141 – 0403  

08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685,  08 - 9208 – 5122  

08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191 ,  

08 - 1050 – 5997, 08 - 4297 – 0047, 08 – 4166 – 5181



		คำอธิบาย : 


การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2, 3 และ 4  มีพัฒนาการที่ทำให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก ทั้งนี้ ไม่นับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info                                                            



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ขั้นตอนที่ 


รายละเอียดการดำเนินการ

1

-  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล 

-  การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  เพื่อให้     

   แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 

   พ.ศ. 2552 – 2555 

-  วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.  2552 – 2555 )                    

    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

    มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

-  ศึกษาตัวชี้วัดที่นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลและวิเคราะห์ข้อมูล

   พื้นฐานอ้างอิงโดยศึกษาจากตัวชี้วัด  การจัดอันดับของ  THES 

ขั้นตอนที่ 


รายละเอียดการดำเนินการ

2

· เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555  ต่ออธิการบดี

· เสนอแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พิจารณาอนุมัติในคราวประชุม  ครั้งที่ 7/2552  วันศุกร์ที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  

3

-   ดำเนินโครงการตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลที่ได้รับอนุมัติจากสภา

     มหาวิทยาลัย ตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลประจำปีงบประมาณ

     พ.ศ. 2552                


4

· ติดตามประเมินความก้าวหน้าและสรุปโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ต่อไป  





		เกณฑ์การให้คะแนน :  

สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่เป็นแผนงานหลักในการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ โดยแผนงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ระบุเป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายในแต่ละปี โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดำเนินการในแต่ละด้าน ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มสาขาที่ต้องการพัฒนาสู่สากล แนวทางการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล


เท่ากับ  1    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษามีแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากลตามขั้นตอนที่ 1 

ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เท่ากับ  2    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามที่กำหนดโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดำเนินการไว้ตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในขั้นตอนที่ 2 อย่างครบถ้วน

เท่ากับ  3    คะแนน






		เกณฑ์การให้คะแนน :  

สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ


เท่ากับ  4    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก


เท่ากับ  5    คะแนน

 



		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

5


4.0000


4.0000


0.2000






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

              ขั้นตอนที่  1  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล



ขั้นตอนที่  2   การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลเพื่อให้แนวทาง

ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555   

ขั้นตอนที่  3  วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.  2552 – 2555 ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  พบว่าการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลถูกกำหนดอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่   2  การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ               เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล

ขั้นตอนที่  4  ศึกษาตัวชี้วัดที่นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานอ้างอิง  ดังนี้

4.1  คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลได้ทำการศึกษาตัวชี้วัด ที่นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของTHES (The Times Higher Education Supplement) จำนวน 31 ตัวชี้วัด (ไชยวิทย์  ธนไพศาล, 2551) และออกแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐานอ้างอิง

4.2  หน่วยงานรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่งคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

4.3  คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั้ง 31 ตัวชี้วัด  ประกอบกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.  2552  - 2555  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  และผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551 และจากการพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยกับตัวชี้วัดทั้ง  31  ตัว ของ THES  พบว่ามีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ THES  จำนวน  24  ตัวชี้วัด โดยให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2555  

ขั้นตอนที่  5  จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2555

ขั้นตอนที่  6   จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552                       โดยหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552                     และสรุปเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

ขั้นตอนที่  7  นำเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2555          และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552   ต่ออธิการบดี

ขั้นตอนที่  8  เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนที่  9  ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552                             และรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาให้อธิการบดีทราบเป็นระยะๆ

            ขั้นตอนที่  10  ติดตามประเมินความก้าวหน้าและสรุปโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ตาม

แผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลทำหน้าที่ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ต่อไป  



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2552 





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    -



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน  6  รายการ จำนวน 23 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 5 (1)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 416 /2552  เรื่องแต่งตั้ง

                                             คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล(จำนวน 2 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 5 (2)  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555

                                  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา

                                                           มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2552  วันศุกร์ที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552    

                                                    (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 5 (3)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 7/2552 

                                             วันศุกร์ที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 (จำนวน 4 แผ่น)   


· เอกสารหมายเลข 5 (4)  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

                                             ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 เสนอสภามหาวิทยาลัย (จำนวน 2 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 5 (5)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 9/2552  

                                                    วันศุกร์ที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2552 (จำนวน 4 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 5 (6)  โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่  2  เรื่อง

                                                         ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก

                                             (จำนวน 7 แผ่น)







		                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)             ( รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                               ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  6.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง



		โทรศัพท์ :  08 - 1975 - 6422

		โทรศัพท์ :   08 - 9208 - 5122



		คำอธิบาย : 


บัณฑิต หมายถึง บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทำงานเกี่ยวข้องด้วย 


 ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ)  ของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ที่บัณฑิตทำงานเกี่ยวข้อง จากการประเมินบัณฑิตที่ทำงานด้วย ประมาณ 1 ปี

 ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้

 1) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 

 2) ความพึงพอใจด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน  

             3) ความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ





		เกณฑ์การให้คะแนน :



ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

65

70

75

80

85





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 

2.5


N/A


1.0000


0.0250






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสำรวจความพึงพอใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั้น

· เปรียบเทียบผลการสำรวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคำรับรองการปฏิบัติราชการ



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยกระบวนการ

ผลิตบัณฑิตของสถาบันและการบริการทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ

· สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการสำรวจข้อมูลจากหน่วยการที่บัณฑิตทำงาน พร้อมทั้งจัดทำ

รายงานเผยแพร่



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :   -


      



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 2 รายการ  จำนวน  3  แผ่น )

· เอกสารหมายเลข 6.1 (1)  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่  ศธ 0542.01/1115  ลงวันที่ 

                                              29  พฤษภาคม  2552  เรื่อง  การสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตและ

                                                         สถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 (จำนวน 1 แผ่น)

·  เอกสารหมายเลข 6.1 (2)   หนังสือจากสำนักงาน ก.พ.ร.  ด่วนที่สุด ที่ นร  1201/770  ลงวันที่ 

                                              12  พฤษภาคม  2552  เรื่องการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตและสถาบัน

                                                         อุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (จำนวน 2 แผ่น)








		                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)               (  รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                             (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  6.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง



		โทรศัพท์ :  08 - 1975 - 6422

		โทรศัพท์ :   08 - 9208 - 5122



		คำอธิบาย : 

นิสิตนักศึกษา หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ให้หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)


ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้

1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ/สำนัก


                                                                



		เกณฑ์การให้คะแนน :



ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

65

70

75

80

85





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

2.5


N/A


1.0000


0.0250






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลสำรวจความพึงพอใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินผลเท่านั้น

· เปรียบเทียบผลการสำรวจกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคำรับรองการปฏิบัติราชการ



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะวิชาต่างๆ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

· มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณะ/สำนัก/สถาบัน จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    -





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 2 รายการ  จำนวน  3  แผ่น )

· เอกสารหมายเลข 6.2 (1)  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่  ศธ 0542.01/1115  ลงวันที่ 

                                              29  พฤษภาคม  2552  เรื่อง  การสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตและ

                                                         สถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 (จำนวน 1 แผ่น)

·  เอกสารหมายเลข 6.2 (2)   หนังสือจากสำนักงาน ก.พ.ร.  ด่วนที่สุด ที่ นร  1201/770  ลงวันที่ 

                                              12  พฤษภาคม  2552  เรื่องการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตและสถาบัน

                                                         อุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (จำนวน 2 แผ่น)








		                                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     (  รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                            ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด   :  7.1  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

                               การศึกษาอย่างต่อเนื่อง



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์   

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์ ,  ผศ.อนุรัตน์  สายทอง, นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ , ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา , 

ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ,นายนิกร  สุขปรุง , 

นายสุนทร  ไชยชนะ , ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา , นายเกษม  บุตรดี , 

นางนงเยาว์  จารณะ , นายภคพล  คติวัฒน์ , นายรัฐพล   ฤทธิธรรม , 

ผศ.ดร.สำราญ   กำจัดภัย , ผศ.ดร.ประยูร   บุญใช้



		โทรศัพท์ :  08 - 7852 - 3307

		โทรศัพท์ :   08-6640–0853 , 08-1974–8685 , 08-1965–5683, 

08-1975–6678 , 08-1975– 433 , 08-1975–6244 , 08-7693–3867, 

08-3141–0403 , 08-1872–7835 ,  08-9940–6996 ,  08-6631–9191 , 

08-1261–2894 , 08-7950–5254 , 08-9942–6583 , 08-1919-6026



		คำอธิบาย :



ความสำเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องกำหนดระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามปรัชญาที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้ และนำผลที่ได้จากการดำเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายหรือแผนของสถาบันอุดมศึกษา





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ขั้นตอนที่


ผลการดำเนินงาน


1


มีการนำข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพมาทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งใช้หลักการ PDCA  ดังนี้

         1)    การวางแผน (Plan) ได้ดำเนินการดังนี้

                1.1)   ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

                1.2)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน

                1.3)  จัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ

                1.4)  จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ

                1.5)  จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

         2)   การปฏิบัติตามแผน (Do) ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยบุคลากรผู้รับผิดชอบ  ซึ่งผู้บริหารจะให้การสนับสนุน จัดสิ่งอำนวยความสะดวก  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมทุกเดือน จะทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

         3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) ดำเนินการ ดังนี้

                3.1)  การดำเนินโครงการ / กิจกรรม  ทุกโครงการจะมีการประเมินผล

                3.2)  ทุกสิ้นปีการศึกษาหน่วยงานทุกหน่วยงานจะจัดทำรายการการประเมินตนเอง (SAR)


                3.3)  ทุกหน่วยงานจะได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการเป็นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

         4)  การนำผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน โดยดำเนินการ  ดังนี้

                4.1)  นำผลการประเมินแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

                4.2)  นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำผลการประเมินภายในไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2


มีการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทั้งในระดับคณะ /สถาบัน สำนัก และระดับมหาวิทยาลัย  มีการตรวจประเมินภายในโดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าวแล้วนำผลมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมีแนวทางพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีจุดอ่อน และมีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับตัวบ่งชี้ดีเด่นของแต่ละหน่วยงาน 

3


มีการนำผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้นสม่ำเสมอ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก


4


มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาที่ดำเนินการเป็นประจำ โดยเริ่มจากการวางแผน (Plan) การดำเนินการตามแผน (Do) การตรวจประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) เพื่อให้การดำเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


5


มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพจากทุกหน่วยงานของสถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษาและใช้ข้อมูลเพื่อยกย่องหน่วยงานที่เกิดผลสำเร็จจากการดำเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นในสถาบันหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง มีแนวทางและการเตรียมการที่จะนำผลที่ได้จากการประเมินผลลัพธ์มาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553






		เกณฑ์การให้คะแนน  :

ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษานอกที่ตั้งและเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

เท่ากับ 1 คะแนน

ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินตนเองที่ได้มาตรฐาน  โดยได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และส่ง  ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้สาธารณชนทราบ 


เท่ากับ 2 คะแนน

ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการนำผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนหรือมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก


เท่ากับ 3 คะแนน

ทุกหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา


เท่ากับ 4 คะแนน

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพจากทุกหน่วยงานของสถาบันและระดับสถาบันอุดมศึกษา และใช้ข้อมูลเพื่อยกย่องหน่วยงานที่เกิดผลสำเร็จจากการดำเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นในสถาบันหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง มีแนวทางและการเตรียมการที่จะนำผลที่ได้จากการประเมินผลลัพธ์มาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 


เท่ากับ 5 คะแนน





		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552

ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง


ระดับความสำเร็จ


4.0000

4.0000

5.0000





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

7

5.0000

5.0000


0.3500





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 


 1.    มหาวิทยาลัยประกาศตัวบ่งชี้ใหม่สำหรับการประกันคุณภาพภายใน 


  2.    จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 


  3.    ประชาสัมพันธ์ / แจกคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 


  4.    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 


  5.    ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ (เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานและ 


ตัวบ่งชี้) 


         6.     หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ได้ประกาศไว้ 


         7.     ประชุมปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR)” 


         8.     การจัดทำ / ส่งรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 


         9.     แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน 


         10.   การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน 


         11.   การตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 


         12.   จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย (SAR) 


         13.   วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน/นำเสนอข้อเสนอแนะของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 


 14.   จัดส่งรายงานการประกันคุณภาพประจำปีให้ สกอ.



