รายงานการประเมินตนเอง
(Self – Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2562
(1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2562
(1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรสายผู้สอน จานวน 40 คน บุคลากรสายสนับสนุน 18 คน มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ สาขาวิ ช าการประมง สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารอาหาร สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ
การเกษตร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 6
หลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการสัตวแพทย์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สัตวศาสตร์
การประมง และบริหารธุร กิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จัง หวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3682 โทรสาร 0 4274 3682 เว็บไซต์ www.agt.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ได้ ดาเนิ น การตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2563) ได้รวบรวมผลการดาเนินงานตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองเป็นดังนี้
2. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ ค รบวงจรโดยมี ก ารประเมิ น ทั้ ง ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์
2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
องค์ประกอบคุณภาพ
สกอ.
มรสน.
สกอ.
มรสน.
13

21

13

21

ตัวบ่งชี้
4.23

ตัวบ่งชี้
4.15

ตัวบ่งชี้
4.23

ตัวบ่งชี้
4.15

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.59

4.69

4.70

4.78

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

5.00

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

คะแนนประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
สกอ.
มรสน.
สกอ.
มรสน.

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

13

21

13

21

ตัวบ่งชี้
5.00

ตัวบ่งชี้
5.00

ตัวบ่งชี้
5.00

ตัวบ่งชี้
5.00

5.00

5.00

5.00

4.67

4.55

4.51

4.58

4.47

2.2 ผลการวิเคราะห์ผลประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
องค์ประกอบ
คุณภาพ

P

ผลการประเมิน

O

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

รวม

สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน.
13
21
13
21
13
21
13
21
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1

3.98 3.98 5.00 3.00 3.45 3.58 4.23 4.15

องค์ประกอบที่ 2

5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.59 4.59
0.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3

-

-

5.00 5.00

-

องค์ประกอบที่ 4

-

-

5.00 5.00

-

-

5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5

-

-

5.00 5.00

-

-

5.00 5.00

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

4

4

2

4

ผลการประเมิน

7

10

13

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

สกอ. 13 ตัวบ่งชี้

มรสน. 21 ตัวบ่งชี้

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดี

21

4.24 4.24 5.00 5.00 3.78 4.26 4.55 4.45

สรุปภาพรวม จุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางเสริม
1. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการที่เพิ่มขึ้น
2. ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. คณะควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานหลักสูตรระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีในการดาเนินงานของหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1)
2. คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยอาจส่งเสริมให้ศึกษาต่อในภาคพิเศษ
หรือเวลาราชการบางส่วนในการศึกษาต่อ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2)
3. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ทาง
วิชาการ โดยอาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การจัดระบบพี่เลี้ยง การส่งเสริม
ให้เข้าประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีระบบและกลไกในการกาชับติดตามอย่างต่อเนื่อง
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.3)
4. คณะการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง (ตัวบ่งชี้ที่ 1.7)
ข้อเสนอแนะภาพรวม
ตามที่คณะมีจานวนนักศึกษาที่ลดลง เนื่องจากในบางสาขาวิชานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา ส่งผลให้ผลการดาเนินประกันคุณภาพการศึกษาคะแนนลดลง ดังนั้นคณะควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในผลการดาเนินงานประกันคุณภาพทุกหลักสูตร

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัด ให้ มีระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา และให้ถื อว่าการประกั น
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ได้ดาเนินตามกรอบและแนวทางในการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทุก
ส่วนงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
แสดงศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจะเป็ นประโยชน์ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สิงหาคม 2563
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คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 38/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2562

ตอนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ที่ ตั้ ง เลขที่ 680 ถนนนิ ต โย ต ำบลธำตุ เชิ ง ชุ ม อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร 47000
โทรศั พ ท์ /โทรสำร 0 – 4274 – 3682 คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร จัด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น คณะเมื่ อ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชำหลัก 2 โปรแกรมวิชำ คือ โปรแกรมวิชำเกษตรศำสตร์ และโปรแกรมวิช ำคหกรรม
ศำสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชำ มีหลักวิชำที่ให้ควำมรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่ำงมำกที่สุดโปรแกรม
วิชำหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชำเข้ำเป็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อจัดกำรศึกษำให้กับท้องถิ่น
ต่อไป และก่อนที่ ทั้งสองโปรแกรมวิชำจะมำรวมกัน ต่ำ งมีประวัติควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ สร้ำงบุคลำกรที่ มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมำเป็นเวลำยำวนำนและเป็นที่ภำคภูมิใจของท้องถิ่นดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชำหลำยหมวดวิชำ
ด้วยกัน และหนึ่งในหมวดวิชำนั้นคือ หมวดวิชำคหกรรมศำสตร์ มีครู อำจำรย์ประมำณ 7 คน (พ.ศ. 2513)
ซึ่งเดิมวิชำในหมวด คหกรรมศำสตร์ ได้จัดเป็นวิชำพื้นฐำนชื่อวิชำอำหำร และโภชนำกำร ในระดับ ป.กศ.สูง
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชำหนึ่งคือ หมวดวิชำเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อำจำรย์เพียง 1 คน
ต่อมำ พ.ศ. 2513 มีอำจำรย์เพิ่มเป็น 3 คน จำกนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยำลัยครูสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2514 วิทยำลัยครูสกลนคร ได้ทำกำรเปิดสอนวิชำเอกเกษตรศำสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง
ที่เรียกว่ำ ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษำมำจำกวิทยำลัยครูทั่วประเทศ มำศึกษำต่อ
ที่วิทยำลัยครูสกลนคร เมื่อจบกำรศึกษำระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภำพต่อไป ต่อมำในปี
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชำ พัฒ นำเป็น ภำควิชำ จึง เกิดภำควิชำคหกรรมศำสตร์ , ภำควิชำเกษตรศำสตร์ ซึ่ง
ดำเนินกำรสอนในระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี เช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2542 สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ได้กำหนดให้แต่ละสถำบันรำชภัฏ มีแนวทำงในกำร
พัฒนำสถำบันและให้โอกำสในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำกขึ้น โดยมีกำรจัดหน่วยงำนใหม่เกิดขึ้น คือ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร กำรก่อตั้งขึ้นจำกกำรรวมภำควิชำเกษตรศำสตร์และภำควิชำคหกรรมศำสตร์ เป็น
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบัน ลงวันที่ 27
กันยำยน 2542 ทำหน้ำที่งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำกำรผลิตบัณฑิตสำขำเกษตรศำสตร์และคหกรรมศำสตร์
ทั้งในระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน 4 สำขำวิชำ คือ สัตว
ศำสตร์ พืชศำสตร์ กำรประมง เทคโนโลยีกำรอำหำร โดยมี หลักสูตรวิท ยำศำสตรบั ณ ฑิตที่ เปิด สอน 4
หลักสูตร คือ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำ
เทคนิคกำรสัตวแพทย์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตร
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ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิ ต
จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคนิคกำรสัตวแพทย์ พืชศำสตร์ และวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีก ำรอำหำร สอนร่วมกับ คณะครุ ศำสตร์ จำนวน 2 หลั กสูต ร คื อ หลัก สูตรครุศ ำสตรบั ณ ฑิ ต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณ ฑิ ต จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร หลักสูตรพืชศำสตร์ หลักสูตรเทคนิ คกำรสัต วแพทย์ และ
หลักสูตรปรับปรุงจำกหลักสูตรเทคโนโลยีกำรเกษตร คือ หลักสูตรกำรประมง หลักสูตรบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
และหลักสูตรสัตวศำสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศำสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่ระดับสำกล
ค่านิยมหลักองค์กร
"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้ำที่ อย่ำงมีควำมสุข"
(4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมำยถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทำงเดียวกัน
Heart หมำยถึง ร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมำยถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้ำที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร
Healthy Organization หมำยถึง องค์กรสุขภำพดี องค์กรแห่งควำมสุขอย่ำงมีควำมสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและคุณธรรม
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล
2. กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืนบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ
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-41.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
คณบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล ทรงวิชำ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสานักงาน
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธรำดล จิตจักร
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
3. อำจำรย์นำยสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชำชิต รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพรัตน์
พัชณีย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
5. อำจำรย์อรอนงค์
ไชยรำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพฯ
6. นำงสุพัตรำ
หล้ำชำญ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
ประธานสาขาวิชา
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพงษ์ วงษ์มำ
ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์
3. อำจำรย์อนำวิล
พรหมเทพ
ประธำนสำขำวิชำกำรประมง
4. อำจำรย์โกวิทย์
พัชรบุษรำคัมกุล ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำร
อำหำร
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรืองฤทธิ์ หำญมนตรี
ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
6. อำจำรย์ศศิธร
มีชัยตระกูล
ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
คณะกรรมการประจาคณะ
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล
ทรงวิชำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยประเสริฐ
เครืออ่อน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นำยนฤทธิ์
คำธิศรี
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นำงบังอร
ไชยเสนำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมกำร
6. อำจำรย์โกวิทย์
พัชรบุษรำคัมกุล กรรมกำร
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพงษ์ วงษ์มำ
กรรมกำร
8. อำจำรย์ ดร.สมชำย
บุตรนันท์
กรรมกำร
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพรัตน์ พัชณีย์
กรรมกำร
10. นำงสุพัตรำ
หล้ำชำญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์
2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
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3)
4)
5)
6)

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประมง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร

1.6 จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา (คน)

หลักสูตร

2562
-

2561
5

2560
15

2559
17

รวม

2. หลักสูตรพืชศาสตร์

9

19

27

20

75

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

7

-

10

22

39

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร

25

19

30

43

117

5. หลักสูตรสัตวศาสตร์

23

24

48

14

109

6. หลักสูตรการประมง

-

9

14

15

38

64

76

144

131

415

1. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

รวม

37

1.7 งบประมาณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครได้รับ
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น
18,820,713 บำท
ประเภทงบ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
แผ่นดิน
รำยได้
รวม

678,060
678,060

1,284,650
608,540
1,893,190

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

11,613,500
35,000
11,648,500

3,355,813
3,355,813

งบวิจัย

รวม

980,150 17,234,113
265,000 1,586,600
1,245,150 18,820,713

โดยแบ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 17,234,113 บำท และเงินรำยได้ จำนวน 1,586,600
บำท โดยได้นำเงินงบประมำณดังกล่ำวไปจัดสรรสำหรับดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
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แผ่นดิน
งบวิจัย
7%

งบดาเนินงาน
9%

งบลงทุน
84%

รายได้
งบวิจัย
งบลงทุน17%
2%

งบดาเนินงาน
38%

งบบุคลากร
43%
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบวิจยั

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1) จำนวนอำจำรย์

- 7-

- 8-
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2) จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

1

นำง

สุพัตรำ

2
3

นำงสำว มัลลิกำล์
นำงสำว กนกภรณ์

หล้ำชำญ
สินธุระวิทย์
จันตะแสง

เลขที่
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
217 หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
UO 012 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
UO 054 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
คนงำน

วันที่บรรจุ

สังกัด

3 พฤศจิกำยน 2540 สำนักงำนคณบดี
11 เมษำยน 2550 งำนบริกำรกำรศึกษำ
1 กุมภำพันธ์ 2552 งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ

ปริญญำโท

พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน

ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอน
ปลำย
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
มัธยมศึกษำตอนต้น

นำง
นำย
นำย
นำงสำว
นำย
นำงสำว
นำย

กิรอัชฌำ
สัญญำ
อภิสิทธิ์
สกลสุภำ
อนุวัตร
ธิวำภรณ์
ถำวร

แถมสมดี
แถมสมดี
โสรินทร์
เจนศิริวงษ์
อุ่นคำ
คำสงค์
ศรีระวงค์

UO 121
UO 211
UO 294
UO 295
UO 340
UO 423
CW 101

11

นำย

สมัย

บุญชัยโย

CW 103 คนงำน

1 เมษำยน 2550 งำนบริหำรทั่วไป

ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน

12
13
14
15
16
17
18

นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำย
นำย
นำย
นำย

สริญญำ
รัชดำภรณ์
ทิพวรรณ
ศรำวุฒิ
อรัญ
เสกสรร
เอกพล

แสนภูวำ
รำชติกำ
บุญตำท้ำว
ผำยเงิน
บุตรนำ
บริบูรณ์
บัวขันธ์

CW 225
CW 359
CW 384
CW 359
CW 403
CW 422
CW 102

1 ตุลำคม 2552
1 ตุลำคม 2557
1 ตุลำคม 2557
1 ตุลำคม 2557
1 ตุลำคม 2559
1 เมษำยน 2559
1 ตุลำคม 2561

ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน

งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนกิจกำรนักศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ

ระดับการศึกษา

ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย

4
5
6
7
8
9
10

คนงำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
นักวิชำกำรประมง
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
คนงำน

14 กุมภำพันธ์ 2554
15 พฤษภำคม 2555
1 พฤษภำคม 2556
1 พฤษภำคม 2556
15 มีนำคม 2561
15 พฤษภำคม 2561
16 มีนำคม 2547

ประเภทบุคลากร

ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
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- 10 1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับอาคารสถานที่
1) สำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ลาดับที่
รายการ
1
ห้องสำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
2
ห้องปฏิบัติงำนคณบดี รองคณบดี
3
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
4
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
5
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
6
ห้องสำนักงำนสโมสรนักศึกษำ

จานวน
1 ห้อง
4 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง

2) สำขำวิชำพืชศำสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำพืชศำสตร์
ห้องบรรยำย
ห้องปฏิบัติกำรเมล็ดพันธุ์และวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
โรงฝึกปฏิบัติกำรเพำะเห็ดพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติกำรช่ำงเกษตรพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติกำรด้ำนปฐพี กีฎวิทยำและโรคพืช พร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
แปลงปฏิบัติกำรปลูกพืช เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ และพืชสมุนไพร
โรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอำกำศอัตโนมัติ
โรงเรือนผลิตผัก

จานวน
2 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
5 ไร่
1 โรงเรือน
2 โรงเรือน

3) สำขำวิชำสัตวศำสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำสัตวศำสตร์
ห้องบรรยำย
ห้องปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์สัตว์
ห้องปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรสัตว์
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรผสมเทียม
โรงเรือนเลี้ยงสุกร
โรงเรือนสัตว์ปีก
โรงเรือนเลี้ยงโค
แปลงหญ้ำเลี้ยงสัตว์
คลินิกรักษำสัตว์

รายการ

จานวน
1 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 โรงเรือน
1 โรงเรือน
1 โรงเรือน
5 ไร่
1 ห้อง

รายการ

จานวน
1 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 โรงเรือน
7 บ่อ
50 บ่อ
1 หลัง
4 บ่อ

4) สำขำวิชำกำรประมง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำกำรประมง
ห้องบรรยำย
ห้องปฏิบัติกำรเลี้ยงปลำสวยงำม
ห้องเก็บวัสดุ – ครุภัณฑ์
โรงเรือนเพำะพันธุ์ปลำ
บ่อเพำะพันธุ์ - บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บ่อเพำะเลี้ยงพันธุ์ปลำสวยงำม
อควำเรียม
บ่อเลี้ยงปลำอควำโปนิกส์

- 11 5) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
โรงเรือนปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร
อำคำรโรงงำนต้นแบบอุตสำหกรรมเกษตร

จานวน
1 ห้อง
6 ห้อง
1 ห้อง
1 โรงเรือน
1 หลัง

6) สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
ลาดับที่
1
2

รายการ
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
อำคำรปฏิบัติกำรคหกรรม

จานวน
2 ห้อง
1 อำคำร

7) สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
ลาดับที่
1
2
3

รายการ
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
ร้ำนค้ำจำลองค้ำปลีก
อำคำรปฏิบัติกำรทำงธุรกิจกำรเกษตร

จานวน
1 ห้อง
1 ห้อง
1 อำคำร

1.10 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชำชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะวิชำชีพพร้อมปฏิบัติงำน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงำนทำและสำมำรถทำงำนได้หลำกหลำย
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ตอนที่ 2
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้วัด
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.00 คะแนน 1) เนื่องจำกอัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์
1.4
ต่อนักศึกษำมีค่ำน้อย ดังนั้นคณะควรมี
กลยุ ท ธ์ ใ นกำรแสวงหำนั ก ศึ ก ษำมำ
เรียนให้มำกขึ้น โดยบำงหลักสูตรอำจ
ด ำเนิ น งำนในลั ก ษณะธุ ร กิ จ จ ำลอง
หรื อ สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ กั บ
ชุ ม ชนหรื อ บริ ษั ท เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี
ทักษะในกำรปฏิบัติจริง และมีรำยได้
ระหว่ำงเรียน

ตัวบ่งชี้
1.6

5.00 คะแนน

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
- ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก ำร เก ษ ต ร ได้ มี
กลยุ ท ธ์ ก ำรแสวงหำนั ก ศึ ก ษำ โดยกำร
ออกบริ ก ำรวิ ช ำกำรแก่ โรงเรี ย นต่ ำ ง ๆ
และให้มีกิจกรรมประชำสัมพันธ์หลักสูตร
ไปด้วย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่คณะ
ออกให้บริกำรวิชำกำร สำมำรถมองเห็ น
ถึงภำพกำรประกอบอำชีพในอนำคตที่ชัน
เจนขึน้
- โ ค ร ง ก ำ ร ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ำรเกษตร ปี ง บประมำณ
2563
- อีกทั้งเพิ่มช่องกำรในกำรประชำสัมพันธ์
หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กำร
ประชำสั ม พั น ธ์ ท ำง Social Network
YouTube และ Facebook เป็นต้น
ควรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมกำรถอดบทเรียนกำรเรียนรู้เเต่
กำรดำเนินงำนของหลักสูตร เพื่อให้ได้ ละหลักสูตร
เรียนรู้แนวทำงกำรดำเนินที่ดีของ
หลักสูตรที่มีผลกำรดำเนินงำนที่สูง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ก.ค. 6230 มิ.ย. 63