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


          1.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการ 


          2.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และประกาศให้บุคลากรได้รับทราบ 


          3.  หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน มีงบประมาณและบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 


          4.  ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีฝ่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย งานนั้น ๆ



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน  :     -



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 9 รายการ  จำนวน  32  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.1 (1)   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2552 

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 2 แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 7.1 (2)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

                                                 การศึกษาภายใน (จำนวน 1 แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 7.1 (3)   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (จำนวน 5 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.1 (4)  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (จำนวน 2 แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 7.1 (5)   รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา (จำนวน 5  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.1 (6)   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน (จำนวน 11 แผ่น)                                         

· เอกสารหมายเลข 7.1 (7)   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

                                                 ภายในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.1 (8)   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                                (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.1 (9)   บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01 / 12  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เรื่องแจ้งมติ

                                                 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 9/2552 (จำนวน 1 แผ่น)                                        





		                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         (รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                            ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด  :  7.2  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ  สมศ.



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์  

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.อนุรัตน์  สายทอง,

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์ ,  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา , ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข , รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, 

ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์ , นายนิกร สุขปรุง, 

นายสุนทร  ไชยชนะ , นายรัฐพล  ฤทธิธรรม , 

ผศ.ดร.สำราญ  กำจัดภัย , ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้ , 

ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา , นางนงเยาว์  จารณะ, 

นายภคพล  คติวัฒน์ , นายเกษม   บุตรดี



		โทรศัพท์ :  08–7852-3307

		โทรศัพท์ :   08–1974–868 ,08–1965–5683 , 

08–1975–6678 , 08–1975–6433 , 08–1975–6244 , 


08–6640–0853 , 08–7693–3867, 08–9758–8660 ,  

08–7950–5254 , 08–9942-6583 , 08–1919–6026 , 

08–1872–7835 , 08–6631–9191 , 08–1261–2894 , 

08–9940-6996



		คำอธิบาย :



คุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาผ่านการประเมินของ สมศ. และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550

2551

2552

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.

ระดับความสำเร็จ


- 


4.0000

4.4600





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.

3

4.4600

4.4600

0.1338





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

          มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน และได้ มีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) (สมศ.)  เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2549  หลังจากประเมินภายนอกรอบที่ 2 โดย สมศ. แล้ว มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 


1.     มหาวิทยาลัยประกาศตัวบ่งชี้ใหม่สำหรับการประกันคุณภาพภายใน 


  2.    จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 


  3.    ประชาสัมพันธ์ / แจกคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 


  4.    แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 


  5.    ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ (เพื่อทำความเข้าใจในมาตรฐานและ

          ตัวบ่งชี้) 


         6.     หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ได้ประกาศไว้ 


         7.     ประชุมปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน (SAR)” 


         8.     การจัดทำ / ส่งรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 


         9.     แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน 


         10.   การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน 


         11.   การตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 


         12.   จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย (SAR) 


         13.   วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน/นำเสนอข้อเสนอแนะของการประกัน

                  คุณภาพการศึกษาภายในในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 


         14.   จัดส่งรายงานการประกันคุณภาพประจำปีให้ สกอ.






		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


          1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการ 


          2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และประกาศให้บุคลากรได้รับทราบ 


          3. หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน มีงบประมาณและบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 


          4. ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีฝ่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานนั้น ๆ





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    -


          



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน  2  รายการ  จำนวน  5  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.2 (1)   แจ้งผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา เลขที่หนังสือ 

                                                       มศ 0002 / 505 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 7.2 (2)   รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 

                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 4 แผ่น)







		                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  รอบ  9   เดือน

                                                                                                                                            (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  8  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ดร.สำเร็จ  คันธี, นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ    ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร  ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน์  สายทอง,  ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้, นายเกษม  บุตรดี, นางนงเยาว์  จารณะ,นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น,นางดาราภรณ์  นันตะสุข



		โทรศัพท์ : 08 - 1261 - 4949 

		โทรศัพท์ :  08 - 9422 – 9875, 08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853,  08 - 7693 – 3867,  08 - 3141 – 0403, 08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685,  08 - 9208 – 5122, 08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191, 08 - 9353 – 3421,08 - 6226 - 9672



		คำอธิบาย : 

                  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา           จะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงาน เช่น เวลาที่ให้บริการ จำนวนบุคลากร พื้นที่ของอาคารที่การให้บริการ เป็นต้น และพิจารณาปริมาณพลังงานที่แต่ละหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใช้จริง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานมาตรฐาน ที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล    www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

                      พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ


1. ไฟฟ้า 




2. น้ำมัน 






		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินการทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การกรอกข้อมูลการใช้พลังงานที่หน่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบถ้วน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552


ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

ระดับความสำเร็จ


4.3550


5.0000


5.0000






		เกณฑ์การให้คะแนน :


1. ไฟฟ้า คะแนนการประเมินผลด้านไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับคะแนน


คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน


ระดับที่ 1


0.5

มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานที่เกิดจากความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และมีแผนติดตามผล

ระดับที่ 2

0.5

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน (kWh) ครบถ้วน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน


ระดับที่ 3


0.5

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.500 ถึง -0.334  

ระดับที่ 4

0.5

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5

0.5

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0

ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 0 จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผล ด้านไฟฟ้า (2.5 คะแนน)

2. น้ำมัน คะแนนการประเมินผลด้านไฟฟ้าของสถาบันอุดมศึกษา คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ระดับคะแนน


คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน


ระดับที่ 1


0.5


มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน โดยมีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีการทบทวนแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานที่เกิดจากความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และมีแผนติดตามผล

ระดับที่ 2

0.5

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน (ลิตร) ครบถ้วน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำดัชนีการใช้พลังงานครบถ้วน


ระดับที่ 3


0.5

ปริมาณการใช้น้ำมันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันอยู่ในช่วง -0.500 ถึง -0.334  

ระดับที่ 4

0.5

ปริมาณการใช้น้ำมันจริง มากกว่าปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันอยู่ในช่วง -0.333 ถึง -0.167 

ระดับที่ 5

0.5

ปริมาณการใช้น้ำมันจริง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน โดยมีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันอยู่ในช่วง -0.166 ถึง 0

ในกรณีที่ปริมาณการใช้น้ำมันจริงน้อยกว่าปริมาณการใช้น้ำมันมาตรฐาน หรือ มีค่าดัชนีการใช้พลังงานน้ำมันมากกว่า 0 จะได้คะแนนเต็มในการประเมินผลด้านน้ำมัน (2.5 คะแนน)





		ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณคะแนนขั้นที่ 3 - 5 :



(1)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมาตรฐาน

คำนวณจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่อปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานในแต่กลุ่ม โดยในการวิเคราะห์นั้นจะพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

(1) ตัวแปรจากลักษณะการทำงาน เช่น เช่น จำนวนบุคลากร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลาการทำงาน จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ การออกให้บริการ เป็นต้น

(2) ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัวจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น

(รายละเอียดของการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมาตรฐานของแต่ละกลุ่มอยู่ใน

www.e-report.energy.go.th)

(2) ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า/น้ำมันจริงที่รายงานแก่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ที่หน่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบ 12 เดือน

สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :

ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน = ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันมาตรฐาน – ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันจริง

                  


ค่าการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันจริง


เงื่อนไข :



ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 


สถาบันอุดมศึกษาจะต้องได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลค่าคะแนนดัชนีการใช้พลังงาน ในขั้นตอนที่ 3-5 

หน่วยงานที่มีค่าดัชนีการใช้พลังงานต่ำกว่า -0.500 หรือเป็นหน่วยงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานจริงเป็น 2 เท่าของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานขึ้นไป จะไม่ได้คะแนนในขั้นตอนที่ 3-5 

ในกรณีที่ สนพ. พบว่าข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ดี สนพ. จะทำการประเมินผลหน่วยงานดังกล่าวให้ได้ 1 คะแนน



		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

 2   


5.0000


5.0000


0.1000





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน  ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2552  โดยมีการกำหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบและดำเนินการ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 2552  จากผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยรายงานผล ผ่าน www.e-report.energy.go.th ของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยสรุปผลการใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ   และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายฝ่ายบริหารในการประหยัด

พลังงานของมหาวิทยาลัย

· ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    


· มหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ทำการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นเจ้าภาพการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทำให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

· มหาวิทยาลัยมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จำนวน 3 รายการ จำนวน 12 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 8 (1)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 210/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแนวทาง/มาตรการประหยัดพลังงานกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 8 (2)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 220/2552 เรื่องแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ

                                             การปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำพื้นที่ (จำนวน 9 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 8 (3)  สรุปผลการใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                                               ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ข้อมูลจาก www.e-report.energy.go.th

                                            (จำนวน 1 แผ่น)





		                                          รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)     ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                              (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  9  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน  



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์   

		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม  บุตรดี, นางนิรมล     เนื่องสิทธะ, นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์, นางอมรรัตน์            ตุ่นกลิ่น, นางเกกิลา  แสงบัวท้าว



		โทรศัพท์ :  08 - 1261 - 4949

		โทรศัพท์ :  08 – 9940 – 6996, 08 - 4420 – 1115,          08 - 1954 – 5514, 08 - 9353 – 3421, 08 – 9277 – 1225



		คำอธิบาย : 


            เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรวดเร็วและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ซึ่งมีผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

คำอธิบาย :

· การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่าย                       เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 


· การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

· รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตำแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สำนักงบประมาณกำหนดให้


สูตรการคำนวณ :