1 ก.ค. 6230 มิ.ย. 63

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

50,000 บำท รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้วัด ค่าเป้าหมาย ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ความสาเร็จ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.00 คะแนน 1) สนับสนุนและพัฒนำอำจำรย์
2.2
ให้มีคุณวุฒิปริญญำเอกและ
พัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อ
เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น
โดยอำจจัดกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกำร
จัดระบบที่ปรึกษำ และมีกำร
ติดตำมเป็นระยะ ๆ

ตัวบ่งชี้ที่
2.3

5.00 คะแนน 1) อำจำรย์ มี ผ ลงำนวิจั ย ตี พิ ม พ์
เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง
2) ควรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อให้
อำจำรย์ จั ด ท ำผลงำน ตี พิ ม พ์
เผ ย แ พ ร่ ใน ว ำ ร ส ำ ร ร ะ ดั บ
นำนำชำติ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
ระยะเวลา
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
ดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้จัดโครงกำร วันพุธที่ 28
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร “เทคนิ ค กำรท ำวิ จั ย สิงหำคม
กำรเขีย นบทควำมวิจัย ตำรำ และหนัง สื อ พ.ศ. 2562
เพื่ อ เตรี ย มควำมพ ร้ อ มส ำหรั บ กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร” ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโน โลยี ก ำรเก ษ ตร (Ag 1 09) โดย
ศำสตรำจำรย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
เพื่อควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ผลกระทบของเกณ์
ใหม่กับกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร อีกทั้ ง
ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และฝึกทักษะในกำร
ออกแบบกำรทำวิจัย กำรเขียนบทควำมวิจัย
ตำรำหรือหนังสือ ในกำรเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ใช้หลักเกณฑ์ 1 ก.ค. 62กำรสนั บ สนุ น กำรตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงำน 30 มิ.ย. 63
บทควำมวิจัย ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภั ฏ
สกลนคร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำร
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ ซึ่งเป็นกำร
พัฒนำคุณภำพของอำจำรย์สู่ควำมเป็นสำกล
โดยกำรให้ ทุ น สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กำร
ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ต ำ ม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่
มหำวิทยำลัยกำหนดขึ้นในประกำศ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

23,790 บำท
รองคณบดีฝ่ำย
ได้รับงบประมำณ วิชำกำรและวิจัย
สนับสนุนจำก
สำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำน
ทะเบียน

-

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวิจัย

- 14-
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องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้วัด
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จ
ประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.00 คะแนน ควรมีโครงกำรในลักษณะใช้องค์
3.1
ควำมรู้ในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำร
บริ ก ำรวิ ช ำกำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์
และนักศึกษำ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
ดาเนินการ
คณะได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ท ำง ปีงบประมำณ 17,555 บำท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กำรเงิ น ของคณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร พ.ศ. 2563
วำงแผนและประกัน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2566 ใน
คุณภำพกำรศึกษำ
วัน ที่ 26 มิ ถุ น ำยน 2566 ณ ห้ อ งประชุ ม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร (AG 109) และ
ได้ น ำแผนกลยุท ธ์ท ำงกำรเงิ น เสนอวำระ
เพื่อพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ
ในวันที่ 20 กันยำยน 2562
กลยุ ท ธ์ : กำรใช้ อ งค์ ค วำมรู้ ในกำรสร้ ำ ง
รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร
ตัวชี้วัด : หลักสูตรอบรมระยะสั้น
1. อบรมให้ควำมรู้ด้ำนสัตวศำสตร์
2. อบรมกำรทำเบอเกอรี่เพื่อประกอบอำชีพ
3. อบรมศิลปะกำรย้อมผ้ำครำมแบบญี่ปุ่น
4. อบรมศิ ล ปะกำรแกะสลั ก ผั ก ผลไม้ เพื่ อ
กำรตกแต่ง

15 -- 15-

ตอนที่ 3
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ( ส ก อ . ) จ า น ว น 1 3 ตั ว บ่ ง ชี้
ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามเกณฑ์ ก ลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จ านวน 6 ตั ว บ่ ง ชี้ และตั ว บ่ ง ชี้ เ ฉพาะตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จานวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 21 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
(เกณฑ์ สกอ.)
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่
(เกณฑ์ สกอ.)
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่
วิชาการ (เกณฑ์ สกอ.)
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
จานวนอาจารย์ประจา (เกณฑ์ สกอ.)
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
(เกณฑ์ สกอ.)
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
(เกณฑ์ สกอ.)
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ภาษาอังกฤษ (เกณฑ์ มรภ.)
1.8 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ดิจิทัล (เกณฑ์ มรภ.)
1.9 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษา
นวัตกรรม (เกณฑ์ มรภ.)
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ทั้งหมดของคณะ
1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
(เกณฑ์ มรสน.)
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับหลักสูตร)

- 18 องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์พิจารณา

1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุก
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 หลักสูตรที่ได้งานทาหรือประกอบ
ปี (เกณฑ์ มรสน.)
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อมูลตัว
บ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตร)
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เกณฑ์ สกอ.)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
(เกณฑ์ สกอ.)
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
และนักวิจัย (เกณฑ์ สกอ.)
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ร้อยละของจานวนงานวิจัย งาน
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้
(เกณฑ์ มรภ.)
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะ
3. การบริการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
วิชาการ
(เกณฑ์ สกอ.)
3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละของจานวนชุมชนเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สัมพันธ์กับชุมชน (เกณฑ์ มรภ.)
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนของคณะ
4. การทานุบารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (เกณฑ์ สกอ.)
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ (เกณฑ์ สกอ.)
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
(เกณฑ์ สกอ.)
5.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ทางาน (เกณฑ์ มรภ.)

- 19 -

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พั น ธ กิ จที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของ สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา คื อ ก าร ผลิ ต บั ณ ฑิ ตหรื อ ก าร จั ด กิ จก ร รม
การเรี ย นการสอนให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก สู ต รที่ ก าหนด
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ ก าหนดประกอบด้ ว ย การมี อ าจารย์ ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ จานวน 11 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
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ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
1.8 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
1.9 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนน
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

การผลิตบัณฑิต
ค่าคะแนนที่ได้
สกอ. มรสน.
3.45
3.45
3.53
3.53
3.42
3.42
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
4.18
-

3.11

4.23
ดี

4.15
ดี

- 21 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
1. หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเห็ น ชอบ ไม่ ต้ อ งน าคะแนนการประเมิ น ของหลั ก สู ต รนั้ น มาค านวณในตั ว บ่ ง ชี้ นี้
แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
2. ในการคานวณค่าคะแนนหากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณทั้ง ตัว ตั้ง
ตัวหาร

- 22 ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งหมด คณะมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน และได้ รั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามระบบการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้
หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน จานวน 6 หลักสูตร จาแนกได้ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จานวน 6 หลักสูตร
ดังนั้น ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.45 คะแนน โดยมีผลการประเมินราย
หลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ประเมินโดยใช้
ผลการประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตร พ.ศ. (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
6
(คะแนนเฉลี่ย)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรพืชศาสตร์
2548
ผ่าน
3.58 คะแนน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2548

ผ่าน

3.52 คะแนน

3. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

2548

ผ่าน

3.64 คะแนน

4. หลักสูตรสัตวศาสตร์

2558

ผ่าน

3.45 คะแนน

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร

2548

ผ่าน

3.31 คะแนน

6. หลักสูตรการประมง

2558

ผ่าน

3.19 คะแนน

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้ = (20.69/6)
หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก-1.1(1)
คทก-1.1(2)
คทก-1.1(3)
คทก-1.1(4)
คทก-1.1(5)
คทก-1.1(6)

20.69 คะแนน
6 หลักสูตร
3.45 คะแนน

เอกสาร
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (การประมง)

- 23 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

3.51 คะแนน
การดาเนินงานระดับพอใช้
3.45 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
3.51 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

- 24 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

- 25 หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุ ณวุฒิที่ไ ด้รับ หรือเทียบเท่า ตามหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณา
คุณวุฒิขอกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนั บ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าให้ นั บ ตามปี ก ารศึ ก ษาและนั บ ทั้ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และ
ลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ดังนี้
9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารย์ประจาทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 39 คน มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.21 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็น เกณฑ์เฉพาะสถาบัน กลุ่ม ข ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป
ดังนั้น เมื่อคานวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 3.53 คะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

= (11/39) × 100

- แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5

= ร้อยละ 28.21
= (28.21 × 5 / 40)

คะแนนที่ได้

ปีการศึกษา 2562
39 คน
0 คน
28 คน
11 คน

= 3.53 คะแนน

- 26 หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คทก-1.2(1) ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและ
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

(ร้อยละ 22.50) 2.81 คะแนน
การดาเนินงานระดับดี
(ร้อยละ 28.21) 3.53 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
3.84 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมให้เรียนในวันเสาร์อาทิตย์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

- 27 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

- 28 ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารย์ประจาทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 39 คน มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบัน กลุ่ม ข ค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ดังนั้น เมื่อคานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 3.42 คะแนน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2562
39 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

23 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

14 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวมอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.)
- ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

2 คน
16 คน
= (16/39) × 100
= ร้อยละ 41.03
= (41.03 × 5 / 60)
= 3.42 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คทก-1.3(1) ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562

- 29 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

(ร้อยละ 41) 3.40 คะแนน
การดาเนินงานระดับพอใช้
(ร้อยละ 41.03) 3.42 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ 44) 3.73 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

- 30 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณี ที่ จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาต่ อ อาจารย์ ป ระจ ามากกว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานให้ ค านวณ
หาค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งจ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาต่ อ อาจารย์ ป ระจ ากั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
และนาค่าความแตกต่างมาพิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค านวณค่ า หน่ ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ ง ก็ คื อ ผลรวมของผลคู ณ ระหว่ า ง
จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นกั บ จ านวนหน่ ว ยกิ ต แต่ ล ะรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนทุ ก รายวิ ช าตลอด
ปี ก ารศึ ก ษา รวบรวมหลั ง จากนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นแล้ ว เสร็ จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ ม - ถอน)
โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = Σni Ci
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

- 31 2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
=
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)

Student Credit Hour (SCH ) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

การปรั บ จ านวนในระหว่ า งปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ มี ก ารปรั บ ค่ า จ านวนนั ก ศึ ก ษา
เต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญ ญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
สังคมศาสตร์
บัณฑิตศึกษา)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
20 : 1

กลุ่มสาขา
เกษตร ป่าไม้ และประมง

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

- จานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5 - (ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

X 100

- 32 หมายเหตุ
1. การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกาหนดสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาไม่ตรง
กั บ สั ด ส่ ว นจ านวนนั ก ศึ ก ษาต่ อ อาจารย์ ป ระจ าไม่ ต รงกั บ สั ด ส่ ว นที่ ก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า พ . ศ . 2 5 5 7 ใ ห้ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ยึ ด ต า ม สั ด ส่ ว น
ที่สภาวิชาชีพกาหนด
2. กรณี ที่ ค ณะมี ห ลายกลุ่ ม สาขา ต้ อ งแยกอาจารย์ ป ระจ าว่ า อยู่ ก ลุ่ ม สาขาใดก่ อ นน ามาหา
ค่าคะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วนามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา เท่ากับร้อยละ 481.833 เมื่อนามาเทียบเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5 ค่าร้อยละที่ 13.02 คิดเป็นคะแนน 3.49 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนนักศึกษาทั้งหมด
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
-- ระดับปริญญาตรี
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
- สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง
(ระบุแยกตามกลุ่มสาขา)
-- เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)

ปีการศึกษา 2562
389 คน
481.833
481.833
37 คน

วิธีการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
481.833

= 13.02

37
2. นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
( 20 - 13.02 )
20

X5

ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ

= -3.49 คะแนน
0

คิดเป็น 5 คะแนน

20
13.02

- 33 หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คทก-1.4(1) ตารางสรุปค่า SCH และ FTES นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
2562 จาแนกตามคณะและหลักสูตร
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

(น้อยกว่าร้อยละ 0) 5.00 คะแนน
การดาเนินงานระดับดีมาก
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ 0) 5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

- 34 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายเสกสรร บริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง งานทั้ง เต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง ให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ
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หลักฐานอ้างอิง

 1 จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดช่องทางให้
คทก.1.5-1(1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านชั่วโมง
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
Homeroom เพื่อจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การ
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ปรับตัวในการเรียนและการทากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ภายใต้
โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วม
โครงการได้ได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และทราบแนว
ทางการปฏิบัติตนแนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตการ
เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดอาจารย์ที่ที่มีคาวม
เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาทางด้านทักษะวิชาการ และได้มี
การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทั้งในระดับคณะ และในระดับมหาวิทยาลัย
เครือข่ายที่เปิดการสอนในหลักสูตรเดียวกัน

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.5-1(2) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
คทก.1.5-1(3) ข่าว SNRU NEWS นาที 2.594.10
https://www.youtube.com/watch?v=ubX
Z1gDUxxE
คทก.1.5-1(4) เกียรติบัตรนักศึกษาที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
ให้นักศึกษาเข้าถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งแหล่งงานเต็มเวลาและ
นอกเวลาผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงาน
ตลอดจนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผ่านทางเว็บไซด์
คณะ
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขออนุมัติจ้างอาจารย์
ชาวต่างชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรทางวิชาการให้นักศึกษา
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีแหล่งการเรียนรู้โคก
หนอง นา โมเดล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และ
การจาหน่ายสินค้าเกษตรสู่การประกอบอาชีพ ต่อไป ซึ่ง

คทก. 1.5-2 (1 ) Facebook คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
http://seminar.snru.ac.th/?fbclid=IwAR1H
91FsvaYp-Gt1ggH5lLaW4ZPpGiYCOBHejXDPyTk1-1_lEC-j3VOTDQ
คทก. 15-2 (2) ตารางแบบสารวจรายวิชาที่มี
ความประสงค์จะใช้ศักยภาพอาจารย์
ชาวต่างชาติ
คทก.1.5-2(3) ภาพกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้
โคก หนอง นา โมเดล
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หลักฐานอ้างอิง

แหล่งเรียนรู้นี้นักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกหลักสูตรและ
บูรณาการข้ามศาสตร์ได้ เนื่องจากมีฐานการผลิตทั้งพืช
ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูป และการจาหน่ายสินค้า
เกษตร นอกจากกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแล้วยัง
สามารถเป็นแหล่งงานสร้างรายได้นอกเวลาให้กับ
นักศึกษา
 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา เพื่อเติมเต็มทักษะให้นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนเข้าสู่โลกการทางานจริง จึงจัดทาวิดีโอข้อมูลสาคัญ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา (โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2562
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้าน
ภาษาและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ สหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานจากสถาน
ประกอบการจริง และมีคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อ
เป็นพี่เลี้ยง กากับ ติดตาม และประเมินผล

คทก.1.5-3(1) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562
(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)
https://www.facebook.com/agtsnru/vide
os/270056727496985
คทก.1.5-3(2) รายงานผลกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2562
คทก.1.5-3(3) รายงานโครงการสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ทาการประเมินคุณภาพของ คทก.1.5-4(1) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรม/โครงการ/การจัดบริการ ข้อที่ 1-3 ทั้งใน โครงการกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่วนของการประเมินความพึงพอใจ และการนาความรู้ไป
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ใช้ประโยชน์ จากผลการประเมิน พบว่าทุกกิจกรรมที่จัดมี
ระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 3.51 ดังนี้
1. ผลการประเมินการจัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดช่องทาง
ให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านชั่วโมง
Homeroom เพื่อจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การ
ปรับตัวในการเรียนและการทากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.10
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ผลการ ประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.11 ความรู้และ
ความเข้าใจในในการนาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 4.21
2. ผลการประเมินกิจกรรมการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีประชาสัมพันธ์
แหล่งงานนอกหลักสูตร ทั้งแหล่งงานเต็มเวลาและนอก
เวลาให้นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมิน เท่ากับ 4.17
2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขออนุมัติจ้าง
อาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรทางวิชาการให้นักศึกษา มีผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ต่างชาติ เท่ากับ 4.17
2.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีแหล่งการเรียนรู้
โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป
และการจาหน่ายสินค้าเกษตรสู่การประกอบอาชีพ ต่อไป

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.5-4(2) รายงานผลกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2562
คทก.1.5-4(3) รายงานผลแบบประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน 2562
คทก.1.5-4(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีการศึกษา 2562
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ซึ่งแหล่งเรียนรู้นนี้ ักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกหลักสูตร
และบูรณาการข้ามศาสตร์ได้ เนื่องจากมีฐานการผลิตทั้ง
พืช ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูป และการจาหน่ายสินค้า
เกษตร นอกจากกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแล้วยัง
สามารถเป็นแหล่งงานสร้างรายได้นอกเวลาให้กับ
นักศึกษา มีผลการความพึงพอใจ เท่ากับ 4.50 ความรู้
และความเข้าใจในในการนาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 4.33
3. ผลการประเมินกิจกรรมจัดเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทากิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษา เพื่อเติมเต็มทักษะให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทางานจริง จึงจัดทาวิดีโอข้อมูล
สาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษา มีผลการประเมิน ประเมินความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.07 ความรู้และความเข้าใจในในการนาไปใช้
ประโยชน์ เท่ากับ 4.06
3.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้าน
ภาษาและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ผลการ
ประเมิน ประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 4.49 ความรู้และ
ความเข้าใจในในการนาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 4.54
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย
ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
3.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ สหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานจากสถาน
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ประกอบการจริง และมีคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อ
เป็นพี่เลี้ยง กากับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.30
 5 นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผ ลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการนาผล
การประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการดาเนิน
โครงการในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้ผลการประเมินสูงขึ้น
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. นาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม ผลการ
ประเมินการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดช่องทาง
ให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านชั่วโมง
Homeroom เพื่อจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การ
ปรับตัวในการเรียนและการทากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ข้อเสนอแนะควรปรับปรุงคือการเพิ่มช่องทางให้คาปรึกษา
ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น Social media, Line,
Facebook
1.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ทางคณะได้พบว่าหัวข้อแนวทางการปฏิบัติด้านวิชาการ
สาหรับนักศึกษาใหม่มีผลการประเมินต่า โดยมีผลหาร
ประเมินเท่ากับ 4.08 ทางคณะจะนาผลและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
2. นาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
2.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีประชาสัมพันธ์
แหล่งงานนอกหลักสูตร ทั้งแหล่งงานเต็มเวลาและนอก