                       เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจ่าย    x 100

                                       วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ

หมายเหตุ : 

1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะไม่รวมเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได้ และไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ต่อ ทั้งนี้ขอให้สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล

2. ในกรณีสถาบันอุดมศึกษานำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

3. สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th                                        



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550

2551

2552


วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ


93.50


99.78

138.60


วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่โอนเปลี่ยนแปลง


-


    3.98


4.25

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คงเหลือ


93.50


103.76


142.85

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน


55.14

69.51

116.69


ร้อยละของอัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

58.97


66.99


81.6900





		เกณฑ์การให้คะแนน :


ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

68

71

74

77

80





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

2


81.6900


5.0000


0.1000






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. มหาวิทยาลัยฯได้วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีรายการที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกันก็จะรวมชุด  ในการดำเนินการในภาพรวม ซึ่งทำให้มีเงินเหลือจ่าย และดำเนินการเป็นไปตามแผน

3. มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยในการติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจากงานพัสดุ   เพื่อรวบรวมรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมเร่งรัดการให้เป็นไปตามที่แผนกำหนดไว้

4. มหาวิทยาลัยฯ มีการรายงานข้อมูลจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) เว็บไซต์  (http://ffmis.cgd.go.th)





		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ  โดยมีนโยบายในการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

2. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการ    จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยฯ





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    


1. มหาวิทยาลัยฯ มีแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์  แบบแปลนการก่อสร้าง  หรือเปลี่ยนแปลงรายการ แผนการดำเนินการ งบประมาณ สถานที่ก่อสร้าง  หน่วยดำเนินการ

2. ยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาใหม่

3. ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 1 รายการ) จำนวน 1 แผ่น


· เอกสารหมายเลข 9 (1)  เอกสารการรายงานการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2552  (จำนวน  1 แผ่น)







		                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)         ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                     ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  10  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

                           การให้บริการ     



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์       

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา ,

นายสุนทร ไชยชนะ , นางนิรมล  เนื่องสิทธะ , 

นางสาวอังคณา  ศิริกุล



		โทรศัพท์ :  08-7852-3307

		โทรศัพท์ :   08-1872 -7835 , 08-3141-0403 , 

08-4420-1115 ,  08-6219-9302



		คำอธิบาย : 


พิจารณาจากระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมด ในแต่ละกระบวนงานบริการ

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการได้จริง และได้แจ้งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวเป็นผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี 

กระบวนงานที่นำมาประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนงานที่สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกมาดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระบวนงานจากกระบวนงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และต้องครอบคลุมผู้รับบริการทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร บุคคล/ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก

งานบริการใดสามารถให้บริการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน สถาบันอุดมศึกษาต้องระบุเวลาเป็นชั่วโมง หรือนาที โดยกำหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 7 ชั่วโมง

การจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการดังนี้

· กรณีผู้รับบริการต่อวันไม่ถึง 30 ราย ให้เก็บข้อมูลทุกราย 

· กรณีผู้รับบริการในแต่ละวันมีจำนวนมาก ให้เก็บข้อมูลโดยสุ่มเพียงจำนวน 30 ราย/วัน 


     



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

                   รายชื่อกระบวนงาน  น้ำหนัก  และรอบระยะเวลามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเสนอประเมินผลในปีงบประมาณ 2552

ชื่อกระบวนงาน


ปีงบประมาณที่เสนอ

ลดรอบระยะเวลา


น้ำหนัก


รอบระยะเวลามาตรฐาน

(ที่ปฏิบัติจริง)


1


การลงทะเบียนเรียน

2548


0.20

5  นาที


2


การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)

2548


0.20

1  วัน (หรือ 7 ชั่วโมง)


3

การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

2552


0.20

3 วัน (หรือ 21 ชั่วโมง)


4


การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

2548


0.20

6  ชั่วโมง


5


การใช้บริการห้องสมุด (ยืม- คืน)


5.1  การยืมหนังสือห้องสมุด


2548


0.10

3 นาที


5.2  การคืนหนังสือห้องสมุด


2548


0.10

3 นาที


รวม

1.00






		เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ระดับคะแนน


เกณฑ์การให้คะแนน


1

( (Wi x Ci) = 1

2

( (Wi x Ci) = 2

3

( (Wi x Ci) = 3

4

( (Wi x Ci) = 4

5

( (Wi x Ci) = 5

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถให้บริการได้เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน (เฉพาะระดับคะแนนที่ 5)

ร้อยละที่ลดลง

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

คะแนนที่ได้

0.2500


0.5000

0.7500


1.0000





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตารางสรุปการคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน (ระดับ 1-4)


(1)


(2)


(3)

(4)

(5)

(4) x 100/(5) = (6)


(7)


(7)x(2)=(8)

งานบริการ


น้ำหนัก

รอบ

ระยะเวลามาตรฐาน

จำนวน

ผู้รับบริการ

ที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

คะแนน


คะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

1. การลงทะเบียนเรียน

0.2000


5  นาที


2,172

2,172

100.00

4.0000

0.8000

2.  การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)


0.2000

1  วัน       (7 ชั่วโมง)


590

590


100.00

4.0000

0.8000

3.  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

0.2000

3 วัน            (21 ชั่วโมง)


708

708

100.00

4.0000

0.8000

4.  การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

0.2000

6  ชั่วโมง

451

451

100.00

4.0000

0.8000

5.   การใช้บริการห้องสมุด (ยืม- คืน)


0.2000

      5.1  การยืมหนังสือห้องสมุด


0.1000

3 นาที


5,139

5,139

100.00

4.0000

0.4000

      5.2  การคืนหนังสือห้องสมุด


0.1000

3 นาที


4,437

4,437

100.00

4.0000

0.4000

รวม


1.0000

ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกงานบริการ)

4.0000


การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตารางสรุปการคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน (ระดับ 5)

ชื่อกระบวนงาน


น้ำหนัก

รอบ

ระยะเวลามาตรฐาน

จำนวน

ผู้รับ

บริการ

ทั้งหมด

ผลรวม

ของระยะ

เวลาให้บริการ

แก่ผู้รับบริการ

ทุกราย

ระยะเวลา

เฉลี่ยที่สามารถให้บริการ

ได้

ร้อยละที่ลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถให้บริการได้เมื่อเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน


คะแนน

(ที่ได้ตาม

เกณฑ์

ระดับ 5)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก(รวมเกณฑ์ระดับ 5)

(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(5) / (4) = (6)

(3) - (6) / (3) x 100 = (7)

(8)

(9)

1. การลงทะเบียนเรียน

0.2000


5  นาที


2,172

2,172  นาที


1.0000 นาที

80.0000

1.0000

0.2000

2.  การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)


0.2000

1  วัน

(7 ชั่วโมง)


590

2,479.3667 ชั่วโมง


4.2023ชั่วโมง


39.9671


1.0000

0.2000

3.  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

0.2000

3 วัน 

(21 ชั่วโมง)


708

5,275.4200 ชั่วโมง


7.4512ชั่วโมง


64.5181

1.0000


0.2000


4.  การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

0.2000

6  ชั่วโมง


451

292.3000 ชั่วโมง


0.6481ชั่วโมง


89.1983

1.0000

0.2000

5.   การใช้บริการห้องสมุด (ยืม- คืน)


0.2000

      5.1  การยืมหนังสือห้องสมุด


0.1000

3 นาที


5,139

1,351.7167นาที


0.2630 นาที


91.2333

1.0000


0.1000

      5.2  การคืนหนังสือห้องสมุด


0.1000

3 นาที


4,437

134.6670นาที


0.0304 นาที


98.9867

1.0000

0.1000


รวม


1.0000

ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกงานบริการ)


1.0000


ตารางการสรุปคะแนนผลการดำเนินงานทั้งหมดในตัวชี้วัดที่ 10

ชื่อกระบวนงาน


น้ำหนัก

รอบ

ระยะเวลามาตรฐาน

จำนวน

ผู้รับบริการ

ที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน

จำนวนผู้รับ

บริการทั้งหมด

ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทียบเท่ากับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

คะแนน

คะแนนถ่วงน้ำหนัก

คะแนน(ที่ได้ตามเกณฑ์ระดับ 5)


คะแนนถ่วงน้ำหนัก(รวมเกณฑ์ระดับ 5)


(1)


(2)


(3)


(4) 

(5)


(4) x 100/(5) = (6)


(7)


(7) x (2) = (8)

(9)


(8) + (9)= (10)

1. การลงทะเบียนเรียน

0.2000


5  นาที


2,172

2,172

100


4.0000

0.8000

0.2000

1.0000


2.  การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)


0.2000

1  วัน

 (7 ชั่วโมง)

590

590

100


4.0000

0.8000

0.2000

1.0000


3.  การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

0.2000

3 วัน

(21 ชั่วโมง)

708

708

100


4.0000

0.8000

0.2000


1.0000


4.  การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

0.2000

6  ชั่วโมง


451

451

100


4.0000

0.8000

0.2000

1.0000


5.   การใช้บริการห้องสมุด ยืม- คืน)


0.2000

      5.1  การยืมหนังสือห้องสมุด


0.1000

3 นาที


5,139

5,139

100


4.0000

0.4000

0.1000

0.5000


      5.2  การคืนหนังสือห้องสมุด


0.1000

3 นาที


4,437

4,437

100


4.0000

0.4000

0.1000


0.5000


รวม


1.0000

ผลคะแนนของตัวชี้วัด

(หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกงานบริการ)

4.0000


1.0000


5.0000


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา

การให้บริการ     

3

5.0000

5 .0000


0.1500





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1.    การลงทะเบียนเรียน

      1.1   ตั้งเป้าหมายในการลงทะเบียนเรียน โดยจากเดิมใช้เวลา 10 นาที  ลดลงเหลือ 5 นาที 


       1.2  เริ่มดำเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใช้เวลา 5 นาที 

2.    การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ฉบับจริง


       2.1  ตั้งเป้าหมายในการขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) โดยจากเดิม 21 ชั่วโมง  ลดลงเหลือ 7 ชั่วโมง

       2.2   เริ่มดำเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใช้เวลา 7 ชั่วโมง


3.   การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

       3.1   ตั้งเป้าหมายในการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา โดยจากเดิม  35 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 21 ชั่วโมง

       3.2   เริ่มดำเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใช้เวลา 21 ชั่วโมง

4.    การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

       4.1  ตั้งเป้าหมายในการออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร โดยจากเดิม 7 ชั่วโมง ลดลงเหลือ  6 ชั่วโมง

       4.2   เริ่มดำเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใช้เวลา 6 ชั่วโมง


5.     การใช้บริการห้องสมุด (ยืม- คืน)

        5.1  การยืมหนังสือห้องสมุด

               5.1.1   ตั้งเป้าหมายในการยืมหนังสือห้องสมุดโดยจากเดิม 5  นาที ลดลงเหลือ 3 นาที


               5.1.2   เริ่มดำเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใช้เวลา 3 นาที

        5.2  การคืนหนังสือห้องสมุด

               5.2.1   ตั้งเป้าหมายในการคืนหนังสือห้องสมุด  โดยจากเดิม 5 นาที ลดลงเหลือ 3 นาที


               5.2.2   เริ่มดำเนินการรักษามาตรฐานตามขั้นตอน โดยใช้เวลา 3 นาที



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

1.    การลงทะเบียนเรียน

      1.1   เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

       1.2  ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความเสียสละ 


2.    การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)

      2.1   เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

       2.2  ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความเสียสละ 


3.   การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

      3.1   เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

       3.2  ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความเสียสละ 


4.    การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

      4.1   เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

       4.2  ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความเสียสละ 


5.     การใช้บริการห้องสมุด (ยืม- คืน)

        5.1  การยืมหนังสือห้องสมุด

          5.1.1   เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

             5.1.2   ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความเสียสละ 


       5.2  การคืนหนังสือห้องสมุด

            5.2.1  เจ้าหน้าที่ที่รับบริการ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรเป็นอย่างดี

             5.2.2  ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ ทำงานด้วยความเสียสละ 



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    


         -



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 13 รายการ  จำนวน  20  แผ่น )

· เอกสารหมายเลข 10 (1)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องขั้นตอนและระยะเวลาการ  

                                                ให้บริการในแต่ละกระบวนงานที่เป็นรอบระยะเวลามาตรฐาน พ.ศ. 2552 

                                (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (2)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ 

                                                         การลงทะเบียนเรียน (จำนวน 1 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 10 (3)   รายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการการลงทะเบียนเรียน

                                                (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (4)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ 

                                                                 การขอใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (5)   รายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการการขอใบแสดงผล  

                                                การศึกษา(Transcript) (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (6)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ 

                                    การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (7)   รายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการการขอหนังสือรับรอง

                                                 การเป็นนักศึกษา  (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (8)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ

                                                การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร  (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (9)   รายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการ การออกหนังสือรับรอง

                                                ข้าราชการและบุคลากร  (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 10 (10)  แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ

                                                 การใช้บริการห้องสมุด (การยืมหนังสือห้องสมุด)  (จำนวน 1 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 10 (11)  รายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการการใช้บริการห้องสมุด 

                                                 (การยืมหนังสือห้องสมุด)  (จำนวน 2 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 10 (12)   แผนภาพแสดงระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้ในการบริการ

                                                  การใช้บริการห้องสมุด (การคืนหนังสือห้องสมุด)  (จำนวน 1 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 10 (13)   รายงานวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการให้บริการการใช้บริการห้องสมุด 

                                                  การใช้บริการห้องสมุด (การคืนหนังสือห้องสมุด)  (จำนวน 2 แผ่น)  







		                         รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                            (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  11  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์   

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายเกษม  บุตรดี

นางอุดมพร  บุตรสุวรรณ์ นางนิรมล  เนื่องสิทธะ,

นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น, นางดาราภรณ์  นันตะสุข

นางเกกิลา  แสงบัวท้าว



		โทรศัพท์ :  08 - 1261 - 4949

		โทรศัพท์ :   08 - 9940 – 6996, 08 - 1954 – 5514

08 - 4420 – 1115, 08 - 9353 – 3421, 08 – 6226 – 9672

08 – 9277 – 1225



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2550


2551

2552

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต


ระดับความสำเร็จ


5.0000


5.0000


        N/A






		เกณฑ์การให้คะแนน :


เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน


จัดทำหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


เท่ากับ  1    คะแนน


จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา(หน่วยนับเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า: Full Time Equivalent  Student)  ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และรายงานผลการคำนวณต้นทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

เท่ากับ  2    คะแนน






		เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน


จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  สำหรับ              ทุกผลผลิต เช่น ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

เท่ากับ  3    คะแนน


วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  และปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552   เพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนฯ (ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้จัดทำต้นทุนฯ  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  ให้เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนฯปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ 5.7  ในการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 2 ของ สมศ.


เท่ากับ  4    คะแนน


นำผลการวิเคราะห์ต้นทันต่อหน่วยผลผลิตในระดับที่4  ไปเป็นข้อมูลสนับสุนนโดยจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เท่ากับ  5    คะแนน

เงื่อนไข   ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 5 ระดับ  ถึงสำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสำนักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 29  มกราคม 2553


หมายเหตุ

กลุ่มสาขาวิชา จำแนกดังนี้

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

3. วิศวกรรมศาสตร์

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์

5. เกษตรศาสตร์

             6. บริหารธุรกิจ

7. ครุศาสตร์


8. ศิลปกรรมศาสตร์ 

9. สังคมศาสตร์





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

3


N/A

1.0000


0.0300






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการนำผลการดำเนินการที่ได้ไปกำหนดแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ   การดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมผู้บริหารในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2552  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับทราบ  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2552 และได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  เพื่อดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

· การดำเนินการในขั้นตอนที่ 2-5  อยู่ระหว่างการดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง 5 ระดับ 

 ถึงสำนักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสำนักงาน ก.พ.ร.  ภายในวันที่ 29  มกราคม 2553



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ  ให้การสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงาน



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

            การเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดทำตามกรมบัญชีกลางช่วงกลางปี  ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางทำให้การเก็บข้อมูลการใช้จ่ายยากขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาวิธีการจัดทำที่ถูกต้อง 



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 3 รายการ จำนวน 12 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 11 (1)  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 225/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 11 (2)   แผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ     พ.ศ. 2552 (จำนวน 7 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 11 (3)   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2552

                                                       วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 (จำนวน 3 แผ่น)





		                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                     ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                               ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด : 12.1  ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท

                             ของสภามหาวิทยาลัย



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน   

		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนิกร สุขปรุง, นางนงเยาว์  จารณะ

นางสาวพิชญาดา  ธานี, นางสาวอรวรรณ  วัชรกุล,

นางนิรมล  เนื่องสิทธะ, ผศ.วาทินี  ศรีมหา



		โทรศัพท์ :  08 - 1768 - 7890

		โทรศัพท์ :   08 - 7693 – 3867, 08 - 6631 – 9191,

08 - 1320 – 4615, 08 - 1968 – 3190, 08 - 4420 – 1115

08 -1729 - 3383



		คำอธิบาย : 


สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน หมายถึง การดำเนินงานตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ         พ.ศ. 2547 หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เป็นต้น โดยการกระจายอำนาจไปยังองค์กรอำนาจร่วมตามที่กฎหมายกำหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ                และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันให้มีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได้

ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance)  หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบ การดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการ                           ที่กำกับกรอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันมีกระบวนการที่ชัดเจนในการให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดำเนินการให้แก่บุคลากร รวมถึง การมอบอำนาจ (Authorization) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity)  เพื่อผลการดำเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ระบบการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่ดี ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

โดยการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้          จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทตามประเด็นที่สำคัญ ดังนี้


ประเด็นที่ 1

สภามหาวิทยาลัยมีการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล


ประเด็นที่ 2


สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี      ที่ทำให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบ โดยที่ 

· มีคณะกรรมการที่กำกับกรอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 

· มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า

· มีการตรวจสอบด้านการเงิน จากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก และการปิดบัญชีประจำปี พ.ศ. 2552 เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงวดของปีบัญชี

· มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง สภามหาวิทยาลัยควบคุมกำกับให้สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 


ประเด็นที่ 3


สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และกำหนดให้คณะกรรมการตามกฎหมายและสถาบันอุดมศึกษาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอำนาจของสภามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งประโยชน์เพื่อผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อผลการดำเนินการที่ดี                            ของสถาบันอุดมศึกษา


ประเด็นที่ 4

สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน รวมทั้ง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และให้ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อสถาบันอุดมศึกษา

ประเด็นที่ 5

สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดำเนินการตามระบบนั้น โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


                   



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

1

สภามหาวิทยาลัยมีการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีและการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  ในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2552  เวลา  09.00 – 12.00 น.        สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2

-  มีการประชุมคณะกรรมกรรสภามหาวิทยาลัยเพื่อกำกับกรอบการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2552 เวลา  09.00 – 12.00  น.

-  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อดำเนินการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและตกลงกันไว้ล่วงหน้า

- มีการจัดการความเสี่ยง มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ทางวารสาร  และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

3

สภามหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจให้ผู้บริหารบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารที่ 1/2552  ลงวันที่  25 มกราคม  2552  เรื่อง  แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร  และคำสั่งมอบอำนาจ ที่ 61/2552  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2552


ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

4

สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง  และกำหนดให้มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน รวมทั้ง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และให้ข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายและ/หรือต่อสถาบันอุดมศึกษา

5


สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และดำเนินการตามระบบนั้น โดยใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





		เกณฑ์การให้คะแนน :


วัดระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามบทบาทของสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้      


เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3


4


5


ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น


ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น






		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของการกำกับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่

และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

5


5 ประเด็น

5.0000


0.2500






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดได้ดำเนินการจัดเก็บรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง  และติดตามข้อมูลในการประชุม

             ทุกครั้ง  



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  และพร้อมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  และมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงทำให้ติดภารกิจและมีผลให้ไม่สามารถมาร่วม

        การประชุมได้ครบตามที่กำหนดไว้จึงส่งผลให้ที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุมในแต่ละครั้ง  



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 6 รายการ  จำนวน  16  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 12.1 (1)    นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ       

                                                    สกลนคร ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ใน

                                                    คราวประชุม ครั้งที่ 7/2552 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 


                                                    (จำนวน 1 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 12.1 (2)    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 2/2552

                                                    วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (จำนวน 5 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข  12.1 (3)   คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

                                                    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

                                                    (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 12.1 ( 4)    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 61/2552  เรื่องมอบหมายให้

                                                     รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 12.1 ( 5)    รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ครั้งที่ 9/2552 

                                                    วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552 (จำนวน 5 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 12.1 ( 6)   สรุปรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มี    ต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 (จำนวน 1 แผ่น)    





		                                    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           (รอบ  6  เดือน

                                                                                                                                              ( รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  12.2  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน

		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเกษม  บุตรดี, นายนิกร สุขปรุง

นางนงเยาว์  จารณะ, ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

นางสาวพิชญาดา  ธานี, ผศ.วาทินี  ศรีมหา,

นางสาวศุภกุลภรณ์  วัชรกุล, นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ



		โทรศัพท์ :  08 - 1768 – 7890, 08 - 1261 - 4949

		โทรศัพท์ :   08 - 9940 – 6996, 08 - 7693 – 3867

08 - 6631 – 9191, 08 - 4428 – 5407, 08 - 1320 – 4615

08 -1729 – 3383, 08 - 1968 – 3190, 08 - 1968 - 3190



		คำอธิบาย : 


การนำนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นเป้าหมายบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

· ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถาบันและความสำเร็จของสถาบัน 