คทก.1.5-5(1) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
คทก.1.5-5(2) รายงานผลกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2562
คทก.1.5-5(3) รายงานผลแบบประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน 2562
คทก.1.5-5(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีการศึกษา 2562
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เวลาให้นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรข้อเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต์
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้
2.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขออนุมัติจ้าง
อาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนให้กับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรทางวิชาการให้นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะจาก
การประเมินควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น
2.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีแหล่งการเรียนรู้
โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป
และการจาหน่ายสินค้าเกษตรสู่การประกอบอาชีพ ต่อไป
ซึ่งแหล่งเรียนรู้นนี้ ักศึกษาสามารถเรียนรู้นอกหลักสูตร
และบูรณาการข้ามศาสตร์ได้ เนื่องจากมีฐานการผลิตทั้ง
พืช ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูป และการจาหน่ายสินค้า
เกษตร นอกจากกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแล้วยัง
สามารถเป็นแหล่งงานสร้างรายได้นอกเวลาให้กับ
นักศึกษา ข้อเสนอแนะควรมีป้ายบอกฐานการเรียนรู้ที่จัด
เจน และบอกชนิดพันธ์ของต้นไม้ที่ปลูกประโยชน์ของพืช
สมุนไพรที่ปลูก
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมจัดเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
3.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทากิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษา เพื่อเติมเต็มทักษะให้นักศึกษามีความ
พร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทางานจริง จึงจัดทาวิดีโอข้อมูล
สาคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษา หัวข้อความหลายหลายของข้อมูลที่
นาเสนอมีน้อย ทางคณะได้นาข้อเสนอแนะมาพัฒนาการ

หลักฐานอ้างอิง
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จัดกิจกรรมให้มีเนื้อหา ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และการ
แปรรูป ผ่านโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ในปีต่อไป
3.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้าน
ภาษาและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้
ข้อเสนอแนะจากแบบประเมิน ควรมีเนื้อหาที่ใช้ในการ
อบรมณ์ คณะจะปรับปรุงในหัวข้อด้านเนื้อหาในการจัด
กิจกรรมในปีต่อไป
3.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรูปแบบ สหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานจากสถาน
ประกอบการจริง โดยมีคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เพื่อ
เป็นพี่เลี้ยง กากับ ติดตาม จุดที่จะพัฒนาและปรับปรุงใน
ปีถนัดการให้นักศึกษาได้ฝึกเตรียมความพร้อมก่อนออก
ฝึกสหกิจศึกษาเพื่อการปรับตัวในการฝึกและพร้อม
ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น
ส่วนข้อเสนอแนะภาพรวมของทุกกิจกรรม คือ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอซึง่ ทางคณะ
ผู้รับผิดชอบจะได้นาผลการประเมิน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
ในวาระเพื่อพิจารณา การประเมินความสาเร็จผลการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อกาหนดตัวชี้วัด
การประเมินความสาเร็จโครงการ/กิจกรรม ปฎิทิน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563
 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
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1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ศิษย์เก่า ประจาปีการศึกษา 2562 โดยได้ลงพื้นที่
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้แนะนาการทาเกษตรผสมผสานแก่
ศิษย์เก่า นายสุนันท์ มหาวงษ์ อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เรื่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร #YoungSmartFarmer นายสุนันท์ มหาวงษ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด YoungSmartFarmer
ประจาปี 2563 จากสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทาวีดีโอให้ความรู้
จากศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จทางด้านการเกษตร
YoungSmartFarmer เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการทาอาชีพเกี่ยวกับเกษตร
ผสมผสาน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีแหล่งการเรียนรู้โคก
หนอง นา โมเดล เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกทักษะการเรียนรู้
เริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการจาหน่ายสินค้า
เกษตรสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้ศิษย์เก่า
สามารถเรียนรู้บูรณาการในการประกอบอาชีพได้

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.5-6(1) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการกิจการนักศึกษา(กิจกรรมพัฒนาศิษย์
เก่า) ปีการศึกษา 2562
คทก. 1.5-6(2)
https://www.youtube.com/watch?v=zm
xbumtFipU&t=298s
คทก.1.5-6 (3) ผลการประกวดเกษตรรุ่นใหม่
ดีเด่น
https://www.youtube.com/watch?v=Dj_l
MuYNrmM นาทีที่ 4.24 – 5.00

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ (5 คะแนน)
ระดับดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ (5 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5 คะแนน)

- 43 สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลก สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถานประกอบการ
การทางานจริง โครงการสหกิจศึกษา โครงการค่าย และคณะ เพื่อให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่การทางานจริง ของเทคโนโลยีในการทางานจริง
จุดที่ควรพัฒนา
การขยายผลในการพัฒนาการประกอบอาชีพให้
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ที่ มี
ความหลายหลายทางด้ า นข้ อ มู ล เช่ น ผลิ ต พื ช
ปศุ สั ต ว์ ประมง และการแปรรูป สู่ ก ารประกอบ
อาชีพ

- 44 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายเสกสรร บริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครัง้ ต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

- 45 ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยงานกิจการนักศึกษาได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ให้
ครบทุ ก ด้ า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการทั้ ง ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นั ก ศึ ก ษ า ผ่ า น ท า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ และรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาผู้กากับการดาเนินงานกิจการนักศึกษา ในการร่วมคิด ร่วมทา
วางแผนการพัฒนานักศึกษา กาหนดปฏิทินการดาเนินงานและรู ปแบบ
การดาเนินด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2562 เพื่อเป็นแผนในการ
ด าเนิ น งาน โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2

หลักฐานอ้างอิง

คทก.1.6-1(1) ปฏิทินกิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2562
คทก1.6-1(2) แผนพัฒนา
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
การศึกษา 2562

ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนิน
กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง ปีการศึกษา 2562
2. ด้านความรู้ และ 3. ด้านทักษะทางปัญญา คณะเทคโนโลยีการ เกษตร
ได้ดาเนินการให้ความรู้และทักษะทางปัญญา ผ่านกิจกรรม การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยเป็นการให้ความรู้การเรียนการสอน การใช้
บริการด้านต่างๆ สวัสดิการสาหรับนักศึกษา ด้านการใช้ชีวิต การปฏิบัติ
ตนในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Ag
109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
จัดทาวีดีโอให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสาเร็จการศึกษา
การสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
https://www.facebook.com/agtsnru/videos/270056727496985
3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
ห้วยทรายเกมส์ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 24-16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ
สนามกีฬาราชพฤกษ์ และกิจกรรมการประกวดดาว&เดือน SNRU
Wonderful Light 2019 ประจาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.6-2 (1) รายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมพิธไี หว้ครู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2562
คทก.1.6-2 (2) รายงานผลการ
ดาเนินงานประเพณีลอยกระทง
ปีการศึกษา 2562
คทก.1.6-2 (3) รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการกิจการ
นักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2562
คทก.1.6-2 (4) รายงานผลการ
ดาเนินงาน กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรใน
ศตวรรษที่ 21
คทก.1.6-2(5) แบบตอบรับเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562
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หลักฐานอ้างอิง

ภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาที่
ร่วมทากิจกรรม ฝึกทักษะการทางานเป็นทีม การร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อให้เกิดความสาเร็จ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในศตวรรษที่ 21
ในวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 12 เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการสื่อสาร
ในสังคมสมัยใหม่ที่จะต้อง อาศัยเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา
2562 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้น
สารสนเทศ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ALIST ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้อง 1113 ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
3

จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ
คุณภาพ PDCA แก่นักศึกษา โดยได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อเรื่องการให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากร คือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนโครงการ การดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับการการประกัน
คุณภาพการศึกษา การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ การประเมิน
วัตถุประสงค์ การสรุปผลการประเมิน การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการทางานเป็นทีมตาม
กระบวนการประกันคุณภาพ PDCA เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น
ได้ทาความรู้จักกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่นักศึกษา

คทก.1.6-3 (1) รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
กิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2562 กิจกรรมให้
ความรู้ความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

- 48 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

สามารถนาไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และใน
ระดับคณะ เพื่อส่งผลในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
4

ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครัง้ ต่อไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยงานกิจการนักศึกษา มีการดาเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครบถ้วน ตามแผนการพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 และทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มี
การประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คทก.1.6-4 (1) รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
กิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2562
คทก.1.6-4 (2) รายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมพิธไี หว้ครู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี
การศึกษา 2562
คทก 1.6-4 (3) รายงานผลการ
ดาเนินงาน กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรใน
ศตวรรษที่ 21
คทก. 1.6-4 (4) แผนการพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563

ผลการดาเนินงาน
ที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หน่วย

แผน

ผล

ผลการ
ดาเนินงาน

สาเหตุที่
ไม่บรรลุ
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หลักฐานอ้างอิง

ร้อยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้
ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุ
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ร้อยละ
90
100
เป้าหมาย
90 ของกลุ่มเป้าหมาย)
กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพ
ร้อยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้
ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุ
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ร้อยละ
90
100
เป้าหมาย
90 ของกลุ่มเป้าหมาย)
กิจกรรมที่ 3 ประกวดดาว-เดือน
ร้อยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้
ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุ
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ร้อยละ
90
100
เป้าหมาย
90 ของกลุ่มเป้าหมาย)
กิจกรรมที่ 4 กีฬาระหว่างคณะ
ร้อยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้มี
ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุ
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ร้อยละ
90
100
เป้าหมาย
ของกลุ่มเป้าหมาย)
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศิษย์เก่า
ร้อยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้มี
ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุ
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ร้อยละ
90
100
เป้าหมาย
ของกลุ่มเป้าหมาย)
กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผู้มี
ร้อยละ ร้อยละ
บรรลุ
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ร้อยละ
90
100
เป้าหมาย
ของกลุ่มเป้าหมาย)

ที่

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

-

-

-

-

-

-

หน่วย

แผน

ผล

ผลการ
ดาเนินงาน

สาเหตุที่
ไม่บรรลุ

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
82.20

บรรลุ
เป้าหมาย

-
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2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 3 ประกวดดาว-เดือน
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 4 กีฬาระหว่างคณะ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศิษย์เก่า

หลักฐานอ้างอิง

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
84.20

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
84.67

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
84.60

บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
89.60

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90.40

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
86.00

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90.60

บรรลุ
เป้าหมาย

-
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1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5

หลักฐานอ้างอิง

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
81.47

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
81.18

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
84.20

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ร้อยละ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
83.60

บรรลุ
เป้าหมาย

-

ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยงานกิจการนักศึกษามีการประเมินผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2562 โดยได้ดาเนินการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การศึกษา 2562 ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จานวนโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

คทก.1.6-5 (1) รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการส่งเสริม
กิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี
การศึกษา 2562

- 52 ข้อ
ที่

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

หลักฐานอ้างอิง
หน่วย

แผน

ผล

กิจกรรม

6

6

2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ร้อยละ

80

100

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทักษะด้าน ร่างกายอารมณ์
สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณลักษณะของ
3 บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ร้อยละ

80

85.76

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
จานวนโครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
1
เทคโนโลยีการเกษตร

ผลการ สาเหตุที่
ดาเนินงาน ไม่บรรลุ
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

-

-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกาหนดจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 จานวน 6 กิจกรรม และได้ดาเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ครบทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัด
6

นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม AG 106 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ข้อ 5.4 แผนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปี 2562 โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
แผนการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 คือ
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ผ่านแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา
2. กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาควรส่งเสริมให้เข้าร่วมมากขึ้น

คทก.1.6-6 (1) แผนพัฒนา
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
2563
คทก.1.6-6 (2) รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
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เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ (5 คะแนน)
ระดับดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
นาผลการประเมินทุกด้านมาปรับปรุงในการจัด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กิจกรรม เพื่อให้ผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แห่งชาติ 5 ด้าน โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตการพัฒนา
แห่งชาติ 5 ด้าน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ผ่านแหล่งเรียนรู้
โคก หนอง นา โมเดล
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ผ่านแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล
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การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
2. มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
4. มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนฯ และมี ก ารน าผลจา กการประเมิ น
มาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ
ข้ อ 5 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า สอบต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 20 ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยทั้ ง หมด
ในปีที่ประเมิน
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หลักฐานอ้างอิง

 1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร รองคณบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย อาจาร์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุ ต รโยธี และ
อาจารย์ สพ.ญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ ร่วมกาหนดนโยบาย
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
2564 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ
20 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรดาเนินการจัดการเรียนการสอน
และโครงการ/กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และให้งานศึกษาฝึกอบรม
ทางภาษาและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ สั ง กั ด สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาทุกคนในทุกหลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงผลตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป The Common European Framework of
Reference for Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น บั ณฑิต ที่ มี ความพร้อ มทั้งวิ ชาการ วิชาชีพ และ
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษในระดั บ ที่ ใ ช้ ง านได้ (Working
Knowledge)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรการดาเนินการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนส่งเสริมสมรรถนะและ
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร โดยมี ร องคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย เป็ น ประธาน
กรรมการ ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงาน ตลอดจนกากับติดตามผลการดาเนินงาน

คทก-1.7.1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ที่ ๗๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
คทก-1.7.1(2) แผนปฏิบัติราชการปี 62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตามแผนส่ ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของ
นักศึกษา
2. ให้งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สังกัด
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทาแผนส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563 – 2567) โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของคณะและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา และนาไปสู่การจัดทาแผนระดับ
คณะให้มีแนวทาง ระบบกลไก และการดาเนินงานที่สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
3. จัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนในการดาเนินการ
ตามแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4. ดาเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
4.1 พั ฒ น าร ะ บบและ แบบทดสอ บวั ด ร ะ ดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR
หรือมาตรฐานอื่น
4.2 พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรอื่น ๆ
4.3 จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
4.4 พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม แหล่ ง เรี ย นรู้ และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4.5 พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอบรมภาษาอั ง กฤษ
ระยะสั้น
5. ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR และดาเนินการจัดสอบโดยงาน
ศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิ เ ทศสั มพันธ์ สัง กัดสถาบัน ภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

6. แจ้งผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปยังหลักสูตร/นักศึกษา
7. ประเมินผลความสาเร็จของแผนส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา และนาผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาต่อไป
 2 มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมกับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
สกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจาร์ สพ.ญ.กนกวรรณ บุตรโยธีอาจารย์
สพ.ญ.เบญจมาภรณ์ พุ่ ม หิ รั ญ โรจน์ คณะกรรมการจั ด ท าแผน
ส่ ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุวรรณภิง คาร อาคาร 1
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ร่ ว มกั น วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) รวมทั้งหารือแนวทางการ
พั ฒ นาการจั ด เรี ย นการสอนและรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมด้ า น
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอัง กฤษสาหรับนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและมี
แนวทางเป็นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ทั้งในระดั บมหาวิ ทยาลัย และ
ระดับคณะ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของนั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะและทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ทางานได้ (Working Knowledge) และ
มี ทั ก ษะความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
CEFR ในระดั บ B1 หรื อ เที ย บเท่ า ผลสอบ TOEIC 255 - 400
คะแนน
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
จานวน 3 ประเด็น 3 เป้าประสงค์ ดังนี้

คทก-1.7.2(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ที่ 790/2562 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
คทก-1.7.2(2) แผนส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
คทก-1.7.2(3) แผนปฏิบัติราชการปี 62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-1.7.2(4) คาสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเลขที่ 32/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระบบกลไกการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและมีทักษะความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
 3 มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ รั บ งบประมาณจั ก สรร คทก-1.7.3(1) กิจกรรมอบรมพัฒนา
กิจกรรมอบรมพัฒนาทัก ษะภาษาอังกฤษส าหรั บนัก ศึ กษาคณะ ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
เทคโนโลยี ก ารเกษตร อบรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการสื่ อ สารด้ า น คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอั ง กฤษ และเพื่ อ ผ่ า นการสอบมาตรฐาน CEFR ระดั บ B1
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี การเกษตร ชั้นปีที่ 4 จานวน 130 คน
งบประมาณ 80,600 บาท
 4 มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนฯ และมี ก ารน าผลจากการประเมิ น
มาปรับปรุงในปีถัดไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เริ่มดาเนินการตามแผนส่งเสริม
สมรรถนะและทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอยู่ในระหว่างการดาเนินการ จึงไม่
สามารถประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของแผนได้ มหาวิทยาลัยคาดว่าจะประเมินความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และนาผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ในปีการศึกษาถัดไป
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 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คทก-1.7.5(1) รายงานผลการสอบวัด
โดยงานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสถาบัน ทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปี
ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น การจั ด สอบวั ด ระดั บ สุดท้าย ปีการศึกษา 2562
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีปี
สุดท้าย (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้ทัก ษะ
ด้ า นภาษาอั ง กฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาค รู ใ น
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร โดยใช้ แ บบทดสอบมาตรฐานที่ ส ามารถ
เทียบเคียงผลตามเกณฑ์การวั ดผล CEFR หรือเทียบเท่าผลสอบ
TOEIC ซึ่งในวันทดสอบมีนักศึกษาเข้าร่วมจานวนทั้ง สิ้น 143 คน
จานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนัก ศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด
ผลการทดสอบพบว่า นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B1 หรือมีผลสอบ
TOEIC มากกว่ า 255 คะแนน มี จ านวน 29 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ
20.27 ของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