· ระบบการสื่อสาร  หมายถึง กระบวนการการสื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึง การสื่อสารด้วยวาจา กริยาท่าทาง การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏเป็นเอกสาร ซึ่งมีการออกแบบช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เกี่ยวข้อง                       ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่จะทำให้เข้าถึงองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง คือ การสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้สื่อสารและผู้รับสาร และต้องมีการนำข้อมูลจากการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติได้


· แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย             ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักได้ โดยครอบคลุมสาระสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)

· แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการอย่างไรที่จะสามารถสร้างคุณค่าการดำเนินงานโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  เป้าประสงค์ (Goal) ของสถาบันสู่การปฏิบัติระดับคณะ/สำนัก ที่แสดงความสัมพันธ์ในรูปของสาเหตุและผลซึ่งสามารถบ่งบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารและการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรในสถาบันให้มีเข้าใจได้อย่างชัดเจน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อประเมินคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1

สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้ง         การปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทาง              การดำเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด และกำหนดแนวทาง          การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 


ประเด็นที่ 2


สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติได้


ประเด็นที่ 3


สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน


ประเด็นที่ 4


สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ/สำนัก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ


ประเด็นที่ 5


สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ/สำนัก และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 


ประเด็นที่ 6

สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2553 และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

1

· สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้ง ได้มีการ

    ปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทาง  การดำเนินงานที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด และกำหนดแนวทาง  การดำเนินงานของสถาบัน อุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้ง 7/2552  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2552 (วาระที่ 6.1)  

      สภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/25852 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2552  (วาระที่ 5.8)

       สภามหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายกรอบทิศทางการดำเนินงาน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2552 (วาระที่ 1.1)

ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

2

· สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทางแนว

ทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในการประชุมการมอบกรอบทิศทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาให้กับบุคลากรในดับต่าง ๆ ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์  2552  ณ  โรงแรมพลอยพาเลซ  จังหวัดมุกดาหาร  และนำข้อมูลเผยแพร่กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย  ทางเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมอบเล่มกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


3

· มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย         การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ในวันพุธที่ 13  พฤษภาคม 2552  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้คณะ  สำนัก  สถาบัน  กอง  และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินผลตามแผน ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  

· มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ สำนักและกอง  และดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  


4

· มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 40/2552  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ลงวันที่             19  มกราคม  2552

· มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ในวันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม  2552

· มหาวิทยาลัยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552  วันที่ 30  ตุลาคม 2552

ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

5


· มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ  โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับคณะ  สำนัก  สถาบัน และกอง  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

6

· มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

        มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอต่อ

         สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552

         วันที่ 30  ตุลาคม 2552





		เกณฑ์การให้คะแนน :


วัดระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเกณฑ์      การให้คะแนน ดังนี้   

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3


4


5


ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2

ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น

อีก 1 ประเด็น 

(รวม 3 ประเด็น)

ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 

และประเด็นอื่น

อีก 2 ประเด็น 

(รวม 4 ประเด็น)


ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2

และประเด็นอื่น

อีก 3 ประเด็น 

(รวม 5 ประเด็น)

ดำเนินการได้ 


สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2

และประเด็นอื่น

อีก 4 ประเด็น

(รวม 6 ประเด็น)





		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

5


6  ประเด็น

5.0000


0.2500






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรในระดับต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามโดยมีคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้อง  พร้อมทั้งมีการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างเป็นปัจจุบัน






		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· งบประมาณที่สนับสนุนการในการปฏิบัติงาน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

· สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานและให้คำปรึกษาในระดับผู้ปฏิบัติ





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานที่ทำ





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน  7  รายการ  จำนวน 21  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 12.2 (1)   โครงการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ 

                                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                                                          (จำนวน 4 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 12.2 (2)   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2552 ในวันศุกร์ที่ 

                                                    24  กุมภาพันธ์  2552  (จำนวน 5  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 12.2 (3)   หนังสือนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

                                                   (จำนวน 4  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 12.2 (4)   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

                                                   ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

                                                   (จำนวน 4  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 12.2 (5)  แผนที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 1  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 12.2 (6)  แผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 1  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 12.2 (7)  คำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีงบประมาณ

                                                   พ.ศ. 2552 (จำนวน 2  แผ่น)  





		                               รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (  รอบ  6  เดือน

                                                                                                                                            (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด : 13  ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง

                          ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์   

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์,

ผศ.อนุรัตน์  สายทอง, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,

ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล,

นางปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง



		โทรศัพท์ :  08 – 1965 - 5683

		โทรศัพท์ :   08 – 6640 – 0853, 08 – 1974 – 8685

08 – 1975 – 6678, 08 – 1975 – 6433,

 08 – 1975 – 6244 08 – 1872 - 5845



		คำอธิบาย : 


                    ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กำหนดไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นการกำหนดช่องทางหรือกลไกการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และได้พัฒนาเพิ่มระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น

การประเมินผลจะพิจารณาจากกระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญ

ที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน  การพัฒนา โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ



ระดับการให้ข้อมูล   เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่สำคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป 



ระดับการปรึกษาหารือ   เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ



ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย  การวางแผนงาน/โครงการ  การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม 

ระดับการร่วมมือ  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับการเสริมอำนาจประชาชน   เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของการมอบอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กำหนด

· กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

โดยกำหนดประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นที่ 1

· สถาบันอุดมศึกษากำหนดประเด็นที่จะนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยการทบทวนผล                         การดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และ/หรือ วิเคราะห์และทบทวนแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา

· สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีหรือทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงาน         ภาคประชาชนให้เหมาะสมกับประเด็นข้างต้น โดยวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักหรือ               ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างครอบคลุมและชัดเจน

ประเด็นที่ 2

· สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามประเด็นที่กำหนดข้างต้น โดยพิจารณาจากระดับ      การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดับ และนำผลการทบทวนและ/หรือผลการวิเคราะห์ข้างต้นมาใช้ประกอบด้วย  

· สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำหนด และรายงานสรุปผลความคิดเห็น รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประเด็นที่กำหนด


ประเด็นที่ 3


สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามประเด็น          ที่กำหนด โดยวิเคราะห์รายงานสรุปผลความคิดเห็นฯ มาใช้ประกอบ และคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางที่จัดทำไว้ในประเด็นที่ 2  โดยแผนงาน/โครงการฯ ควรระบุวัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และนำเสนอผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552


ประเด็นที่ 4


สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะทำงานภาคประชาชน รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะพิจารณาประเด็นที่ 5  และ 6 ต่อไป


ประเด็นที่ 5


สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และคณะทำงาน                     ภาคประชาชน รวมทั้งเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว                      แก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ประเด็นที่ 6


สถาบันอุดมศึกษานำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมี           ส่วนร่วมจากประเด็นที่ 5 ไปวิเคราะห์และจัดทำเป็นแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอต่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

ขั้นตอน


รายละเอียดการดำเนินการ


1


· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปี 2550 – 2551 ในประเด็นการเมืองภาคพลเมืองภายใต้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดสกลนคร  

· การทบทวนผลการดำเนินงานในปี 2551 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะจากการดำเนินการในปี 2551 คือ โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดี หากแต่มีข้อเสนอแนะ คือ การขาดการแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ถึงแม้ว่าในโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมก็ตามที 

· การทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ถูกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2 ได้ข้อสรุป คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาในโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การขับเคลื่อนการทำงานตามโครงการนี้ ในปี 2552 การแต่งตั้งดังกล่าวมีกระบวนการ คือ การปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นในประเด็นบทบาทและภารกิจหลักของคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551 – 2554 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ)

·  คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้เสีย) ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการฯ 


ขั้นตอน


รายละเอียดการดำเนินการ


2


· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงาน ที่มีคณะกรรมการภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีมติที่ประชุมว่าเมื่อพิจารณาทบทวนแผนงานของโครงการฯในปี 2551 กิจกรรมย่อยที่จะสานต่อเพื่อพัฒนาแนวทางการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การมีผู้นำชุมชนในเขตรอบมหาวิทยาลัยที่เป็นชุมชนที่ตั้งของหอพักนอกมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปพักอาศัย ตรงตามแผนงานในโครงการหอพักแสนสุข ในโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

· การทำความเข้าใจร่วมกับตัวแทนชุมชนในฐานะคณะกรรมการภาคประชาชนในเรื่องการจัดทำโครงการหอพักแสนสุข เพื่อเป็นหอพักตัวอย่างปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา ปลอดยาเสพติด มีภูมิทัศน์ที่ดี โดยการให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร เป็นการแลกเปลี่ยนความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน 

· คณะทำงานได้ออกสำรวจชุมชนรุ่งพัฒนา 1 ชุมชนรุ่งพัฒนา 2 และชุมชนดงพัฒนา เป็นการออกศึกษาชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ได้ออกศึกษาสภาพหอพักนอกมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมของหอพัก และชุมชน รวมถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และต้องการสร้างความเข้าใจกับหอพักที่จะเข้าร่วมโครงการหอพักแสนสุข ทั้งนี้เจ้าของหอพักนอกที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น (จากการทำสนทนากลุ่มแบบไม่เป็นทางการกับผู้นำชุมชนรุ่งพัฒนา 1 และรุ่งพัฒนา 2) และยินดีจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ


3


· คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทำงาน และคณะกรรมการภาคประชาชน ได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมระดมความคิดในหลายประเด็น และมีมติตกลงร่วมในประเด็นการจัดทำแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วม โดยทุกฝ่ายยอมรับการมีคณะทำงานที่ได้ทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานใหม่ เช่น กิจกรรมหอพักแสนสุข มีผู้นำชุมชนบางคนเป็นเจ้าของกิจการหอพักนอก อสม. และอพปร.  จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้การมีส่วนร่วมในโครงการมีผลลัพธ์ที่ดี คือ การร่วมรับผลประโยชน์ภายหลังการดำเนินโครงการ จะเป็นทิศทางที่ดีตามความประสงค์ของเจ้าของหอพัก คือ การได้ประชาสัมพันธ์หอพักต่อมหาวิทยาลัยและนักศึกษา


ขั้นตอน


รายละเอียดการดำเนินการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และการได้ร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาหอพักให้เป็นหอพักตัวอย่างเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีนักศึกษาที่อยู่อาศัยในหอพักให้ดียิ่งขึ้น 

· การจัดทำแผนงานกิจกรรมในโครงการหอพักแสนสุข โดยคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันด้วย (ผ่านรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยและเสียงตามสายของชุมชนรุ่งพัฒนา 1 ชุมชนรุ่งพัฒนา 2 และชุมชนดงพัฒนา


4


คณะทำงานภาคประชาชนร่วมกันดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมได้แล้วเสร็จครบถ้วน มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะทำงานภาคประชาชน รวมทั้งสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ สถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานภาคประชาชน ต้องดำเนินการตามแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5


จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 


6


คณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ นำไปสู่การจัดทำเป็นแนวทางกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครปีที่ 2 (พ.ศ. 2553) เพื่อเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ คือ สสส. ต่อไป 