3 ข้อ (3.00 คะแนน)
3 ข้อ (3.00 คะแนน)
3.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
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................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
2. มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล
4. มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนฯ และมี ก ารน าผลจากการประเมิ น
มาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ
ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน
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 1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกาหนดนโยบายและวาง
แผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้แต่ละหลักสูตรมี
การพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล โดยมีคณบดีและ
ทีมงานในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561-2564 ในการปรับปรุง
พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง/ห้องเรียน/สื่อการเรียนรู้
เพื่อการเป็น Smart University/ Smart Classroom ซึ่งตอบสนอง
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีระบบกลไกการพัฒนานักศึกษา
ด้านดิจิทัล ดังนี้
1.จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลโดยการมีส่วนร่วม
ของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
2.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้านดิจิทัล
3.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาด้านทักษะดิจิทัล
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์
4.นาผลการสอบวัดทักษะของนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
มาวางแผนพัฒนาทักษะนักศึกษาในปีถัดไป

คทก-1.8.1(1) แผนปฏิบัติราชการปี 62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-1.8.1(2) แผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัล ปีการศึกษา 2562

 2 มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นา
นั ก ศึ ก ษาด้ า นทั ก ษะดิ จิ ทั ล ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย (ปี
การศึกษา 2562 – 2564) โดยเน้นให้แต่ละหลักสูตรดาเนินการ
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ส่ ว นร่ ว มของหลั ก สู ต ร อาจารย์ แ ละ
นักศึกษา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีร่วมกัน ทั้งนี้ในปี
2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบให้หลักสูตรบริหารธุร กิ จ
การเกษตรรับผิดชอบและเขียนคาชี้แจงค่าครุภัณฑ์ประกอบคาขอ
ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2562 และได้ รั บ การพิจ ารณา
สนั บ สนุ น ชุ ด คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มโต๊ ะ เก้ า อี้ จ านวน 20 ชุ ด และ

คทก-1.8.2(1) แผนปฏิบัติราชการปี 62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-1.8.2(2) คาสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรเลขที่ 32/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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หลักฐานอ้างอิง

ดาเนินการติดตั้งไว้ที่ตึกธุรกิจการเกษตรและสัตวศาสตร์เรียบร้อย
แล้ว โดยทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ
และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
สกลนคร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ทักษะดิจิทัล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้านทักษะดิจิทัล
ตัวชี้วัด สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวชี้วัด นักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนชั้นปีสุดท้า ยได้รับ
การพัฒนาทักษะดิจิทัล
ตัวชี้วัด จานวนระบบสนับสนุนการเรียนออนไลน์ 1 ระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสมรรถนะและทักษะของ
นักศึกษา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ 2 นักศึกษามีทักษะดิ จิ ทั ล
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปี สุด ท้ า ยสอบผ่านการวั ด
ทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 3 มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร คทก-1.8.3(1) รายละเอียดคาชี้แ จงค่ า
จั ด ท าค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2562 งบลงทุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ชุ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม
(ค่าครุภัณฑ์) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 20 ชุด เป็นจานวน เก้าอี้
งบประมาณ 573,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้ า นดิ จิ ทั ล อาทิ Microsoft Office SPSS ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ขององค์กรต่อไป
 4 มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนฯ และมี ก ารน าผลจากการประเมิ น
มาปรับปรุงในปีถัดไป
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หลังจากการประเมินความสาเร็จจากการดาเนินงานในปี
2562 แล้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ทาการทบทวนแผนตามที่
ได้วางไว้ พบว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จากนั้นจึงนาผลการประเมินมาทบทวนและพิจารณาปรับปรุงจัดทา
แผนการจัดตั้งคาขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและและทักษะด้านดิจิทัลให้
นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะอื่นที่สนใจ และนา
ผลการประเมินเพื่อนาไปพัฒนาในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.จานวนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรายวิชาด้านทักษะดิจิทัล
จ านวน 5 รายวิ ช า บรรลุ เ ป้ า หมาย จ ำนวนสื่ อ กำรเรี ย นรู้ด้วย
ตนเองจำนวน 5 รำยวิชำ ได้แก่ 1) วิชำ Computer Essentials
2) วิ ช ำ Online Essentials 3) วิ ช ำ Word Processing 4) วิ ช ำ
Spreadsheets และ 5) วิชำ Presentation
2.จานวนนักศึกษาก่อนชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับการพัฒนาด้าน
ดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 60 บรรลุเป้าหมาย
3.จ านวนนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ เ ข้ า สอบวั ด ทั ก ษะด้ า น
ดิจิทัล ร้อยละ 50 บรรลุเป้าหมาย
4.จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบวัดทักษะด้านดิ จิ ทัล
ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ร้อยละ 50 บรรลุเป้าหมาย
5.ศูนย์การสอบด้านทักษะดิจิทัล จานวน 1 ศูนย์ บรรลุ
เป้าหมาย คือ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หลักฐานอ้างอิง
คทก-1.8.4(1) แผนปฏิบัติราชการปี 62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-1.8.4(2) แผนปฏิบัติราชการปี 63
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร คทก-1.8.5(1) รายงานผลการสอบวัด
โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการสอบ ทักษะดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปี
วัดสมรรถนะดิจิทัล ด้วยข้อสอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การศึกษา 2562
และสัง คม มีกรอบสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1)
การเข้ า ใจดิ จิ ทั ล หมายถึ ง การมี ส มรรถนะในการใช้ ข้ อ มู ล เพื่อ
สื่อสารในสังคมดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม ซึ่ง
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ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจดิจิทัล ที่ ทาให้เกิดความ
คล่ อ งแคล่ ว ทางเทคนิ ค ที่ จ าเป็ น ในการใช้ ง านคอมพิว เตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัล
เพื่ อ สามารถนาไปเข้ า สู่ กระบวนการตั ด สิ นใจในการดาเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือดิจิทัล 2) การใช้ดิจิทัล หมายถึง บุคคล
สามารถเข้าถึงโลกดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้
อย่างถูกต้อง ถูกกฎหมายหมาย ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ใน
งานได้มากขึ้น 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปั ญ หา
หมายถึ ง บุ ค คลสามารถใช้ ค วามรู้ ข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ มู ล เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถคิ ด ประเมิ น ผลของ
ปัญ หา และหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมที่ สุ ด
ภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด 4) การปรับตัวและเรียนรู้ หมายถึง
บุคคลสามารถอยู่ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมการทางานที่ซับซ้อน
ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและ
การประกอบอาชีพให้เหมาะสม
ผลการสอบวัดทักษะดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จานวน
121 คน มีนักศึกษาเข้าสอบจานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 76.03
ของผู้เข้าสอบทั้งหมด นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.10 ของนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด บรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

3 ข้อ (3.00 คะแนน)
5 ข้อ (5.00 คะแนน)
5 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

- 66 .................................................................................
.................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ด้ า นดิ จิ ทั ล ของนั ก ศึ ก ษา และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป

.................................................................................
.................................................................................
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ใน
การใช้โปรแกรมและมีทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
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หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่ า ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งนวั ต กรรม ทั้ ง หมด
ของคณะที่กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
จานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ทั้งหมดของคณะที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผนการดาเนินงานและการ ประเมินผล

- 68 3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่ง เสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการสนับสนุ น
ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อส่ง เสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน พบว่า มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมทั้งหมด จานวน 6 หลักสูตร
คิดเป็น ร้อยละ 100 จากจานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ เท่ากับ 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ชื่อผลงานนวัตกรรม
1 การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่านชีวภาพ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
2
ทางการเกษตร
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิด
3
ใหม่
การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหาร
4
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ
การถ่ายทอดองค์ค วามรู้ด้ านการเพิ่ม ช่องทางการตลาด
5
สินค้าเกษตร
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อครบวงจร

หลักสูตร
วท.บ. (พืชศาสตร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (การประมง)

ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

ปีการศึกษา 2562
6 หลักสูตร

- จานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ
- ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

6 หลักสูตร
= ( 6/6 ) × 100
= ร้อยละ 100

- แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5

= (100 × 5 / 100)

คะแนนที่ได้
หลักฐานอ้างอิง
เลขที่

=

เอกสาร

5.00 คะแนน

- 69 คทก.1.9-(1)
คทก.1.9-(2)

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจตามรอยศาสตร์พระราชา
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจม่วงลายโมเดล

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

2.50 คะแนน
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
หลักสูตรภายในคณะมีนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือ
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทุกหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมในหลักสูตรภายในคณะให้มีการสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

- 70 ตัวบ่งชี้ที่ 1.10

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนน
เต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนนผลประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
1. กรณีหลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต้องนามาคานวณตัวบ่งชี้ 1.10
2. ตัวบ่งชี้ 1.10 จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
3. จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิต ที่
สาเร็จการศึกษา
4. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

- 71 ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการสารวจ
คุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ในวงรอบปีการศึกษา 2562 จากผู้ใช้บัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 169 คน พบว่า มีจานวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 162 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.86 ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ดังนั้น เมื่อคานวณค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 4.18 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับปริญญาตรี

รวม

การประมง

บริหารธุรกิจการเกษตร

สัตวศาสตร์

เทคนิคการสัตวแพทย์

พืชศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
39 38 28
21
31 12
2. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
39 38 26
17
30 12
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ค่าร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา(จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) (ข้อ 2 / 100 100 92.86 80.95 96.77 100
ข้อ 1 x 100)
4. ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตระดับ
4.11 4.42 4.27 4.31 4.13 3.85
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
5. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้ = (25.09/6) = 4.18 คะแนน

169
162

95.86
25.09
6

- 72 ภาพรวมคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนบัณฑิตทั้งหมด (ข้อ 1 ป.ตรี + ข้อ 2 ป.โท + ข้อ 3 ป.เอก)
2. จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด (ข้อ 2 ป.ตรี + ข้อ 2 ป.โท + ข้อ 2 ป.
เอก)
3. ค่าร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา (จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
(ข้อ 2 / ข้อ 1 x 100)
4. ผลรวมคะแนนประเมินที่ได้จากการประเมินบัณฑิตทั้งหมดตามกรอบ TQF ทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (ข้อ 3 ป.ตรี + ข้อ 3 ป.โท + ข้อ 3 ป.เอก)
5. จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้
หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก.1.10(1)
คทก.1.10(2)
คทก.1.10(3)
คทก.1.10(4)
คทก.1.10(5)
คทก.1.10(6)

ปีการศึกษา 2562
169 คน
162 คน
ร้อยละ 95.86
25.09 คะแนน
6 หลักสูตร
4.18 คะแนน

เอกสาร
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (การประมง)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

สรุปผลการประเมินตนเอง

4.00 คะแนน
การดาเนินงานระดับดี
4.18 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
4.20 คะแนน

- 73 จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

- 74 ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมายเหตุ
- กรณีหลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต้องนามาคานวณตัวบ่งชี้ 1.11
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

- 75 ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดาเนินการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวงรอบปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 169 คน พบว่า มีจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาหลัง
สาเร็จการศึกษา 162 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.86 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยมีจานวนบัณฑิต
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 90 คน จากจานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจซึ่งไม่
นาบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา ที่ศึกษาต่อ อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร มาพิจารณา จานวน 144 คน
ดังนั้น เมื่อคานวณค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ทุกหลักสูตรที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.15 เท่ากับ 3.11 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สัตวศาสตร์

บริหารธุรกิจการเกษตร

การประมง

39
1. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
2. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่อง
39
การมีงานทา
3. ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
100
จะต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
4. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จ
8
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
3
5. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
6. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อน
2
เข้าศึกษา
7. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจาอยู่แล้ว
ข้อมูลพื้นฐาน

เทคนิคการสัตวแพทย์

พืชศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

38

28

21

31

12

169

38

26

17

30

12

162

100

95.86

100

92.86 80.95 96.77

รวม

24

13

2

18

4

69

-

8

-

4

6

21

4

2

-

1

-

9

-

1

1

-

1

3

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รวม

พืชศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พืชศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

บริหารธุรกิจการเกษตร

พืชศาสตร์

-

1

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

2

-

3

11. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)

8,175.00

14,729.17

13,662.22

13,500.00

12,511.36

10,500.00

12,179.63
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12. ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

33.33 73.68 85.71 14.29 74.19 91.67 62.15

8. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
9. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
10. จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

13. ผลคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทกุ หลักสูตร
1.67
ที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี
คะแนนที่ได้

3.68

4.29

0.71

3.71

3.11

วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(ข้อ 4 + ข้อ 5 = 12,179.63)
(ข้อ 2 - (ข้อ 6 + ข้อ 7 + ข้อ 8 + -ข้อ 9 + ข้อ 10) = ...........)

X 100 = ร้อยละ 62.15

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5
ข้อ 12

X5

= 3.11 คะแนน

100
หมายเหตุ (ถ้ามี)
หลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2562 ไม่นามาคานวณตัวบ่งชี้ 1.11
หลักฐานอ้างอิง

4.58

3.11

- 77 เลขที่
คทก.1.11(1)
คทก.1.11(2)
คทก.1.11(3)
คทก.1.11(4)
คทก.1.11(5)
คทก.1.11(6)

เอกสาร
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการสัตวแพทย์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (การประมง)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

3.00 คะแนน
การดาเนินงานระดับพอใช้
3.11 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
3.50 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พ ร้ อ ม ข อ ง แ ต่ ล ะ ส ถ า บั น อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ทุ ก ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี พั น ธ กิ จ นี้ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจ ด้ านนี้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ
คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจั ดการเรียนการสอน
และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
คะแนน
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

การวิจัย
ค่าคะแนนที่ได้
สกอ. มรสน.
5.00
5.00
5.00
4.10
4.70
ดีมาก

5.00
4.10
5.00
4.78
ดีมาก
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ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
วงรอบการประเมิน
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายอนุวัตร อุ่นคา
ประธานหลักสูตร :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จั ด แสดงงานสร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย์ รั บ เชิ ญ
(visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไป
ใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

- 80 เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
1. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ด าเนิ น การใช้ ร ะบบ
สารสนเทศผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ประสานงานจัดการแจ้ง
ประกาศเพิ่มเติมในกรณีที่มีประกาศเร่งด่วน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ โดยมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์ในคณะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
นอกจากนี้ยังมีแหล่งตีพิมพ์ แหล่งงานวิจัย และตัวอย่างการเขียน
เค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ อาทิ เว็ บ ไซต์ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เว็ บ ไซต์ ข องคณะ ทางบอร์ ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะ การส่ ง หนั ง สื อ ไปในแต่ ล ะสาขาวิ ช า
นอกจากนี้ยังใช้ Social Network ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เช่น
Line และ Facebook อีกด้วย

คทก.2.1-1(1) เว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครhttp://rdi.snru.ac.th/th/
คทก.2.1-1(2) คู่มือการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
คทก.2.1-1(3) ประชาสัมพันธ์การ
สมัครและการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี
2562
คทก.2.1-1(4) เว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
http://agt.snru.ac.th/

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จั ด แสดงงานสร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์ อาคั น ตุก ะหรือ ศาสตราจารย์รั บเชิญ
(visiting professor)

- 81 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
ของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาการประมง
2) สาขาพืชศาสตร์
3) สาขาสัตวศาสตร์
4) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี ห้ อ งสมุ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ น แหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการศึก ษาและการวิ จัย ของ
อาจารย์และนักศึกษา
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสิ่งอานวยความสะดวกรักษา
ความปลอดภัย เช่น ระบบป้องกันสัญญาณเตือนการเกิดเพลิง
ไหม้และการติดตั้งกล้องวงจรปิด
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการการจั ด แสดงงานสร้ า งสรรค์ ภายใต้
โครงการการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ซึ่ ง เป็ น
โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย โดยแบ่งประเภทของการพัฒนาดัง นี้ ไปเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ ไปศึกษาดูงาน และการอบรมด้านต่าง ๆ
โดยนาความรู้ที่ได้จากพัฒนาไปการเขียนงานวิจัย และการเรียน
การสอนอีกด้วย
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทาวิจัย การเขียนบทความวิจัย ตารา
และหนั ง สื อ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทน
ออมทอง เป็นวิทยากร เพื่อฝึกทักษะอาจารย์ หรือนักวิจัย ในการ
ออกแบบการทาวิจัย และการเขียนบทความวิจัยและตาราหรือ
หนังสือ ในการเตรียมความพร้อมสาหรับการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึงเผยแพร่งผลงานวิจัยอีกด้วย
 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หลักฐานอ้างอิง
คทก.2.1-2(1) ภาพห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง คณะเทคโนโลยีการ
เกษตร
- สาขาการประมง
- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาสัตวศาสตร์
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
คทก.2.1-2(2) แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.2.1-2(3) เว็บไซต์สานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
https://arit.snru.ac.th/
คทก.2.1-2(4) ภาพห้องสมุด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (ภาพ)
คทก.2.1-2(5) ระบบป้องกัน สัญญาณ
เตือนการเกิดเพลิงไหม้ ป้ายบอกทาง
หนีไฟ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
(ภาพ)
คทก.2.1-2(6) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการทาวิจัย การ
เขียนบทความวิจัย ตารา และหนังสือ
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ”
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1. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ ป ระสานงานผ่ า น
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้ประสานงานจัดการแจ้งประกาศเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ มี ป ระกาศเร่ ง ด่ ว น โดยแจ้ ง ให้ อ าจารย์ ท ราบ ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆทั้ง ผ่านเว็บไซต์ของคณะ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะ ผ่านการส่งหนังสือไปในแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ยังใช้
Social Network ช่ ว ย ใ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ช่ น Line
Facebook อีกด้วย

หลักฐานอ้างอิง
คทก.2.1-3(1) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่องการรับสมัคร
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย
คทก.2.1-3(2) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัคร
ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงิน
รายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุนการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ยหรื องานสร้างสรรค์ ในการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ใช้เกณฑ์การสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ร่ ว มกั บ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้ที่ทาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทราบ ผ่านช่องทางทั้ง ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ
ผ่านการส่งหนังสือไปในแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ยังใช้ Social
Network ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เช่น Line Facebook และ
ผ่านเว็บไซต์ของคณะ

คทก.2.1-4(1) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ บ ทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิ ช าการในวารสารระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ พ.ศ.2562
คทก.2.1-4(2) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ ทุ น เพื่ อ เข้ า ร่ ว มในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2559
คทก.2.1-4(3) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ พ.ศ. 2562
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หลักฐานอ้างอิง

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
1. คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรได้ มีการส่ง เสริ มการพั ฒ นา
สมรรถนะอาจารย์ ผ่านโครงการโครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ได้เป็นอย่างดี
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการมอบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2562 ได้
มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณในแด่อาจารย์ที่มีผลงานตีพิ มพ์
ในการประชุมสามัญ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag 109) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการยกย่องแด่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
เผยแพร่

คทก.2.1-5(1) โครงการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
คทก.2.1-5(2) ใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและยกย่อง
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

 6 มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
โดยการแจ้งการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดย
ยึดระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ทาการแจ้งให้
อาจารย์ ท ราบในการประชุ ม สามั ญ ประจ าภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag
109) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และ
ดาเนินการตามระบบคู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
นอกจากนี้ ค ณะเทคโนโลยี เ พิ่ ม ช่ อ งทางในการแจ้ ง การ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ Facebook Line เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อ าจารย์ แ ละ
นักวิจัยภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพิ่มเติมอีกด้วย

คทก.2.1-6(1) คู่มือการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คทก.2.1-6(2) การคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

- 84 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5.00 คะแนน)
การดาเนินงานระดับดีมาก
6 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

............................................................................... ...............................................................................
............................................................................... ...............................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................... ..............................................................................
............................................................................... ..............................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

วงรอบการประเมิน
ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนด ให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนด ให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนด ให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

- 86 สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

X5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จ านวนอาจารย์ และนัก วิจั ย ให้นั บตามปี การศึ กษาและนับ เฉพาะที่ ป ฏิ บั ติง านจริง ไม่ นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้ นั บ จ านวนเงิ น ที่ มี ก ารลงนามในสั ญ ญารั บ ทุ น ในปี ก ารศึ ก ษาหรื อ ปี ง บประมาณหรื อ
ปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่ง อาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลั ก ฐานจากการตกลงร่ ว มกั น ของสถาบั น ที่ ร่ ว มโครงการ ให้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นเงิ น ตามหลั ก ฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการ วิจัยสถาบันที่ไ ด้ลงนามใน
สัญ ญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไ ม่สามารถนับเงินโครงการวิจั ยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
1.1 งบแผ่นดิน
1.2 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1.3 งบเงินรายได้

ปีงบประมาณ 2562
1,580,500 บาท
1,315,500 บาท
0 บาท
175,000 บาท

- 87 ข้อมูลพื้นฐาน
1.4 ทุนวิจัยในชั้นเรียน
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจานวนเงินสนับสนุน ฯ จากภายในและภายนอกสถาบัน
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
สัดส่วนต่อคน (2,570,500/39)
คะแนนที่ได้

ปีงบประมาณ 2562
90,000 บาท
990,000 บาท
2,570,500 บาท
39 คน
65,910.26 บาท
5.00 คะแนน

วิธีการคานวณ
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2,570,500
39

= 65,910.26 บาท/คน

1.2 แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
65,910.26
60,000

X 5 = 5.00 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
เอกสาร
คทก-2.2(1) สรุปจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา ประจาปีงบประมาณ 2562

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5.00 คะแนน
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

- 88 สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
1. อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยสนับสนุน
ทั้งภายนและภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการ
วิจัย เพื่อให้หาทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน
ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัย
จ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัยทังหมด

X 100

- 90 2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัย

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัย

X5

ที่ก้ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
0

ผลการดาเนินงาน
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 2 ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร
มีจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด 39 คน โดยมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จานวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง คิดเป็นผลรวมค่าถ่วงน้าหนักเท่ากับ 9.60 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 24.62 เท่ากับ 4.10 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก จานวน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

1. ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก . พ . อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
ว่ า ด้ ว ย หลักเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบั นอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ท ร า บ เ ป็ น ก า ร ทั่ ว ไ ป แ ล ะ แ จ้ ง ใ ห้ ก . พ . อ . / ก ก อ . ท ร า บ ภ า ย ใ น 3 0 วั น
นับแต่วันที่ออกประกาศ
1.3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
1.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1.5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ กรรมการการ
อุดมศึ กษาว่า ด้ว ย หลักเกณฑ์การพิจ ารณาวารสารทางวิชาการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐาน ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ป รากฏในฐานข้อมูล ระดับ นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
1.7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
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ค่าน้าหนัก จานวน

1.8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
1.9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
1.10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
1.11 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
1.12 ตาราหรื อหนังสือหรืองานแปลที่ ผ่า นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

ค่าถ่วง
น้าหนัก

1.00

-

-

1.00
1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

-

10

9.00

-

-

-

-

1

0.6

-

-

-

-

1

0.6

9.60

39

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการ
2. ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
2.1 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online

0.20

0.40
2.3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.60
2.4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.80
2.5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
1.00
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ทั้งหมด
2.2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

วิธีการคานวณ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย = 9.60/39 X 100

= ร้อยละ 24.62
แปลงค่าเป็นคะแนน = 24.62 X 5 / 30
คะแนนที่ได้

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก-2.3(1)

= 4.10 คะแนน

เอกสาร
Bantaowong U., Chanabun, B. & Panha, S. (2020). Amynthas whitteni, a
new species of earthworm from Mawlamyine, Myanmar (Clitellata:
Megascolecidae). Raffles Bulletin of Zoology. Supplement No. 35, 17–
21. (1)

- 92 เลขที่
คทก-2.3(2)

คทก-2.3(3)

คทก-2.3(4)

คทก-2.3(5)

คทก-2.3(6)

คทก-2.3(7)

คทก-2.3(8)

คทก-2.3(9)

เอกสาร
Butnan, Somchai & Vityakon, Patma. (2020). The interactive effects of soil
disturbance and residue quality on soil nitrogen mineralisation in a
tropical sandy soil. Soil .Research. 58. 10.1071/SR18350. (1)
Kunlanit, B., Butnan, S., & Vityakon, P. (2019). Land–Use Changes Influencing
C Sequestration and Quality in Topsoil and Subsoil. Agronomy, 9, 520.
(1)
Ng, B., Chanabun, R. & Panha, S. (2019). Biological and physiological
responses of Perionyx excavatus to abamectin. Environmental
Science and Pollution Research. 26, 28309–28318. (1)
Pumhirunroj, B., Aukkanimart, R., Boonmars, T., Sriraj, P., Boueroy, P.,
Artchayasawat, A., Songsri. J., Sripan . P., Chomphumee, K.,
Ratanasuwan , P., Laummaunwai , P., Khueangchaingkhwang, S.,
Suwanatri , A., Aunpromma , S., Eamudomkarn, C., Khuntikeo, N.,
Loilome , W., Namwat , N., Yongvanit , P. (2020). LIVER FLUKE-INFECTED
CYPRINOID FISH IN NORTHEASTERN THAILAND (2016-2017). The
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 51(1):
1-7. (1)
Seesamut T., Jirapatrasilp P., Chanabun R., Oba Y., Panha S. (2019). Size
variation and geographical distribution of the luminous earthworm
Pontodrilus litoralis (Grube, 1855) (Clitellata, Megascolecidae) in
Southeast Asia and Japan. ZooKeys. 862, 23-43. (1)
Somchai Butnan, Janista Duangpukdee and Patma Vityakon. (2020). Longer
periods of charcoal incubation exerting deleterious effect on
vegetative growth of rice. KHON KAEN AGR. J. 48 SUPPL. 1: 1215-1220.
(0.8)
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง, ครองใจ โสมรักษ์ และนันทกาญน์ เกิดมาลัย. (2563). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้าข้าวฮางงอกผสมน้าผลไม้พื้นถิ่น. วารสารราช
พฤกษ์. 18(2). น. 34-41. (0.6)
สมชาย บุตรนันท์, จนิสตา ดวงภักดี, เอกชัย ชั้นน้อย, พิจิกา ทิมสุกใส, บรรยง ทุมแสน
และ ปัทมา วิตยากร. (2562). ถ่านแกลบและถ่านแกลบที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในดินทรายและดินลูกรัง.

- 93 เลขที่

คทก-2.3(10)

คทก-2.3(11)

เอกสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21(3). น. 104116. (0.8)
อ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน, นางสาววรลักษณ์ เนียมสวัสดิ์ และนายจีระศักดิ์ เสนานิคม
ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมนาเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “แผ่นดูดซับ
แบบใหม่จากแป้งข้าวจ้าว” ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติที่จัดโดยสานักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award (I-New
Gen Award 2020)” ระดับอุดมศึกษาและผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน. (0.6)
ครองใจ โสมรักษ์. (2562) ผลของสีฝักและวัสดุปลูกต่อการงอก และการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าครามฝักงอ. วารสารเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16(2) หน้า
375 – 386 (0.8)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5.00 คะแนน
การดาเนินงานระดับดี
4.10 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

............................................................................... ...............................................................................
............................................................................... ...............................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................... ...............................................................................
............................................................................... ..............................................................................
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนทั้งหมดของคณะในปีที่ประเมินที่กาหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ผลรวมของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของคณะ
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
จานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทัง้ หมดของคณะในปีที่ประเมิน

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของคณะ
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ร้อยละของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

- 96 หมายเหตุ
1. นับจานวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้าได้ในกรณี
ต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการนาไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
3. สาหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกนาไปใช้ประโยชน์ สามารถนาไปใช้ในการ
ประเมิน ในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อผลงานนวัตกรรม

หลักสูตร

1

การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยหมักด้วยถ่าน
ชีวภาพ

วท.บ. (พืชศาสตร์)

2

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

3

การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อพัฒนาเป็น
สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่

วท.บ. (เทคนิคการสัตว
แพทย์)

4

การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและ
การจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)
การผลิตโค-กระบือ

5

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร

วท.บ. (บริหารธุรกิจ
การเกษตร)

6

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกบเนื้อ
ครบวงจร

วท.บ. (การประมง)

พื้นที่ที่นาไปใช้
ประโยชน์
บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 9 ตาบล
ม่วงลาย อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 9 ตาบล
ม่วงลาย อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วน
ตาบลม่วง อาเภอ
บ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร
บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 9 ตาบล
ม่วงลาย อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วน
ตาบลม่วง อาเภอ
บ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร
บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7
และหมู่ที่ 9 ตาบล

- 97 ม่วงลาย อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
คิดเป็นคะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของคณะที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน
- จานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะในปีที่
ประเมิน
- ร้อยละของจานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน

= ร้อยละ 100

- แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5

= (100 × 5 / 30)

คะแนนที่ได้
หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก.2.4-(1)

ปีการศึกษา 2562
6 เรื่อง
6 เรื่อง
= (.6./.6.) × 100

= 5 คะแนน

เอกสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตน์มณี ชนะบุญ. (2563). การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อ
พัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ Earthworms culture for
development of new economic animal taxa. งานวิจัยนี้ได้รับ
อุดหนุนการวิจัยจากสานักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2563
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจตามรอยศาสตร์พระราชา
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจม่วงลายโมเดล

คทก.2.4-(2)
คทก.2.4-(3)
ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

2.50 คะแนน
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน
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จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
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............................................................................... .............................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................... .............................................................................
................................................................................. ............................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้ บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัย
เพื่อตอบคาถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสัง คม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
นามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการ
ค่าคะแนนที่ได้
สกอ.
มรสน.
5.00
5.00

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
คะแนน
5.00
ดีมาก
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
คะแนน
การแปลความหมาย
0.00 – 1.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50
การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50
การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก

5.00
5.00
ดีมาก
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การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1. นายอนุวัตร อุ่นคา
2. น.ส.กนกภรณ์ จันตะแสง
3. น.ส.สกลสุภา เจนศิริวงษ์
4. นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์
5. นายศราวุฒิ ผายเงิน
6. น.ส.มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
7. นายเสกสรร บริบูรณ์
8. น.ส.ทิพวรรณ บุญตาท้าว

เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สัง คมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิช าการแก่ สัง คมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ ประโยชน์จ ากการบริ ก าร
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จ ตามตัว บ่ง ชี้ ของแผนและโครงการบริก ารวิ ชาการแก่ สัง คมในข้ อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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หลักฐานอ้างอิง

 1 จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะมียุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการ ประเด็นที่ 2 การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
สารวจความต้องการของชุมชน โดยคณะได้นามาเป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนมากที่สุด และได้จัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
คณะ โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จทั้ง ในระดับ แผน
และระดั บ โครงการ ในเอกสารรายงานผลตามแผนบริ ก าร
วิชาการของคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 และได้ น าแผนการบริ ก ารวิ ช าการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการประจาเพื่อพิจารณา
เห็นชอบในคราวการประชุม วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

คทก.3.1-1(1) แผนบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก-3.1-1(2) รายงานผลตาม
แผนบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

 2 โครงการบริการวิชาการแก่ สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ จากการบริ ก าร
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คณะมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการ โดยมีการสารวจโครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อให้
เกิดผลกับนักศึกษาและชุมชน ที่ระบุไว้ในโครงการ จานวน 19
โครงการและคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 19 โครงการ ดังนี้
1. โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ755,600 บาท
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
210,700 บาท
3. โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้าน
หนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
708,900 บาท

คทก-3.1-2(1) แผนบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก-3.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการณ์ทาน้าข้าว
ฮางงอกผสมน้าผลไม้พื้นถิ่น 123,100 บาท
5. โครงการธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของ
บ้านม่วงลาย 135,150 บาท
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม) 99,800
บาท
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (บ.ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร)
119,800 บาท
8. โครงการการชักนาให้เกิดโพลีพลอยด์เพื่อเพิ่มความทน
เค็มในข้าวพันธุ์พื้นเมือง (Oryza sativa L) ของสกลนคร เพื่อ
สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ 200,000 บาท
9. โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 50,000 บาท
10. โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษ
สุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 50,000 บาท
11. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 50,000 บาท
12. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร 50,000 บาท
13. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ 300,000
บาท
14. โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่
ผลิตในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้าน
โคกสะอาด 49,010 บาท
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุม
ชมบ้านโคกสะอาด 41,380 บาท

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วย
เศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด 46,980 บาท
17. โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอค
และการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคก
สะอาด 59,500 บาท
18. โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยชุมชนบ้านโคกสะอาด 48,940 บาท
19. โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 117,100 บาท
 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า เป็น
โครงการที่อยู่ในแผนบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 19
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังต่อไปนี้
1. โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ 755,600 บาท
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
210,700 บาท
3. โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้าน
หนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
708,900 บาท
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการทาน้าข้าวฮา
งงอกผสมน้าผลไม้พื้นถิ่น 123,100 บาท
5. โครงการธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของ
บ้านม่วงลาย 135,150 บาท
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม)99,800
บาท
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (บ.ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร)
119,800 บาท

คทก-3.1-3(1) แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก-3.1-3(2) แผนบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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8. โครงการการชักนาให้เกิดโพลีพลอยด์เพื่อเพิ่มความทน
เค็มในข้าวพันธุ์พื้นเมือง (Oryza sativa L) ของสกลนคร เพื่อ
สนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ 200,000 บาท
9. โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 50,000 บาท
10. โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษ
สุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 50,000 บาท
11. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 50,000 บาท
12. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาด
สินค้าเกษตร 50,000 บาท
13. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ 300,000
บาท
14. โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่
ผลิตในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้าน
โคกสะอาด 49,010 บาท
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุม
ชมบ้านโคกสะอาด 41,380 บาท
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วย
เศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด 46,980 บาท
17. โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอค
และการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคก
สะอาด 59,500 บาท
18. โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยชุมชนบ้านโคกสะอาด 48,940 บาท
19. โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 117,100 บาท
 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ง ชี้ของแผนและโครงการบริการวิ ชาการแก่ สัง คมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
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ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2561 คณะควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของแผนที่สามารถวัดและตรวจสอบได้ ซึ่งคณะได้ปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวและนามาจัดทาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดั บ คณะ และน าผลเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ประจาคณะ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หลักฐานอ้างอิง
คทก-3.1-4(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 10
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 แจ้ง ผล
การดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รายงานผลรอบ 12 เดือน)
คทก-3.1-4(2) รายงานผลตาม
แผนบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

 5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
คณะนาผลการประเมินจากคณะกรรมการประจาคณะ
มาปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการสั ง คม ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการประจ าคณะได้ มี
ข้อเสนอแนะต่อการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น โดย
การน าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ที่ มี
ข้อเสนอแนะ เห็นควรมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ
ระดั บ คณะเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
มหาวิทยาลัย ควรเน้นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบทได้

คทก-3.1-5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 10
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
คทก-3.1-5(2) แผนบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
บริการวิชาการร่วมกับสถาบันอื่น ๆ จานวน 13 โครงการ คือ
1) โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
3) โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่า บ้ า น
หนองผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

คทก-3.1-6(1) โครงการการจัดการ
สุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โค-กระบือ
คทก-3.1-6(2) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
คทก-3.1-6(3) โครงการการส่งเสริม
การผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนอง
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4) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการทาน้าข้าวฮา
งงอกผสมน้าผลไม้พื้นถิ่น
5) โครงการธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของ
บ้านม่วงลาย
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ารพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม)
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (บ.ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร)
ทั้ง 7 โครงการที่กล่าวมาข้ างต้น ลาดับที่ 1-7 อยู่ภายใต้
โครงการน้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8) โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิต
ในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้านโคก
สะอาด
9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อ ชุม
ชมบ้านโคกสะอาด
10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วย
เศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด
11) โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอค
และการผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคก
สะอาด
12) โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต
โดยชุมชนบ้านโคกสะอาด
13) โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
ทั้ง 6 โครงการที่กล่าวมาข้างต้น ลาดับที่ 8-13 อยู่ภายใต้
โครงการโคกสะอาดโมเดล