		เกณฑ์การให้คะแนน :


ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3


4


5


 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2


 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1, 2, และ 3

 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, และ 4


 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, 4 และ 5

 ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

ในประเด็นที่ 1, 2, 
3, 4, 5 และ 6

เหตุผล : 

· รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม               ของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้มีกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 10 ดังนี้

· ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ในมาตรา 78 (5) ได้บัญญัติให้รัฐต้อง “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน”  

· ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมาตรา 87 กำหนดว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบ

· สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขับเคลื่อนแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              พ.ศ. 2546  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) โดยการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 ด้าน คือ การพัฒนาจากภายในภาคราชการและพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ  โดยการสร้างความพร้อมให้ภาคราชการ และภาคประชาชน  ด้วยการส่งเสริมให้ภาคราชการมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น               ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารราชการ   พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินงานกับภาครัฐในฐานะหุ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือราชการระบบเปิดเกิดผลเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกส่วนราชการจะต้องปรับระบบ การบริหารงานให้เป็นระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และฝังรากเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ          มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน กระบวนทัศน์ของคนในหน่วยงานให้สามารถทำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน มีการทำงานในลักษณะเครือข่าย มีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการทำงานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2

5.0000

5.0000

0.1000





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

· มีกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

· อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยมีคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐ (ผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) และภาคประชาสังคม (เอกชน ผู้แทนประชาชน NGOs สื่อมวลชน เป็นต้น) เพื่อจะได้ร่วมกันผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาบริการสาธารณะ



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

· คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องมีความตั้งใจจริงในการทำงาน เสียสละเวลา บุคลากรมีความพร้อม และมีข้อมูลเพียงพอ

· กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนงานโครงการหอพักแสนสุข คือ การขับเคลื่อนงานสามก้อนเส้า เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคี 3 ภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนงานตามโครงการที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนอกมหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหอพักแสนสุขที่เกิดผลสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด วัดความสำเร็จโครงการ ผลักดันและพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบราชการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต

· แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่นโดยมีกลยุทธ์การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

· ภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร และเทศบาลเมืองสกลนคร รวมทั้งชุมชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานโครงการหอพักแสนสุขที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความสำคัญเป็นผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานโครงการประสบความสำเร็จ

· ชุมชนหอพักนอกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนรุ่งพัฒนา 1 ชุมชนรุ่งพัฒนา 2 ชุมชนดงพัฒนาในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผู้นำชุมชนและเจ้าของหอพักที่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาหอพักแสนสุขร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการนำไปสู่การมองผลการณ์ไกลในปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องการให้เกิดหอพักแสนสุขต่อนักศึกษาที่มาอยู่อาศัยและได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารงานโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

· การดำเนินงานมีขั้นตอนรายละเอียดที่จำต้องดำเนินการมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการกำหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบและวิธีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

· ในบางขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจการทำงานมาก ทำให้บางครั้ง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนงานของมหาวิทยาลัย

· ภาคประชาชน/ตัวแทนชุมชนมีภารกิจประจำมาก ทำให้การนัดหมายมีการเปลี่ยนและล่าช้า มีผลต่อการจัดทำกิจกรรมโครงการ ที่ส่งผลให้ล่าช้าตามไปด้วย

· การสื่อสารทางเดียวไม่ได้ผลและล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 9 รายการ  จำนวน  27  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (1)  รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย   ราชภัฏสกลนคร ตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 4 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (2)    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 780/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 3 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (3)    ตัวอย่างแบบประวัติและผลงานคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2552 (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (4)    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 – 2554) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จำนวน 4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (5)  โครงการและแผนงานการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จำนวน 4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (6)  รายงานผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (จำนวน  2  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (7)  รายงานการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ  (จำนวน  4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (8)   สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จำนวน 2  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 13 (9)  ภาพกิจกรรมโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จำนวน 2 แผ่น)





		                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  รอบ  9    เดือน

                                                                                                                                               (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  14  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสุนทร  ไชยชนะ

		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์,


นางสาวจิราพร  พ่ออามาตย์,   นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา



		โทรศัพท์ :  08 - 3141 - 0403

		โทรศัพท์ :   08 - 1873 – 6880,  08 - 3336 – 1509,


08 - 4409 - 5195



		คำอธิบาย : 


        ความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 1/2552 ข้อมูลด้านงบประมาณ และข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลอื่นที่สำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด 

                        ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาข้อสนเทศ (Maintain information) ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลที่ดี                                ต้องประกอบด้วยการกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 


                        กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของสถาบันฯ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น

โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จ ดังนี้


ประเด็นที่ 1

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดทั้ง 5 ฐานข้อมูล


ประเด็นที่ 2


สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมทั้ง รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายชื่อคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตามประเด็นที่ 1) ให้ สกอ. ภายในเวลาที่กำหนด


ประเด็นที่ 3


สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

ประเด็นที่ 4


สถาบันอุดมศึกษาจัดทำหรือทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ


ประเด็นที่ 5


สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม


ประเด็นที่ 6


สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ






		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้ดำเนินการจัดส่งฐานข้อมูลแล้ว 3 ฐาน คือ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักศึกษา และฐานข้อมูลหลักสูตร ในการจัดส่งข้อมูลครั้งที่ 1 กำหนดก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2552


2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เว็บไซต์ http://udomdb.snru.ac.th/ 

3


มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศคณะ (FIS) และได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย


4


มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ดำเนินการทบทวนฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการสร้างคุณค่าระบบบริหารงบประมาณ


ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

5


มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ที่เว็บไซต์ http://udomdb.snru.ac.th ระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ http://job.snru.ac.th และ www.job.mua.go.th ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการ และคำรับรองการปฏิบัติราชการที่เว็บไซต์ http://fis.snru.ac.th

6


มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการhttp://fis.snru.ac.th 

เกณฑ์การให้คะแนน :


เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3


4


5


ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 

และ 2


ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2

และประเด็นอื่น

อีก 1 ประเด็น 

(รวม 3 ประเด็น)

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2

และประเด็นอื่น

อีก 2 ประเด็น 

(รวม 4 ประเด็น)

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2

และประเด็นอื่น

อีก 3 ประเด็น 

(รวม 5 ประเด็น)

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

ในประเด็นที่ 1 และ 2

และประเด็นอื่น

อีก 4 ประเด็น

 (รวม 6 ประเด็น) 






		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร  

หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษาและระบบ

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

3


N/A


1.0000


0.0300





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. กำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  ในการดูแลจัดทำระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา        บุคลากร  หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา  และภาวะมีงานทำของบัณฑิต

2. วางแผนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา  บุคลากรและหลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา                   และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2552

4. ติดตั้งระบบสารสนเทศคณะ

5. วางแผนการนำเข้าข้อมูลของระบบสารสนเทศคณะ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญในการใช้งาน

6. นำเข้าข้อมูลสารสนเทศคณะ

7. วางแผน จัดเตรียม เลือกกระบวนการสร้างกระบวนการสร้างคุณค่า จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย

8. สร้างกระบวนการสร้างคุณค่าระบบบริหารงบประมาณ



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


1. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการจัดเตรียมข้อมูล                ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

2. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลบุคลากรจากงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ และระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

4. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากสถาบันวิจัย  ในการจัดเตรียมภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

5. ได้รับการสนับสนุนจากงานคลัง  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ในการจัดเตรียมข้อมูลการเงินอุดมศึกษา 

6. ได้รับการสนับสนุนจากกองนโยบายและแผน ในการสร้างกระบวนการสร้างคุณค่าของระบบบริหารงบประมาณ





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    


·   จำนวนรายการข้อมูลยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง

·    ความสมบูรณ์ของข้อมูล





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 6 รายการ จำนวน 9 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 14 (1)  หนังสือ ที่ ศธ 0542.10/102 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เรื่องขอส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากรและหลักสูตร (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 14 (2)  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.10/049 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552   เรื่องขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระบบงาน (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 14 (3)  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.10/ว 247 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552                เรื่องขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 14 (4)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ที่เว็บไซต์ http://udomdb.snru.ac.th (จำนวน 1  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 14 (5)  ระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต ที่เว็บไซต์ http://job.snru.ac.th และ www.job.mua.go.th (จำนวน 2 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 14 (6)  คู่มือการติดตั้งระบบสารสนเทศคณะ(จำนวน 2  แผ่น)  







		                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                    (  รอบ  9    เดือน

                                                                                                                                               (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  15  ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร

                           ของสถาบัน อุดมศึกษา



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์       

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ดร.สำเร็จ  คันธี,        นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา,ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร        ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน์  สายทอง,              ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้,นายเกษม บุตรดี, นางนงเยาว์  จารณะ, ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง, นางสาวอังคณา    ศิริกุล, นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ



		โทรศัพท์ :  08 - 1261 - 4949

		โทรศัพท์ :  08 - 9422 – 9875, 08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08 - 7693 - 3867,  08 - 3141 – 0403, 08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685, 08 - 9208 – 5122, 08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191,  08 - 4428 – 5407, 08 - 6219 – 9302, 08 – 4166 – 5181, 



		· กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวมการจัดระบบจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบันอุดมศึกษา   การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น                                                                



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

1

1. จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ 25/2552  เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ลงวันที่ 14  มกราคม 2552 โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

     1) กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 

     2) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

     3) จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

     4)ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


2. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้ปี 2551 และกำหนดแนวทางจัดทำแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปรับปรุงแผนฯ 2551-2555 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงานศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องและจัดทำแบบสำรวจภารกิจและสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2552 ต่อไป  โดยในช่วงแรกที่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แผนฯ ปี 2551 – 2555 เป็นแนวทาง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์สมรรถนะหลักแล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด  ต่อเมื่อดำเนินการจัดทำสมรรถนะและประเมินช่องว่างเสร็จแล้วจึงปรับปรุงแผนให้สอดคล้องต่อไป และนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดโครงการ


3. จัดทำสมรรถนะบุคลากรฯ

      3.1 วิเคราะห์ภารกิจและกำหนดสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นสำหรับแต่ละสายงาน 

           3.2.1 จัดประชุมชี้แจง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำสมรรถนะของบุคลากร 

           3.2.2 สำรวจภารกิจและสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นในแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจนั้นๆ 

           3.2.3 จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรวมกันจากผลการสำรวจ และจัดทำรายละเอียดคำอธิบาย (พจนานุกรม) สมรรถนะ

           3.2.4 ประเมินสมรรถนะบุคลากร โดยสำรวจระดับสมรรถนะที่คาดหวังและเป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละบุคคล  สมรรถนะปัจจุบัน  ประเด็นที่ต้องการพัฒนา  วิธีการที่ต้องการพัฒนาตนเอง  และช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนาตนเอง
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3.  วิเคราะห์ผลการสำรวจในข้อ 3.2.4 โดยการหาค่าเฉลี่ยของระดับสมรรถนะที่คาดหวังและเป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละบุคคล  ค่าเฉลี่ยของระดับสมรรถนะปัจจุบัน  ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับสมรรถนะทั้งสองข้างต้น  และสรุปจำนวนบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ

4.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2552 และ 2552-2555 ตามหลักการที่กำหนดไว้ในข้อ 2  และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552  วันศุกร์ที่ 28  สิงหาคม 2552  






		ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ
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5. หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย  การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม การสอนงาน ฯลฯ  


     5.1  คณะกรรมการจัดทำแผนฯ เผยแพร่ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะบุคลากร  โดยหนังสือแจ้งเวียนไปยังบุคคลกรและหน่วยงานต่างๆ    ประกาศเสียงตามสาย  และ เว็บไซต์ snrukm.snru.ac.th  และ เว็บไซด์ tor2549.snru.ac.th  และจัดเว็บบล๊อก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การอบรม  ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

    5.2  การดำเนินโครงการย่อย มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกการประชุมสรุปความรู้ที่ได้และนำไปปรับปรุงงาน เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
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6.  หน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน สร้างและแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดเก็บองค์ความรู้  และนำไปปรับปรุงพัฒนางานตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการ 

        6.1  คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  

   6.2 การดำเนินโครงการย่อย มีจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกการประชุมสรุปความรู้ที่ได้และนำไปปรับปรุงงาน เช่น โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ
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7. มีระบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนฯ โดยกำหนดผู้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ  ไว้ในคำสั่ง ข้อ 1. 

8. ผู้รับผิดชอบในข้อ 7 กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามแผนฯ ที่ตนเองรับผิดชอบ และส่งข้อมูลรายงานให้   กองนโยบายและแผนรวบรวม สรุปภาพรวมความสำเร็จของแผนฯ เสนอต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย 


9.  มีการนำผลการติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงการดำเนินงาน ทำงานที่เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  โดยในบาง

โครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดปัญหา หรือมีแนวคิดการทำงานที่ดี ได้มีการนำไปปรับปรุง

พัฒนางานจนบรรลุผลสำเร็จ  
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10. มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการประเมินผลโดยมีแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ครอบคลุมภารกิจ และนำมาพิจารณาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ส่วนการพัฒนาตนเองของบุคลากรได้กำหนดรางวัลจูงใจได้แก่  เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  โล่ห์เกียรติยศสำหรับอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (ผู้สอนดีเด่น)   เกียรติบัตรสำหรับนักวิจัยดีเด่น  เกียรติบัตรสำหรับบุคลากรที่ได้รับเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
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11. มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

      11.1  สัมฤทธิผลระดับบุคคล โดยให้บุคลากร รายงานผลการพัฒนาตนเอง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนาตนเอง  ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ  รวมทั้งผลนำไปปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบ  ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ คณะทำงาน 

      11.2 สัมฤทธิผลระดับหน่วยงาน  โดยให้หน่วยงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการที่รับผิดชอบ  

    11.3 สัมฤทธิผลระดับมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายเลขาฯ รวบรวมผลการดำเนินงานในข้อ 11.1 และ 11.2  และนำมาสรุปภาพรวมของสัมฤทธิผลของแผนฯ  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย





		โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1


สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ และสมรรถนะ (Competencies) ที่ต้องการของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ ในการประเมินความต้องการจำเป็น (Needs assessment) เพื่อการพัฒนาของบุคลากรฯที่จะช่วยให้บุคลากรฯ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ประเด็นที่ 2

สถาบันอุดมศึกษานำข้อมูลตามประเด็นที่ 1 คือความต้องการจำเป็นของบุคลากรฯ มาวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสมรรถนะปัจจุบัน เปรียบเทียบกับสมรรถนะเป้าหมายที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการ และนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้ง ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการพัฒนาบุคลากรฯ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจหรือจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

ประเด็นที่ 3

สถาบันอุดมศึกษาจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ แผ่นพับ หรือใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ


ประเด็นที่ 4


สถาบันอุดมศึกษาดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี และแผนรายปี รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างครบถ้วน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

ประเด็นที่ 5


สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ รวมทั้ง นำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา


ประเด็นที่ 6

สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงานและภาระงาน ที่กำหนด รวมทั้ง ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรฯ โดยเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและระบบการให้สิ่งจูงใจอื่นของสถาบัน อุดมศึกษา






		ประเด็นที่ 7


สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินสัมฤทธิผลของแผนดังกล่าว โดยพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคลากรฯ และผลต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบเป็นสำคัญ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานสรุปประสบการณ์ ปัญหา ข้อจำกัด แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้มีอำนาจหรือสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการความรู้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553






		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของสถาบัน อุดมศึกษา

5

5.0000


5.0000

0.2500





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  และกำหนดแนวทางจัดทำแผนแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555   

3. จัดทำสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิเคราะห์ภารกิจของบุคลากรและกำหนดสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นสำหรับแต่ละสายงาน  โดยจัดประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำสมรรถนะของบุคลากรและสำรวจภารกิจและสมรรถนะที่ต้องการจำเป็นสำหรับแต่ละบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจนั้นๆ

จัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่วมกันจากผลการสำรวจ  และจัดทำรายละเอียดของแต่ละสมรรถนะและสรุปเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ

4. วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

6. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

7. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร  และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

8. การประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

             1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือการฝึกอบรม  ตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

           2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทุนเพื่อให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

               3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    


· เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกภาคส่วนจึงทำให้แผนพัฒนาบุคลากรเสร็จล่าช้า



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 11 รายการ จำนวน 51 แผ่น) 


· เอกสารหมายเลข 15 (1)   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 25/2552  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร(จำนวน 2 แผ่น)   

· เอกสารหมายเลข 15 (2)   บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว 199 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552              เรื่อง ขอ ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสมรรถนะที่ต้องการ และจำเป็นตามภารกองของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 6 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 15 (3)   สรุปผลการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (Core  Competency) (จำนวน 1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 15 (4)   พจนานุกรมสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงาน(จำนวน 14 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 15 (5)   บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว236 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 

                                                เรื่อง ขอ ความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะ

                                                ของตนเอง(Self Assessment) ของบุคลากร (จำนวน 6 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 15 (6)   http://tor2549.snru.ac.th (จำนวน 2 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 15 (7)   แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2555 (จำนวน 11 แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 15 (8)  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่

                                                  8/2552  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม  2552 (จำนวน 4 แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 15 (9)  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.11/247  ลงวันที่ 28  กันยายน 2552  เรื่องผลการคัดเลือกอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  (จำนวน  1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 15 (10) บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.06/901  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน 2551                  เรื่อง  ของบประมาณสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการ (จำนวน  1 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 15 (11)  แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการ  ประจำปีงบประมาณ 2552  (จำนวน 3 แผ่น)





		                                รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)           ( รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                          (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  16 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา            



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ดร.สำเร็จ  คันธี,        นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้, 

ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ,นายศิริชัย วงศ์กวานกลม, น.ส.หฤทัย พิกุลศรี



		โทรศัพท์ :  08 - 1708 - 5035

		โทรศัพท์ : 08 - 9422 – 9875,  08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08-1919-6026, 08 – 6640 – 0853, 08 – 9862-4798,08-7320-0665



		คำอธิบาย :

                     ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่                        8 พฤษภาคม 2550 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ ให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ โดยให้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีกระบวนการส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีระบบในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมีเอกสารประกอบหรือมีพยานหลักฐานชัดเจนพร้อมให้วินิจฉัยได้



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  


ประเด็นที่


รายละเอียดการดำเนินการ

1

มหาวิทยาลัยมีสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานตามรายงานการประชุม ในปีที่ผ่านๆ มา และนำผลสรุปมาทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ 


2

มหาวิทยาลัยมีสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 24 มิถุนายน 2551ในรอบปีที่ผ่านมา และนำมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้  


3


นำจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดขึ้นเสนอต่อสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย  ตามประเด็นที่ 2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจ 


4


มหาวิทยาลัยสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่น ที่มีต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และมหาวิทยาลัยนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์


5


มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณฯ  มีการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลและดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มีประกาศการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้

6


มหาวิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผล การเสนอการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อผู้มีอำนาจและ/หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย






		ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 


2550

2551

2552


ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ สถาบันอุดมศึกษา

ระดับความสำเร็จ


4.0000


4.5000


5.0000






		เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3


4


5


ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

1 - 2 ประเด็น


ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

3 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

4 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

5 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน 

6 ประเด็น





		โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จ ดังนี้


ประเด็นที่ 1

สถาบันอุดมศึกษาสรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบัน ในปีที่ผ่านๆ มา และนำผลสรุปมาทบทวนองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ หรือปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ให้ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  


ประเด็นที่ 2


สถาบันอุดมศึกษาสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 24 มิถุนายน 2551ในรอบปีที่ผ่านมา และนำมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ที่สถาบันประกาศใช้  


ประเด็นที่ 3


จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดขึ้น  ตามประเด็นที่ 2 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบหรือผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ ต้องมีการจัดทำคู่มือและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างกว้างขวางและปฏิบัติได้


ประเด็นที่ 4


สถาบันอุดมศึกษาสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับและความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งข้อร้องเรียนอื่น ที่มีต่อคณาจารย์ของสถาบันในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ และสถาบันนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างเป็นระบบในการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์


ประเด็นที่ 5


สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลและการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น มีการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณฯ              มีการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลและดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ อย่างจริงจัง รวมทั้ง มีแนวทางการให้รางวัลผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างได้

ประเด็นที่ 6


สถาบันอุดมศึกษามีการติดตามความก้าวหน้าและมีการประเมินประสิทธิผล การดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และจัดทำเป็นรายงาน เสนอต่อผู้มีอำนาจและ/หรือผู้บริหารสถาบัน






		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา            

3


6  ประเด็น

5.0000

0.1500






		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. การทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และทบทวนองค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ทำให้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น

2. การประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และนำผลการประเมินมาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพและทำให้ได้คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2552  และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. การส่งคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    ไปยังอาจารย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครทุกคนและการประชาสัมพันธ์โดยผ่าน Web Site  ของมหาวิทยาลัย

4. การติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นจากคณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป  และสายตรงอธิการบดี

5. การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งประเมินโดย  นักศึกษา  บุคลากร  ผู้บริหารและอาจารย์ประเมินตนเอง  

6. การป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการกำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

7. นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  


· ผู้บริหาร  คณาจารย์  ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์                             ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    -





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 10 รายการ  จำนวน  18  แผ่น)  


· เอกสารหมายเลข 16 (1)    รายงานการประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ

                                                         อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันจันทร์ที่  5  มกราคม   2552

 (จำนวน  2  หน้า)              

· เอกสารหมายเลข 16 (2)   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  538/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

                                            ประเมินผลการปฏิบัติ  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์                      

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จำนวน  1  หน้า)

· เอกสารหมายเลข 16 (3)   คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ  (จำนวน  2  หน้า)