หลักฐานอ้างอิง
ผักตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม
คทก-3.1-6(4) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปการทาน้าข้าวฮา
งงอกผสมน้าผลไม้พื้นถิ่น
คทก-3.1-6(5) โครงการธนาคารปลา
บ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของ
บ้านม่วงลาย
คทก-3.1-6(6) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (ต.ท่าบ่อ อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม)
คทก-3.1-6(7) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลา
แปรรูปในท้องถิ่น (บ.ม่วงลาย ต.ม่วง
ลาย อ.เมือง จ.สกลนคร)
คทก-3.1-6(8) โครงการการพัฒนา
มาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิต
ในระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัวชุมชนบ้านโคกสะอาด
คทก-3.1-6(9) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุม
ชมบ้านโคกสะอาด
คทก-3.1-6(10) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วย
เศษวัสดุเหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด
คทก-3.1-6(11) โครงการการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคและ
การผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกสะอาด
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หลักฐานอ้างอิง
คทก-3.1-6(12) โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่
ผลิตโดยชุมชนบ้านโคกสะอาด
คทก-3.1-6(13) โครงการปฏิบัติการ
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
อาหารของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5.00 คะแนน)
การดาเนินงานระดับดีมาก
6 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่องทุก สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับ
หลักสูตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หลักสูตร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และให้ ห ลั ก สู ต รมี
การบูรณาการโดยภาพรวมของคณะเป็นโครงการ
ใหญ่
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................... ...............................................................................
..
..
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
1. โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 108 2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนา
ท้องถิ่น
3. โครงการระดับหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
4. โครงการการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5. โครงการ/กิจกรรมที่มีผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 109 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1. นายอนุวัตร อุ่นคา
2. น.ส.กนกภรณ์ จันตะแสง
3. น.ส.สกลสุภา เจนศิริวงษ์
4. นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์
5. นายศราวุฒิ ผายเงิน
6. น.ส.มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
7. นายเสกสรร บริบูรณ์
8. น.ส.ทิพวรรณ บุญตาท้าว

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่ า ร้ อ ยละของจ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนทั้งหมดของคณะที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ
จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ
X 100
จานวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดของคณะ
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนทั้งหมดของคณะ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนทิศ
ทางด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสังคมยุค
ดิจิทัล และนโยบายการพัฒนาประเทศบูรณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์์การพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นปีแรกในการเริ่มการกาหนดพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น หรือสังคมตาม
จุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งรวมไปถึงการกาหนดแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนที่เริ่มใช้ครั้งแรก
ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายมาเป็น บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และบ้าน
ม่วงลาย หมู่ที่ 9 ตาบลม่วงลาย อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ องค์การบริหารส่วนตาบลม่วง
ตาบลม่วง อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ลำดับที่
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
1
บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 9 ตาบลม่วงลาย อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร
2
องค์การบริหารส่วนตาบลม่วง ตาบลม่วง อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลพื้นฐาน
- จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริม
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ
- จานวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดของคณะ
- ร้อยละของจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ

= ร้อยละ 100

- แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5

= ( 100 × 5 / 20)

คะแนนที่ได้

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก.3.2(1)

ปีการศึกษา 2562
2 ชุมชน
2 ชุมชน
= (2/2) × 100

= 5 คะแนน

เอกสาร
แผนบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- 111 ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

2.50 คะแนน
การดาเนินงานระดับดีมาก
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

............................................................................... ..............................................................................
............................................................................... ..............................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................... ..............................................................................
................................................................................ ..............................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญ ประการหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณ ภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนน
ผลการประเมิน

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ค่าคะแนนที่ได้
5.00
5.00
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

- 113 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
: ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายเสกสรร บริบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เกณฑ์มาตรฐาน:
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ
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ข้อ
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หลักฐานอ้างอิง

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกากับดูแลและดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหน้าที่กากับ
ติดตามการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นตาม
ปรัชญา และบริบทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการบูร
ณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น

คทก.4.1-1 (1) คาสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ 43/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก. 4.1-1 (2) ผังโครงสร้างการ
บริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/about/org-chart

2 จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทาแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนโดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2562 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะ 4
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บูรณาการ ส่งเสริม เชิดชู พัฒนา
และยกระดับงานด้านภาษา ศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรมท้องถิ่น

คทก.4.1-2 (1) แผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา
2562
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ตั ว ชี้ วั ด : 1 จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมเกษตรท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 3 กิจกรรม (เป้าหมายปีการศึกษา 2562)
ตั ว ชี้ วั ด : 2 จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เป้าหมายปีการศึกษา
2562)
ทั้ ง นี้ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ มอบหมายให้ งาน
กิจการนักศึกษาประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ (ด้านทานุ
บารุง ศิลปะและวัฒนธรรม) ประจาปีการศึกษา 2562 ร่วมกับ
สาขาวิชา เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กับเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้ดาเนินงานตามแผนตัวชี้วัด
ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1จ า น วน โครงกา รส่ ง เ สริ ม กา รท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 กิจกรรม
กิจกรรม 1 นิทรรศการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 24,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมอบหมายแต่ละหลักสูตรได้
จัดกิจกรรมเกษตรทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการ
เรี ย นการสอนแต่ ล ะหลั ก สู ต ร แล้ ว น าผลการด าเนิ น งานมา
นาเสนอผ่าน นิทรรศการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม 2 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 6,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง ประจาปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจี ด
ขึ้น ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กิจกรรม 3 พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ในวั น ที่ 29 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ ง
ประชุม Ag109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ศิลปะวัฒนธรรม ร้อยละ 85
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินโครงการเกษตรทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 3 กิจกรรม ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

 3 กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยงานกิจการนักศึกษาและ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กากับติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ /กิจกรรม ให้มีการดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้แผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โดย
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรการดาเนินงานตามแผน ประจาปีการศึกษา
2562 แต่ละหลักสูตรได้รายผลการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงาน
ศิลปะวัฒนธรรม ในวาระ เรื่องเสนอเพื่อให้ที่ประชุมทราบ
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานารายงานผลการ
ดาเนินงาน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 1/2563 ในวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ ข้อที่
4.8 รายงานผลการดาเนินงานโครงการเกษตรทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คทก. 4.1-3 (1). รายงานการประชุม
คณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
การศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2563

คทก. 4.1-3 (2). รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม
งานกิจการนักศึกษาของคณะได้ประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3: การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บูรณาการ ส่งเสริม เชิดชู พัฒนา
และยกระดับงานด้านภาษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมเกษตรท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป้ า หมาย 3 กิ จ กรรม ผลการด าเนิ น งาน 3
กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม
ร้อยละ 85 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 117 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

หลักฐานอ้างอิง
หน่วย

1.กิจกรรมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของจานวน
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี.
2.เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ร้อยละของจานวน
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี.
2.เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
คณะ
3. กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ร้อยละของจานวน
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เคารพนอบน้อมระลึกถึงพระคุณ ร้อยละ
ของ ครู อาจารย์

แผน

ผล

ผลการ
ดาเนิน
งาน

85

100

บรรลุ
เป้าหมาย

85

100

บรรลุ
เป้าหมาย

85

100

บรรลุ
เป้าหมาย

สาเหตุ
ที่ไม่
บรรลุ

-

 5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณะกรรมการกิจการ
คทก 4.1-5 (1) รายงานการประชุม
นักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีการดาเนินงาน คณะกรรมการประจาคณะ
ทบทวนแผน ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563
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ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) คณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ในวาระที่ 5 ข้อที่ 5.5
(ร่าง) แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 เพื่อการ
ปรับแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ พร้อมทั้ง
ให้มีการบูรณาการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากการทบทวนแผนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ จานวนโครงการ/กิจกรรมเกษตรทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดานา
2. กิจกรรมทาบุญตักบาตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. กิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. การจัดทาแผนกิจกรรม และงบประมาณกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีลงแขกดานา นั้น เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีจิตอาสาควบคู่กับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐานอ้างอิง
วาระที่ 5.5 (ร่าง) แผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
คทก 4.1-5 (2) แผนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา
2563

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ
โครงการประเพณีลงแขกดานาและพิธีไหว้ครูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประเพณีลอยกระทง และบายศรีสู่ขวัญ
น้องใหม่ ต่อคณาจารย์ นักศึกษา และสาธารณชน ชุมชน
ใกล้เคียงด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น
1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/
2. เผยแพร่ผ่านทาง facebook งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร SNRU NEWS
3. เผยแพร่ผ่านทาง facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
@agtsnru และ facebook สโมสรนักศึกษาคณะเกษตร ม.ราช
ภัฏสกลนคร

คทก.4.1-6 (1)
http://agt.snru.ac.th/
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.4.1-6 (2) ข่าว SNRU NEWS
Ep.57https://www.youtube.com/
watch?v=_TmN4-rHfnM (นาทีที่
6.45 - 8.17)
คทก. 4.1-6 (3)
1.https://www.facebook.com/permalink.ph
p?story_fbid=2334819820100866&id=20994
86693634181
2.https://www.facebook.com/media/set/?v
anity=2099486693634181&set=a.233555396
0027452
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หลักฐานอ้างอิง

 7 กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ (5 คะแนน)
6 ข้อ (5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5 คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ (5 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับพันธกิจของคณะ
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดานา เป็นอัตลักษณ์
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีจิต
อาสาควบคู่กับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
สร้างเครือข่ายระดับภาคในการจัดกิจกรรมด้านทานุ
เป็นที่ยอมรับในระดับภาคและระดับชาติ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่
โครงการเกษตรส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดานา
กิจกรรมที่ 2 พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ 3 พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้าฝน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
เช่ น ทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบฐานข้ อ มูล การบริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การบริ หาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนที่ได้

ตัวบ่งชี้
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.3 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
คะแนน
ผลการประเมิน

สกอ.

มรสน.

5.00

5.00

5.00
5.00
ดีมาก

5.00
4.00
4.67
ดีมาก

หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

: การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
- นางกิรอัชฌา แถมสมดี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
- นางรัชดาภรณ์ ราชติกา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการและ
สายสนับสนุน
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7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 - 2564
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี
2559 – 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
3) นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในคราวประชุมวันที่ 2 สิงหาคม 2562
4) ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนแผน
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และเสนอ

คทก.5.1-1(1) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คทก.5.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2561-2564 http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2018/08/%E0%B9%81%E0%B
8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%
E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8
%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E
0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%
B0-4-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-61-64.pdf

คทก.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2562
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/06/%E0%B9%81%E0%B
8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%
E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8
%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E
0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-62.pdf
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

ผู้บริหารระดับคณะ ในคราวประชุมวันที่ 20 กันยายน 2562
และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
คทก.5.1-1(5) คารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายโครงการ+แผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก.5.1-1(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 2
สิงหาคม 2562
คทก.5.1-1(7) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562

 2 ดาเนินการวิ เคราะห์ข้ อมู ลทางการเงินที่ ประกอบไปด้ วยต้นทุ นต่ อหน่วยในแต่ ละหลั กสู ตร สัดส่ วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
คณะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท าง
การเงิน โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ า ยวางแผนและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และหั ว หน้ า
สานักงานคณบดีเป็นหลัก ดาเนินการจัดทาแผนฯหลังจากได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะได้ประเมินความ
ต้องการทรัพยากร จากการประชุมในระดับสาขาวิชา หลักสูตร
และนาแผนการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ โดยแผนการใช้จ่ายเงินได้แยกงบประมาณใน
ส่วนการพัฒนาคณะอื่นๆ และส่วนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้
การรายงานทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ระบบ คื อ ระบบบริ ห าร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ก ล น ค ร
http://fns.snru.ac.th/index.aspx
โดยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสัดส่วนดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 8.05%
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 8.14%
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3.38%
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 79.97%

คทก.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
http://agt.snru.ac.th/

คทก.5.1-2(2) คารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายโครงการ+แผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก.5.1-2(3) การจัดสรรค่าใช้จ่าย
รายวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก.5.1-2(4) ผลการคานวณต้นทุนการ
ผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://plan.snru.ac.th/topics/9587
คทก.5.1-2(5) รายการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า สัดส่วนการพัฒนา
นักศึกษามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคณะสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร
3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ปี 2562 โดยมีคณบดี คณะกรรมการ
บริหารคณะ เป็นหลัก
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ ย ง ผลจากการประชุ มระดมความคิ ดเห็ นร่วมกัน ในการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ ห้ อ งประชุ ม สรั ส จั น ทร อาคาร 10 ชั้ น 2 และคณะได้
น าเสนอคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุม
ภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แผนบริหารความ
เสี่ยง ปี พ.ศ. 2562 ของคณะ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.1) จานวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า หมายที่
กาหนด
2. ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
2.1) การบริหารงบประมาณให้เพียงพอกับค่าจ้างลู กจ้ าง
ชั่วคราวรายเดือน
3. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
3.1) การจัดการเวลาเรียนให้ตรงตามแผนการจัดตารางเรียน
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก
แทนค่าด้วยตัวเลข 5,4,3,2 และ 1 ตามลาดับ
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งได้หาวิธีการที่
เหมาะสมมาจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง

คทก.5.1-3(1) คาสั่งคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ที่ 29/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.1-3(2) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก.5.1-3(3) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คทก.5.1-3(4) คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
คทก.5.1-3(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 2
สิงหาคม 2562
คทก.5.1-3(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562
คทก.5.1-3(7) การติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงคือ 1) การยอมรับ
ความเสี่ยง 2) การลดความเสี่ยง 3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
และ 4) การกระจายความเสี่ยง
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2562 จานวน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ที่สามารถ
ขจัดความเสี่ยงได้ทั้ง 1 ด้าน คือ การจัดการเวลาเรียนให้ตรง
ตามแผนการจัดตารางเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในคราวประชุมวันที่ 8
สิงหาคม 2562
6. มีการนาผลการประเมินผลข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้ง ในคราวประชุมวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
คือ วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในด้านความเสี่ยงภายนอกคณะที่มีกระทบด้าน
นักศึกษาที่ลดลง จากข้อเสนอของคณะกรรมการคณะจะมี
วิธีการหรือช่องทางอย่างไรให้มีจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึง
ได้กาหนดความเสี่ยงภายในคณะ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 3 ด้าน
1. ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.1) จานวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า หมายที่
กาหนด
2. ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
2.1) การบริหารงบประมาณให้เพียงพอกับค่าจ้างลู กจ้ าง
ชั่วคราวรายเดือน
3. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
3.1) ขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารผลงานของแต่ละ
หลักสูตรที่เพียงพอ
 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ บริหารงานด้วย
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หลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยคณบดีดาเนินงานได้รับประสิทธิผลดีตามรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล
คณะมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ตามในการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) หลักประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารราชการตามแนวทางการ
กากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคณะได้ดาเนินการจัดทา
ห้องเรียน/ห้องสัมมนา เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยใช้งบประมาณของ
คณะในการดาเนินการ
3) หลักการตอบสนอง
คณะมีการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง โดย
มีเวปไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวปไซต์บริหารการศึกษา
เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศเพื่อ

หลักฐานอ้างอิง

คทก.5.1-4(1) รายงานการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา
2562

คทก.5.1-4(2) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

คทก.5.1-4(3) เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/
 เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการสอน
http://e-learning.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงบประมาณ
http://fns.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
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สนับสนุนการวิจัย

4) หลักภาระรับผิดชอบ
คณะแสดงความรับผิดชอบต่อพันธกิจของคณะ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน-คณะมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และการอยู่
ร่วมกันทางสังคม เช่น โครงการเตรียมความก่อนเข้าศึกษา มีการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร - นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันทักษะการคล้องโคและบังคับ
โค และทักษะการฟาดแส้ (แม่นยาและลีลา) และการแข่งขัน
ทักษะการคล้องโค ในการแข่งขันทักษะทางการเกษตร งาน
เกษตรลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การ
แข่งขันทักษะ “การฟาดแส้แม่นยาทาลายเป้าหมาย” ในการ
แข่งขันทักษะทางการเกษตร งานเกษตรลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 23
ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563
2. การวิจัย-คณาจารย์และบุคลากร มีการดาเนินงานวิจัยภายใต้
จรรยาบรรณการทาวิจัยและนาผลการวิจัย เช่น ระยะเวลาการ
หมักถ่านแกลบในดินก่อนการปักดาที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่เสื่อมโทรม
มาจัดทาการเรียนการสอนและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
3. การบริการวิชาการ-มีการกาหนดเป้าหมายการให้บริการ
วิชาการอย่างชัดเจน เช่น

หลักฐานอ้างอิง
http://rdi.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติhttp://nrpm.nrct.go.th
คทก.5.1-4(4) รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
http://old.plan.snru.ac.th/info/facultyPro
ject_V2/planSNRU_N/file_project/62P55
108%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%
8102W012019-09-16163725.pdf

คทก.5.1-4(5) ใบประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการ
คล้องโคและบังคับโค และทักษะการฟาด
แส้ (แม่นยาและลีลา) และการแข่งขัน
ทักษะการคล้องโค ในการแข่งขันทักษะ
ทางการเกษตร งานเกษตรลุ่มน้าโขง ครั้ง
ที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563
คทก.5.1-4(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 10 สิงหาคม
2563 เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ ขอแสดง
ความยินดีกับหลักสูตรสัตวศาสตร์
ชนะเลิศการแข่งขันคล้องโคและบังคับโค
และทักษะการฟาดแส้ (แม่นยาและลีลา)
ในการแข่งขันทักษะทางการเกษตร ใน
การแข่งขันทักษะทางการเกษตร งาน
เกษตรลุ่มน้าโขง ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่
9-15 มีนาคม 2563
คทก.5.1-4(7) รายงานการวิจัย เรื่อง
ระยะเวลาการหมักถ่านแกลบในดินก่อน
การปักดาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
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4. ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม-คณะมีการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลป และวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการดานา เกี่ยวข้าว การถวายเทียน เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และ
เข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว

5) หลักความโปร่งใส
คณะมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 8
สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562

หลักฐานอ้างอิง
และผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่
เสื่อมโทรม
คทก.5.1-4(8) โครงการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
http://online.fliphtml5.com/yicwm/
aqwu/#p=1
คทก.5.1-4(9) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
http://old.plan.snru.ac.th/info/facul
tyProject_V2/planSNRU_N/file_proj
ect/62P55108%E0%B8%84%E0%B8
%97%E0%B8%8112W012019-0916144339.pdf
คทก.5.1-4(10) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
http://old.plan.snru.ac.th/info/facul
tyProject_V2/planSNRU_N/file_proj
ect/62A55413%E0%B8%84%E0%B8
%97%E0%B8%8112W012019-0916144231.pdf
ทก.5.1-4(11) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 8
สิงหาคม 2562
ทก.5.1-4(12) รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562
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6) หลักการมีส่วนร่วม
คณะมีกระบวนการดาเนินงาน ที่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา
มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561-2564 วันศุกร์ที่ 11
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(AG 109 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก
คณะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 - 2564 และการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
7) หลักการกระจายอานาจ
คณบดีได้มอบหมายอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่ รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสานักงาน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ มีคาสั่งการมอบอานาจให้แก่
ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอานาจในการบริหารและการตัดสินใจ
8) หลักนิติธรรม
คณะใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึง

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-4(13) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2561-2564 และจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2563-2566
คทก.5.1-4(14) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 314/2560 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คทก.5.1-4(15) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานคณบดี เป็นงานและ
สาขาวิชา พ.ศ. 2561

คทก.5.1-4(16) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของงาน
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สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 เวปไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ผ่านทางเว็ปไซต์ของงานบริหารบุคคลและนิติการ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
9) หลักความเสมอภาค
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย
หรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอื่นๆ โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 1)
ระเบียบการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดู
งานหรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 2) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการลาศึกษาต่อและ
ฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2555 3) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครว่า กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2553
10) หลักมุ่งฉันทามติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการประจาคณะ โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ร่วม
ประชุมเพื่อหาข้อทั่วไปภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ข้อตกลงให้ได้ข้อตกลงอย่างสันติไม่ข้อคัดค้าน และ
คณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน
สาขาวิชา และประธานหลักสูตร มีหัวหน้าสานักงานเป็น
เลขานุการ

หลักฐานอ้างอิง
บริหารบุคคลและนิติการ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://lps.snru.ac.th/
คทก.5.1-4(17) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
http://lps.snru.ac.th/components/c
ontents/view.php?id=162

คทก.5.1-4(18) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 2
สิงหาคม 2562
คทก.5.1-4(19) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562
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หลักฐานอ้างอิง

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึง ความสาคั ญ ของ
ก าร พั ฒ น า คณะ ด้ า น ก าร จั ด ก าร คว ามรู้ ( Knowledge
Management) เพื่ อ การพั ฒ นาคน พั ฒ นางาน และพั ฒ นา
องค์กร ให้มีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
การพั ฒ นาหน่ ว ยงาน สู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก รอบการ
ดาเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะและหน่วยงาน ดาเนินการจั ดการ
ความรู้โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ตามระบบขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1. แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารด้ า นการจั ด การ
ความรู้และคณะทางานด้ าน การจัดการความรู้ของคณะตาม
ค าสั่ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ที่ 55/2561 ลงวั น ที่ 28
ธันวาคม 2561 โดยมีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
สาขาวิ ช า ประธานหลั ก สู ต ร เป็ น คณะท างาน มี ค ณบดี เ ป็ น
ผู้บริหาร ด้านการ จัดการความรู้( CKO) มีผู้บริหารและตัวแทน
เป็ น คณะท างาน ท าหน้ า ที่ ใ นการทบทวนวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ดาเนินงานตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา กาหนดนโยบาย
การจัดการความรู้เพื่อนามาจัดทาแผนการจั ดการความรู้ ข อง
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในคณะใช้เป็นแนวทางในการส ่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน ด าเนิ น งาน โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
ทบทวนและพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ของ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้
ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบการจัดการความร้ของหน่วยงานภายใน ู
ได้ มี ส่ ว น ร่ ว มในการวางแผนการจั ด การความรู้ โดยทบทวน
วิเคราะห์ผลการ ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
และกาหนดประเด็นองค์ความรู้ แผนการจัดการความรู้ของคณะ

คทก.5.1-5(1) คำสั่งคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ที่ 55/2561 เรื่อง
แต่งตั้งผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และ
คณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
คณะเทคโนโลยีกำร เกษตร
คทก.5.1-5(2) แผนการจัดการความรู้
ประจาปี 2562 http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/06/lanKM-62%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B
8%95%E0%B8%A3.pdf

คทก.5.1-5(3) รายงานผลการจัดการ
ความรู้ ประจาปี 2562
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2020/02/KMExport-KM62.pdf
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เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. มีการ
ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ ฯ เพื่ อ
ทบทวนผลการดาเนินจัดการความรู้ใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
จัดการความรู้ใ นปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยองค์ความรู้ ที่
ดาเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ประเด็น
หลัก คือ องค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
การบริหารจัดการ และ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
ขั้นตอนดังนี้ 1. กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 2 ประเด็นองค์ความรู้
หลัก คือ 1) องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 2) องค์
ความรู้ด้านการบริการวิชาการ 2. การดาเนินงานตามแผนการ
จั ด การความรู้ ข องคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการขับเคลื่อน การจัดการความรู้
ของหน่วยงานภายในตามแผนการจัดการความรู้ โดยคณะได้
สรุปผลการดาเนินการจัดการ ความรู้ มาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเป็นการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ ความรู้ ประสบการณ์และ
ทักษะร่วมกั นเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การกากับติดตามหน่วยงานระดับคณะและหลักสูตรภายใน
คณะ เพื่อให้รายงาน ผลการดาเนินงานจัดการความรู้ฯ ต่อคณะ
รอบ 6 (1 ตุ ล าคม 2561 – 31 มี น าคม 2562) ตามบั น ทึ ก
ข้อความที่ศธ 0542.01/ว 201 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เรื่อง
การดาเนินงานตามแผนการจั ดการ ความรู้ รอบ 9 เดือน (1
ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และ 12 เดือน (1 ตุลาคม
2561 – 30 กั น ยายน 2562) และมี ก ารจั ด นิท รรศการ แสดง
ผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (SNRU KM share & learn 2019) โดย
มี วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่
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มี ป ระส ิท ธิ ภ าพและมี ก ารเรีย นรู้ ร่ว มกั น 2) เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ ประสบการณ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานในการด าเนิ น งาน
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะได้
ส่งผลงาน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ทั้ง
มหาวิทยาลัยจานวน 12 หน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน
2562 ณ บริ เ ว ณชั้ น 1 อาคาร 13 (อ าคาร ปฏิ บั ติ ก าร
อเนกประสงค์) โดยมีกิจกรรมในงาน ดังนี้
1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้
ของหน่วยงานระดับคณะ สานัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกหน่วยงาน รวม 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 6 คณะ 3 สานัก
2 สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการประกอบด้วย
ประกอบด้วยองค์ความรู้ 22 ประเด็นองค์ความรู้ ได้แก่ 1. องค์
ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน จานวน 7 องค์
ความรู้ 2. องค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย จานวน 6
องค์ความรู้ 3. องค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการ
จานวน 8 องค์ความรู้ 4. องค์ความรู้ที่สนับสนุนภารกิจด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 องค์ความรู้
2) กิจกรรมการประกวดผลงานการจัดการความรู้ มีหน่วยงาน
ที่ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีผลงานดีเด่นอัน
เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ จานวน 4 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ จานวน - รางวัล รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จานวน
2,000 บาท พร้อม ใบประกาศเกียรติคุณ จานวน 2 รางวัล
ได้แก่ 1. คณะครุศาสตร์ 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล จานวน 1,000 บาท พร้อม ใบประกาศเกียรติ
คุณ จานวน 4 รางวัล ได้แก่ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. สานักงานอธิการบดี
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลชมเชย
ได้รับเงินรางวัล จานวน 500 บาท พร้อมใบ ประกาศเกียรติคุณ
จานวน 6 รางวัล ได ้แก่ 1. คณะวิทยาการจัดการ 2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.

หลักฐานอ้างอิง
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 6. บัณฑิตวิทยาลัย รางวัลสาหรับหน่วยงานที่
จัดนิทรรศการและได้รับคะแนน ยอดนิยมสูงสุด ได้รับเงินรางวัล
จานวน 1,000 บาท จานวน 1 รางวัล ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และรวบรวมผลการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM)
ครั้งที่ 18, 19 และ 20 ตามหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนร้จากแนว
ปฏิบตั ิที่ดี ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหัวข้อ 1. เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ (เฉพาะ
อาจารย์เท่านั้น) 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (เฉพาะอาจารย์
เท่านั้น) 3. การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้าง
คุณภาพอุดมศึกษา 4. เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ประโยชนที่ได้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรี
่ ยนรู้จากแนว
ปฏิบัติที่ดีกับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 1. ได้แนวทางในการคัดเลือก
หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ มหาวิทยาลัยควรดาเนินการร่วมกัน
ในปีต่อไป และคัดเลือกเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
2. บุคลากรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการทางานในหน่วยงานของตัวเอง และสามารถ
นาความรู้ที่ได้มาขยายผลต่อโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
บุคลากร ในหน่วยงาน ได้ทราบมากขึ้น
 6 การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิน งานตามแผนการบริห ารและพัฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการและ

สายสนับสนุน
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คณะจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2562 โดยแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพั ฒ นา
บุคลากร ตามคาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 2/2559 เรื่อง
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทาหน้าที่ใน
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- 2562
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่องที่สาคัญได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตรากาลังและแผนอัตรากาลัง 2) การพัฒนาบุคลากร
3) ระบบค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร 4) ระบบการประเมิ น
5) ระบบ ความก้ า วหน้ า ในสายวิ ช าชี พ 6) การรั ก ษาไว้ แ ละ
เกษียณ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสนับสนุนงบประมาณ
โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร จานวน 2 โครงการ ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
มี ก ารติ ด ตามให้ บุ ค ลากรสายวิ ช าการและบุ ค ลากร สาย
สนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน
การ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผลการพั ฒนา
บุคลากร (ตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด) ในการไปราชการ เช่น
การไปประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรโดยมี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการที่คณะกาหนด พบว่าผลการ
ประเมินโครงการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 2 โครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้ดาเนินการทบทวนแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 20 กันยายน 2562

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-6 (1) แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559 - 2562
คทก.5.1-6 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
คทก.5.1-6 (3) โครงการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก.5.1-6 (4) แบบรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร (การไปประชุมสัมมนา /
ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน)
คทก.5.1-6 (5) ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การ
ต่ออายุราชการ.pdf
คทก.5.1-6 (6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ 1- 63
คทก.5.1-6 (7) ผลการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 62
คทก.5.1-6 (8) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 1- 62
คทก.5.1-6 (9) ผลการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 62
คทก.5.1-6 (10) รายงานผลการทบทวน
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2559 – 2562 วันที่ 20 กันยายน
2562
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หลักฐานอ้างอิง

 7 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความสาคัญของงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง มอบหมายให้ ห น่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของ
คณะ และหลักสูตร ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริห าร
และวางแผน ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน ปี
การศึกษา 2562
มีการดาเนินงานตามระบบกลไก ประกอบด้วย การควบคุม
คุ ณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ ซึ่งในปีนี้มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสู ต ร
ระดับคณะ คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ท าหน้ า ที่ ใ นการ
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่ง เสริม
สนับสนุนพัฒนา การดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา ตลอดจน กากับติดตามการดาเนินงานการประกัน
คุ ณ ภาพและเป็ น กลไก เชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ ร ะดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ
มีการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ทาหน้าที่ใน
การจั ด ท ารายงาน สั ง เคราะห์ ร วบรวมข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร คณะ
เสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจา
คณะ ตลอดจนจั ด ท าข้ อ มู ล รายงานผล การด าเนิ น งานและ
รายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร และคณะ
การควบคุมคุณภาพ
1. มี ก ารจั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาในวงรอบปี การศึ กษา 2562 และแจ้ ง ให้ บุ คลากรที่

คทก.5.1-7(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2562
คทก.5.1-7(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
https://eqa.snru.ac.th/th/manualsnru-2562-qa

คทก.5.1-7(3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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เกี่ ยวข้ องทราบ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการด าเนิ นงานประกั น
คุณภาพ
2. มีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
วงรอบปีการศึกษา 2562 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20 กันยายน 2562
3. มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และมีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
4. มี ก ารก าหนดผู้ ก ากั บ ดู แ ลและผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ
องค์ ป ระกอบและตั วบ่ งชี้ เ พื่อ รับ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน
ระดับ คณะ ที่ชัดเจน ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วันที่ 20 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้เพื่อรับ
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 และ
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ในวงรอบปีการศึกษา 2562
คณะมีการติดตาม การดาเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คณะมีการติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพในระหว่าง
ปีการศึกษา 2562 ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. คณะมีการติดตามการดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันอังคารที่ 2
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 9 เดือน
การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้กาหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ในรอบปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับหลักสูตร มี
การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) สาหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และมีการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่าง
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-7(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562
คทก.5.1-7(5) คู่มืองานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เผยแพร่บน
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
https://eqa.snru.ac.th/th/manualsnru-2562-qa

คทก.5.1-7(6) รายงานประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันอังคารที่
2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
คทก.5.1-7(7) รายงานผลการดาเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ รอบ 6 เดือน
คทก.5.1-7(8) รายงานผลการดาเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ รอบ 9 เดือน
คทก.5.1-7(9) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคนิคการสัตวแพทย์)
คทก.5.1-7(10) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(พืช
ศาสตร์)
คทก.5.1-7(11) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คทก.5.1-7(12) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(การประมง)
คทก.5.1-7(13) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(สัตวศาสตร์)
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ จากหลักสูตรที่คณะเปิดสอน
ทั้งหมด 6 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน
6 หลักสูตร ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบ
ที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จานวน 6 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระเพื่อพิจารณา ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จานวน 6
หลักสูตรในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบ
และคณะ ได้ส่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562 ให้กับรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
เพื่อใช้ในการกากับติดตาม และสร้างระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะในรอบปีการศึกษาต่อไป จากนั้น คณะได้มี
การรวบรวมข้อมูลจากระดับหลักสูตร มาดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึก
รายงานผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 และ
ส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจาก
สิ้นสุดปีการศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-7(14) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(บริหารธุรกิจการเกษตร)
คทก.5.1-7(15) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร)
คทก.5.1-7(16) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 10
สิงหาคม 2563
คทก.5.1-7(17) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการ
เกษตร

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ (5 คะแนน)
ดีมาก
7 ข้อ (5 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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เป้าหมายปีถัดไป

7 ข้อ (5 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ต่างๆ ของ
คณะ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ของคณะเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรให้ความสาคัญในการจัดการความรู้
ของคณะและมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรกาหนดปัจจัยเสี่ยงตามแผนกลยุทธ์ของคณะ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ
2. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละขั้นตอนเพื่อ
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะ และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. โครงการทบทวนและจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
3. โครงการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรั บปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาและควบคุมให้หลักสูตรให้
ทันสมัยและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF
1. มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในวงรอบปีการศึกษา 2562 และแจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
2. มีการจัดทาคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาในวงรอบปี
การศึกษา 2562 และมีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน วงรอบปีการศึกษา 2562 ให้ผู้กากับและ
จัดเก็บเอกสารได้รับทราบ
3. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ “อบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิยาลัยราชภัฎ ระดับ
คณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สาหรับผู้มีประสบการณ์)” ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน สมคาพี่

คทก.5.2-1(1) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ระดับหลักสูตร
คทก.5.2-1(3) หนังสือร่วมโครงการ
“อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิยาลัยราชภัฎ
ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4
สาหรับผู้มีประสบการณ์)” ในวันที่ 21
ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

 2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยติดตามการดาเนินงานการประกัน คุณภาพ ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2562 ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน คณะมีการติดตามการดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม

คทก.5.2-2(1) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(2) หนังสือแจ้งรายงานผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6

- 142 -

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะมีการติดตามการ
ดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร
รอบ 9 เดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้กาหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และ มีการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2562 จัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) สาหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ ประเมินคุณภาพ
ภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่างวันที่ 10
กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2563 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ จากหลักสูตรที่
คณะเปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง
จานวน 6 หลักสูตร และผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้นไป

หลักฐานอ้างอิง
เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31
ธันวาคม 2563) ระดับหลักสูตร
คทก.5.2-2(3) หนังสือแจ้งให้รายงานผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9
เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม
2563) ระดับหลักสูตร
คทก.5.2-2(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2563
คทก.5.2-2(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันจันทร์ที่
10 สิงหาคม 2563 วาระแจ้งที่ประชุม
ทราบ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 รอบ 12
เดือน
คทก.5.2-2(6) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการ
ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(7) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(8) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(9) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(10) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(11) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยมีการจัดสรรงบประมาณค่าดาเนินการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร สนับสนุนหลักสูตรละ 8,000 บาท และ
หลักสูตรร่วม อีกหลักสูตรละ 4,000 บาท และมีบุคลากรสาย
สนับสนุนช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนินของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คทก.5.2-3(1) รายการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
คทก.5.2-3(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ วันที่ 20
กันยายน 2562
คทก.5.2-3(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
การศึกษา วันอังคารที่ 2 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2563

 4 มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพหลั กสู ต รตามก าหนดเวลาทุ ก หลั ก สู ต ร และรายงานผลการประเมิ น ให้