· เอกสารหมายเลข 16 (4)  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  (จำนวน  1  หน้า)

· เอกสารหมายเลข 16 (5)   บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.11/ว198 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  

                                               เรื่อง  การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จำนวน  1  หน้า)

· เอกสารหมายเลข 16 (6)    รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

                                    วิชาชีพอาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในวันพฤหัสบดีที่         

                                                      10  กันยายน  2552 เวลา 15.00 - 16.20 น. ณ ห้องสรัสจันทร อาคาร 10 

                                                       ชั้น  2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จำนวน  2  หน้า)


· เอกสารหมายเลข 16 (7)    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์ที่เป็น

                                                แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จำนวน  2  หน้า)

· เอกสารหมายเลข 16 (8)   บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.11/247  ลงวันที่ 28 กันยายน 2552  เรื่อง ผล

                                               การคัดเลือกอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

                                               วิชาชีพอาจารย์   (จำนวน  1  หน้า)

· เอกสารหมายเลข 16 (9)   การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ

                                                    การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

                                                    สกลนคร  (จำนวน  4  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 16 (10)  บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/6  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552                                

                                                เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่  9/2552  วันศุกร์ที่

                                                25 กันยายน  2552  (จำนวน  2  แผ่น)                                    





		                                 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)              (  รอบ  9  เดือน

                                                                                                                                              (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด :  17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ดร.สำเร็จ  คันธี,        นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้, 

ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง, นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์



		โทรศัพท์ :  08 – 1708 – 5035

		โทรศัพท์ : 08 - 9422 – 9875,  08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08-1919-6026,

08 – 4428 – 5407, 08 - 1873 - 6880 



		คำอธิบาย : 


ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดให้อาจารย์ประจำของสถาบันมีการจัดกระบวนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และจัดให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนมากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ โดยสถาบันเปิดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองค์ความรู้ต่างๆ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการกำหนดจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และผู้เรียน  มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่นิสิตนักศึกษาจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 


อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ประจำทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน) ทั้งนี้ ให้นับเฉพาะอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาอาจมีแนวทางในทางการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียน                 เป็นสำคัญ โดยใช้การเก็บข้อมูลจริงจากอาจารย์ประจำของสถาบัน โดยพิจารณาจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอน สัดส่วนจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติกับชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน การสำรวจข้อมูลจากนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ประจำของสถาบัน หรือการวิจัยหรือการประเมินผลหรือการจัดเก็บร่องรอยหลักฐานจากการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ                     ที่น่าเชื่อถือเช่น การสังเกตการเรียนการสอน การสังเกตวิธีการตั้งปัญหาหรือตั้งโจทย์ของผู้สอน และพิจารณาจากงานที่ผู้สอนมอบหมาย เป็นต้น แล้วจัดทำสรุปผลดังกล่าวในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจจัดทำเป็นรายงานวิจัยประเมินผลก็ได้



		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :


ประเด็นย่อยที่ใช้ในการพิจารณา

ผลการดำเนินงาน

1 – 4 

1. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา


2. คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

3. คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

4. คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน


5

คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้


6

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการวิจัยไปใช้  เพื่อพัฒนาผู้เรียน


7

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) มีการนำเสนอผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ






		เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1


2

3

4

5

ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

 1-3 ประเด็น

ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น


ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

6 ประเด็น

ดำเนินการได้ สำเร็จ ครบถ้วน

ทั้ง 7 ประเด็น





		โดยกำหนดประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ ดังนี้

ประเด็นที่ 1

สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อย   ร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด


ประเด็นที่ 2


สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละรายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น


ประเด็นที่ 3


สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสำรวจหรือการวิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ประจำของสถาบัน และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อย  ร้อยละ 75  ของคณาจารย์ประจำ) ให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้  โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น


ประเด็นที่ 4


สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่  (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

ประเด็นที่ 5


สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำของสถาบันที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้


ประเด็นที่ 6

สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมทำให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของคณาจารย์ประจำ) ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน


ประเด็นที่ 7


สถาบันอุดมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ส่วนใหญ่ (อย่างน้อยร้อยละ 75                     ของคณาจารย์ประจำ) มีการนำเสนอผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ






		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            

5

4.0000

4.0000

0.2000





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่  17

2. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่  19 – 21 พฤษภาคม  2552  และมีการประเมินผลการอบรม

3. อาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

4. อาจารย์ได้มีการพัฒนา Web Site  ของตนเอง  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา

5. มีการประเมินการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. อาจารย์มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน

7. มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและวิเคราะห์แยกเป็นคณะ  และหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ในด้านวิชาการ และวิชาชีพ เช่น การอบรม สัมมนา

 ประชุมวิชาการ



		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    


· ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดเก็บข้อมูล



		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก  จำนวน 10 รายการ จำนวน 25  แผ่น)  

· เอกสารหมายเลข 17 (1)   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งที่ 6/2551  วันศุกร์ที่  8  ตุลาคม  

                                                 พ.ศ. 2551  เวลา  14.30 น.  ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร  อาคาร  10 ชั้น  2

                                                 (จำนวน  2 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 17 (2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียน

                                                 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (จำนวน  3  แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 17 (3)  การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์

                                               ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวารสารหนองหารหลวง

                                                        (จำนวน  2 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 17 (4)  โครงการสอน / Course Syllabus  (จำนวน  2  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 17 (5)  แบบประเมินความต้องการของผู้เรียน รายวิชา ECED 501 


                                                วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ภาคเรียนที่ 2/2551 (จำนวน  2   แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 17 (6)    แบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                                 (จำนวน  3 แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 17 (7)    คู่มือใช้งานระบบเว็บไซต์อาจารย์  สำหรับอาจารย์ผู้สอน 

                                                 (จำนวน  4  แผ่น)


· เอกสารหมายเลข 17 (8)    บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.11/ว226  วันที่  28 สิงหาคม 2552   

                                                 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามสำหรับอาจารย์ผู้สอน  

                                                 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (จำนวน  1  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 17 (9)    แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเรียนรายวิชาการศึกษาปฐมวัย                                                 

                                               (จำนวน  2  แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 17 (10)  การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                 

                                                 (จำนวน  3 แผ่น)





		                            รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ   (รายตัวชี้วัด)                   ( รอบ   9  เดือน

                                                                                                                                              (  รอบ  12  เดือน 



		ชื่อตัวชี้วัด : 18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า



		ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

		ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ, ดร.สำเร็จ  คันธี,        นายรัฐพล  ฤทธิธรรม, ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา,ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา, ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์, นายนิกร  สุขปรุง, นายสุนทร       ไชยชนะ, รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล, ผศ.อนุรัตน์  สายทอง,        ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง, ผศ.ดร.ประยูร  บุญใช้,นายเกษม บุตรดี, นางนงเยาว์  จารณะ, ผศ.ภาวิณี  แสนชนม์, ผศ.สมบูรณ์  ชาวชายโขง, นางสาวอังคณา   ศิริกุล, นายวุฒิพงษ์  พันธุมนันท์,               นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ, นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น



		โทรศัพท์ :  08 - 1261 - 4949

		โทรศัพท์ :  08 - 9422 – 9875, 08 - 3509 - 0004,  08 - 7950 – 5254

08 - 1975 – 6678,  08 - 1872 - 7835 ,08 - 6640 – 0853, 08 - 7693 - 3867,  08 - 3141 – 0403, 08 - 1975 – 6244,  08 - 1974 – 8685, 08 - 9208 - 5122, 08 - 1919 – 6026,  08 - 9940 – 6996, 08 - 6631 – 9191,  08-6219-1792,08 - 4428 – 5407, 08 - 6219 – 9302, 08 - 1873 – 6880, 08 – 4166 - 5181, 08 - 9353 - 3421 



		คำอธิบาย : 

                    กระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง กระบวนการที่มีความสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ หลายลักษณะที่แตกต่างกันตามภารกิจของสถาบันฯ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดหรือพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น

                   ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า หมายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่าตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า อาจมีมากกว่า 1 ข้อก็ได้ เช่น นิสิตนักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ข้อกำหนดที่สำคัญในเรื่องนี้คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อาจารย์ผู้สอน แหล่งค้นคว้า เป็นต้น ซึ่งหลังจากได้ข้อกำหนดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะนำมาออกแบบกระบวนการและจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป





		ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ขั้นตอนที่

ผลการดำเนินงาน

1

· มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน  2552  ณ  ห้องสร้อยสุวรรณา   อาคาร 10  ชั้น 3  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย  และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กระบวนการที่สร้างคุณค่าและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่ากับเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ                   ของมหาวิทยาลัย  จากการประชุมปฏิบัติการมหาวิทยาลัยได้กำหนด                     กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

2 - 3

-  มหาวิทยาลัยมีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

    การออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ  ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำ

    คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

-   คณะกรรมการดำเนินหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า 

    ความเสี่ยง และกรอบ ระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ

4

-  มหาวิทยาลัยได้นำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรมาใช้และ

   ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมตามผู้ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะการแก้ไขและ

    กรรมการให้ดำเนินการแก้ไขและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในการ

    ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

5

-  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการ,ปรับปรุง

   คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานการพัฒนาลักสูตรจากการนำไปใช้เพื่อเป็น

   แนวทางในการ กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าในปีงบประมาณ 2553 ต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน :

สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อทำให้การดำเนินงานของสถาบันมีความสอดคล้องกัน

1    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ ตามขั้นตอนที่ 1


2    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ                 ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกันทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบระยะเวลาในการดำเนินกระบวนการ


3    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ (การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน) และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น


 4    คะแนน


สถาบันอุดมศึกษามีการกำกับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทำรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อไป


5    คะแนน






		การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :


ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน


ค่าคะแนน

ที่ได้

ค่าคะแนน        ถ่วงน้ำหนัก

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า  

2

5.0000


5.0000


0.1000





		คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

· มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผล

โดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ และดำเนินการนำคู่มือการปฏิบัติงานมาตราฐานการพัฒนาหลักสูตรไปใช้โดยคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคู่มือซึ่งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางที่จะไปพัฒนากระบวนที่สร้างคุณค่าในปี 2553 ต่อไป






		ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  

· ผู้บริหารให้ความสำคัญกับกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการ

ของผู้รับบริการ





		อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :    

· การจัดทำคู่มือในการใช้ภาษาสื่อสารไม่ชัดเจนทำให้ผู้นำคู่มือไปใช้ไม่เข้าใจในกระบวนงานที่ให้ปฏิบัติตามคู่มือ

·  เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดคู่มือทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่





		หลักฐานอ้างอิง :  (เป็นเอกสารแนบในภาคผนวก จำนวน 2 รายการ  จำนวน 7 แผ่น) 

· เอกสารหมายเลข 18  (1)  รายชื่อของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดเพื่อดำเนินการ

                                               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (จำนวน 5 แผ่น)

· เอกสารหมายเลข 18  (3)  คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานหลักสูตร  (จำนวน 2 แผ่น)


































� ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549
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