กรรมการประจาคณะเ พื่อพิจารณา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดช่วงเวลาในการประเมิน คทก.5.2-4(1) รายงานประชุม
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 10
– 30 กรกฎาคม 2563 โดยหลักสูตรได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
สิงหาคม 2563
หลักสูตร

ผลการ
ผลการ
วันที่รับการประเมิน ประเมิน ประเมินจาก
ตนเอง คณะกรรมการ
25 กรกฎาคม 2563 3.61
3.58
18 กรกฎาคม 2563 3.52
3.52

1. พืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร
3. เทคนิคการสัตว 20 กรกฎาคม 2563
แพทย์
20กรกฎาคม 2563
4. บริหารธุรกิจ
การเกษตร
19 กรกฎาคม 2563
5. สัตวศาสตร์
21 กรกฎาคม 2563
6. การประมง

3.79

3.64

3.47

3.31

3.63
3.37

3.45
3.19

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระเพื่อพิจารณา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จานวน 6 หลักสูตรใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบ
 5 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ซึ่ง คทก.5.2-5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะในคราวประชุม วันที่ 10 คุณภาพการศึกษาภายในคณะ

- 145 -

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

สิงหาคม 2563 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา หลักสูตรที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 6
หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งจานวน 6 หลักสูตร และผ่าน
เงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่
ในระดับดี 3.01 ขึ้นไป
จากนั้นคณะได้มีการรวบรวมข้อมูลจากระดับหลักสูตร
มาดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึกรายงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2562 และ
ส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพื่อ เสนอ
มหาวิทยาและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป
4. คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และจัดแผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
สอดคล้องในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ 5
ด้าน ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
หลักสูตร
1. พืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
3. เทคนิคการสัตวแพทย์
4. บริหารธุรกิจการเกษตร
5. สัตวศาสตร์
6. การประมง

เทคโนโลยีการเกษตร วงรอบปี
การศึกษา 2561
คทก.5.2-5(2) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 10
สิงหาคม 2563
คทก.5.2-5(3) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมินจาก ประเมิน ประเมินจาก
ตนเอง คณะกรรมการ ตนเอง คณะกรรมการ
3.61
3.58
3.80
3.45
3.52
3.52
4.10
3.57
3.79
3.47
3.63
3.37

3.64
3.31
3.45
3.19

3.82
3.60
3.93
3.49

3.70
3.30
3.36
3.32

ปีการศึกษา 2560
ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมินจาก
ตนเอง คณะกรรมการ
3.51
3.00
3.75
3.64
3.73
3.34
3.70
3.35

3.58
3.12
2.65
3.27
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จานวน 6 หลักสูตร และผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มี
คะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป

คทก.5.2-6(1) รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคนิค
การสัตวแพทย์
ผลการ
ผลการ
คทก.5.2-6(2) รายงานผลการตรวจ
หลักสูตร
วันที่รับการประเมิน ประเมิน ประเมินจาก ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสัตว
ตนเอง คณะกรรมการ ศาสตร์
25 กรกฎาคม 2563 3.61
3.58
1. พืชศาสตร์
คทก.5.2-6(3) รายงานผลการตรวจ
18 กรกฎาคม 2563 3.52
3.52
2. วิทยาศาสตร์
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพืช
และเทคโนโลยี
ศาสตร์
การอาหาร
คทก.5.2-6(4) รายงานผลการตรวจ
3.64
3. เทคนิคการสัตว 20 กรกฎาคม 2563 3.79
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร
แพทย์
20กรกฎาคม 2563 3.47
3.31
4. บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การเกษตร
คทก.5.2-6(5) รายงานผลการตรวจ
19
กรกฎาคม
2563
3.63
3.45
5. สัตวศาสตร์
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการ
21 กรกฎาคม 2563 3.37
3.19
6. การประมง
ประมง
คะแนนประเมินเฉลี่ย 6 หลักสูตร
3.45
คทก.5.2-6(6) รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร
บริหารธุรกิจการเกษตร

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5 ข้อ (5.00 คะแนน)
ดี
5 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ (5.00 คะแนน)
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สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกัน 1. หาแนวทาง/แหล่งงบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่าง หลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ชัดเจน
ศตวรรษที่ 21
2. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนด เวลา
พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

วงรอบการประเมิน

ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตร :
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1. นายอนุวัตร อุ่นคา
2. น.ส.กนกภรณ์ จันตะแสง
3. น.ส.สกลสุภา เจนศิริวงษ์
4. นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์
5. นายศราวุฒิ ผายเงิน
6. น.ส.มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
7. นายเสกสรร บริบูรณ์
8. น.ส.ทิพวรรณ บุญตาท้าว

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
2. มีการกากับ ติดตามให้หลักสูตรดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ การทางาน
ตามที่กาหนด
3. มีการกากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนด
4. มีการนาผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี ร ะบบและกลไกในการ
พัฒนาการจัดการเรียนสอนโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ การ
ทางานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ซึ่งมีระบบ
และกลไกในการส่งเสริ มให้แ ต่ ละหลัก สู ตรในคณะฯ จัดทาแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ดังนี้
1. ทบทวนนโยบาย สถานการณ์ และระบบและกลไกในปีที่
ผ่านมา เพื่อจัดทาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
ในรอบปีการศึกษา
2. จัดตั้งคณะทางาน จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตาม
แผน และสนับสนุนการดาเนินงานของคณะและหลักสูตรในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
3. ประเมินผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนฯ
4. กาหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาแผนฯ ในรอบปีการศึกษา
ถัดไป
ส าหรั บ การด าเนิ น งานปี ก าร ศึ ก ษา 2562 นี้ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ทบทวนนโยบายที่มุ่งเน้นให้แต่ละหลักสูตร
ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการกั บ การท างานทั้ ง ใน
ระดับประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไ ด้
ระบุจุดเน้นและให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทางาน ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยในปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 จานวนข้อ 3 “ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้ง ภาครัฐและ
เอกชนในการบู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน ( Work
Integrated Learning) เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ใ นสาขา
วิชาชีพของตนเอง” และนโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564 ข้อ 1.1.2
“ส่ง เสริมการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated
Learning : WIL)” โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายสู่
ระดับคณะและหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้
คณะและหลักสูตรได้จัดทาแผนที่สอดคล้องกัน

คทก-5.3-1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ที่ 287/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คทก-5.3-1(2) โครงการการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-5.3-1(3) เล่มหลักสูตร ปรับปรุงปี
2559
คทก-5.3-1(4) ร่างตัวอย่างเล่มหลักสูตร
เพื่อจะใช้ปรับปรุงในปี 2564
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เพื่อสนองตอบนโยบาย คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีคาสั่ง
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ จั ย ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรทาหน้า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อนการ
จั ด การเรี ย นรู้ แบบบู รณาการกับ การท างาน โดยในปี ก ารศึกษา
2564 ทุ ก หลั ก สู ต รในคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร จะต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร โดยมอบให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทาการสารวจและทาแผนเพื่อ
จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรในปีงบประมาณ 2563
โดยให้ทุกหลักสูตรที่จะเข้ากระบวนการปรับปรุงต้องเข้าพัฒนาและ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน และ
ให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ดาเนินการของแต่ ละหลั ก สู ต ร
ทั้งนี้ให้ตัวแทนแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนจั ดการเรี ยนรู้แ บบบูร ณาการกั บการท างานที่
มหาวิทยาลัยจัดทุกครั้ง กาหนดแนวทาง พิจารณาความเหมาะสม
และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งติดตามประเมิน ผลในการจั ด การ
เรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน
ในปี 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึง ได้มีการจัดทา
และวางแผนในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้แต่ละหลักสูตร และส่งตัวแทนของแต่ละหลักสูตร
เข้ า ร่ ว มอบรมเกี่ ยวกับ การจัด การเรีย นรู้แ บบบู รณาการกับการ
ทางานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ ยนระหว่ า ง
หลักสูตรและผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดสกลนครและนอกจังหวัด
สกลนคร แต่พบว่า การดาเนินงานขับเคลื่อนในปี 2562 นั้น ยังมี
ปัญหาในการแลกเปลี่ยนและพบปะกับสถานประกอบการณ์น้อย
อยู่ เนื่ อ งจากงบประมาณะ ใน ปี 2562 มี น้ อยของ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จึงทาให้โอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยน
กั บ สถานประกอบการภายนอกจั ง หวั ด สกลนครจึ ง ยั ง ไม่ ส าเร็จ
เท่าที่ควร ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนและในการจั ด สรรงบประมาณให้ แ ต่ ล ะ
หลักสูตรในการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

หลักฐานอ้างอิง
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ทางานเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการร่างหลักสูตรในปี 2563
ขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้
1) อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมโครงการปรับปรุง
หลักสูตรจานวนร้อยละ 100 (จานวน 6 หลักสูตร)
2) จานวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทางาน ไม่น้อยกว่า 30 คน
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4) จานวนหลักสูตรที่มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางานหรือมีการวางระบบการเตรียมการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับการทางานทั้ง 6 หลักสูตร
การดาเนินการภายใต้แผนการจัดการเรียนรู้แบบูรณาการ
กับการทางานนี้ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 180,000 บาท
นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตร
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทางาน โดยจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงหลักสูตรตามตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมการ
ประชุม เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
 2 มีการกากับ ติดตามให้หลักสูตรดาเนินการตามแผนการจัดการเรียน รู้แบบบูรณาการกับ การทางาน
ตามที่กาหนด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการกากับและติดตามให้แต่
ละหลักสูตรดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทางาน โดยปรับสาระสาคัญของหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2564 เป็ น ต้ น ไป ต้ อ งน าเสนอ
สาระสาคัญของหลักสูตรที่มีการใช้กระบวนการบูรณาการเรี ยนรู้
กับการทางาน (WIL) หรือให้เห็นร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน ไว้ใน มคอ.2

คทก-5.3-2(1) บันทึกข้อความขอเชิญ
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วย
การจัดการการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การทางานในบริบทมหาวิทยาลัยเชิง
พื้นที่
คทก-5.3-2(3) สหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 62
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ทั้ ง นี้ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ในการออกแบบหลักสูตรแบบบู รณ
การกับการทางาน จึงได้จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง “การออกแบบ
หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการศึกษาแบบูรณาการกับการ
ทางานในบริบทมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่”ร่วมกับที่มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทางานอีกรูแบบหนึ่งด้วย
 3 มีการกากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กาหนด
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้มีกำรกำกับและติดตำมให้ทุก
หลักสูตรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกำร
เรี ย นรู้ แ บบบู ร ณำกำรกั บ กำรท ำงำน โดยกำรเก็ บ ข้ อ มู ล ส ำรว
หลักสูตร อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องกำรเข้ำร่วมกำรปรับปรุง
หลักสูตรแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบูรณำกำรกับกำรทำงำน เพื่อ
เป็นกลไกให้ทุกคณะประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน
ที่ ก ำหนด ผลกำรด ำเนิ น งำนในปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 พบว่ ำ ทุ ก
หลักสูตรในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรต้องกำรเข้ำโครงกำรที่จะจัด
ขึ้นในปี 2563 โดยกำรใช้งบประมำณร่วมกันทั้ง คณะเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น อำจำรย์และเจ้ำที่ทุ กคนเข้ำใจเกี่ยว
แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณำกำรกั บ กำรท ำงำนในทิ ศ ทำง
เดียวกัน โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่ำ
1) อำจำรย์ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต รเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรปรั บปรุง
หลักสูตรจำนวนร้อยละ 100 (จำนวน 6 หลักสูตร)
2) จำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรกับกำรทำงำน ไม่น้อยกว่ำ 30 คน
3) ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรทำงำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
4) จำนวนหลักสูตรที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กับกำรทำงำนหรือมีกำรวำงระบบกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนร่วมกับกำรทำงำนทั้ง 6 หลักสูตร

คทก-5.3-3(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ที่ 287/2563 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตร
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คทก-5.3-3(2) โครงการการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-5.3-3(3) เล่มหลักสูตร ปรับปรุงปี
2559
คทก-5.3-3(4) ร่างตัวอย่างเล่มหลักสูตร
เพื่อจะใช้ปรับปรุงในปี 2564

 4 มีการนาผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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จากผลการด าเนิ นการในปี ก ารศึ ก ษา 2562 พบว่ า แผนที่
กาหนดไว้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากแต่ละหลักสูตรตอบรับนโยบาย
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้การปรับปรุงหลักสูตรนั้นต้องมีการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานและร่วมกันวาง
แผนการใช้ ง บประมาณในปี 2563 ร่ ว มกั น เพื่ อ จะท าให้ ก าร
ปรับปรุงหลักสู ตรทัน ตามวงรอบการปรั บ ปรุง และเป็นไปตามที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ก า ห น ด แ น ว น โ ย บ า ย ไ ว้ ทั้ ง นี้ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังคงผลักดันให้
ผู้แทนหลักสูตรได้เข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกับที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและจั ด กิ จ กรรม และก าหนดแผนการด าเนิ น งานในปี
การศึกษา 2563 ดังนี้
1) จัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบของแต่ละหลักสูตรและ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทางานหรือสหกิจศึกษา
2) จัดบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางานหรือสหกิจศึกษา
สนับสนุนารพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทางาน หรือสหกิจศึกษา

หลักฐานอ้างอิง
คทก-5.3-4(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ที่ 287/2563 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินโครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตร
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
คทก-5.3-4(2) โครงการการปรับปรุง
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก-5.3-4(3) เอกสารเกี่ยวกับสหกิจ
แต่ละหลักสูตร

 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทางาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนสอนร่ ว มกั บ การท างานแบบสหกิ จ ศึ ก ษานั้นยั ง คงเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีสาหรับนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจาก
นักศึกษามีโอกาสได้ทางานหลังการออกสหกิจศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการเลย ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ควรให้ ทุ ก หลั ก สู ต รในคณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรเน้นการจั ด การเรี ยนการสอนร่ วมกับการ
ทางานแบบสหกิจ ศึกษาและให้ ปรากฏหลัก ฐานในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในปี 2564
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

3 ข้อ 3.00 คะแนน
4 ข้อ 4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรจัดกำรเรียนกำร - อบรมอำจำรย์ และสำยสนับสนุนเกี่ยวกับสหกิจ
สอนแบบสหกิจศึกษำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจัดกำร
ศึกษำ
เรียนกำรสอนร่วมกับกำรทำงำนอยู่แล้วจึงทำให้ทุก - จัดตั้ง งบประมำณเพื่อใช้ในกำรจัดอำจำรย์และ
หลักสูตรเข้ำใจกลไกและกำรทำงำนของจัดกำร
สำยสนับสนุนเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
เรียนกำรสอนร่วมกับกำรทำงำนได้ง่ำยขึ้น
เรียบร้อยและมืออำชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
................................................................................. .................................................................................
................................................................................. .................................................................................

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
1. อบรมอาจารย์ และสายสนับสนุนเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
2. จัดตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดอาจารย์และสายสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมืออาชีพ
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ตอนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
การศึกษา 2562 สรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร

(%หรือสัดส่วน)

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมิน

= บรรลุ เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ มรสน.
 = ไม่บรรลุ (13 ตัวบ่งชี้) (21 ตัวบ่งชี้)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1



3.45

3.45



3.53

3.53



3.42

3.42



5.00

5.00

5.00



5.00

5.00

5.00

5.00

3.40

20.69
6
11*39
100
28.21*5
40
16*39

5.00

100
41.03*5
60
481.833

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

5.00

37
20-13.02*5
10
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

5.00

6 ข้อ

5.00



ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

3.00

1 ข้อ

1.00



3.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8

3.00

1 ข้อ

1.00



5.00

2.50

ร้อยละ 100
0.83 คะแนน
4.18 คะแนน



5.00



4.18

3.11 คะแนน



3.11

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

3.51
2.81

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10

4.00

6*6/100
100*5/100
ร้อยละ 95.86

ตัวบ่งชี้ที่ 1.11

3.00

ร้อยละ 62.15

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

3.45
ร้อยละ 28.21
3.53
ร้อยละ 41.03
3.42
13.02
3.49

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

4.23

4.15
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

6 ข้อ
2,570,500.00

= บรรลุ

เกณฑ์ สกอ.
(13 ตัวบ่งชี้)

เกณฑ์ มรสน.
(21 ตัวบ่งชี้)




5.00

5.00

5.00

5.00



4.10

4.10



-

5.00

4.70

4.78

5.00
-

5.00
5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00



5.00
5.00



-

5.00
5.00
4.00
4.67
4.47

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ

5.00
65,910.26

คะแนนประเมิน

39
65,910.26*5

5.00

60,000

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

5.00

9.60*100

ร้อยละ 24.62

39

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

2.50

24.62*5

4.10

30
2*100/2

100

100*5/30

5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
6 ข้อ
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
2*100/5
ร้อยละ 100
2.50
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
100*5/20




5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
6 ข้อ
5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
7 ข้อ
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
6 ข้อ
5.00
1.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1 ข้อ
1.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ





5.00
4.58
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
องค์ประกอบ
คุณภาพ

P

ผลการประเมิน

O

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

รวม

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
21
ตัวบ่งชี้

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
21
ตัวบ่งชี้

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
21
ตัวบ่งชี้

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
21
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1

3.98

3.98

5.00 3.00

3.45

3.58 4.23 4.15

องค์ประกอบที่ 2

5.00 5.00 5.00 5.00 4.10

4.10 4.70 4.78
0.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3

-

-

5.00 5.00

-

องค์ประกอบที่ 4

-

-

5.00 5.00

-

-

5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5

-

-

5.00 5.00

-

-

5.00 5.00

เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

4

4

2

4

ผลการประเมิน

7

10

13

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

สกอ. 13 ตัวบ่งชี้

มรสน. 21 ตัวบ่งชี้

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดี

21

4.24 4.24 5.00 5.00 3.78 4.26 4.58 4.47

หมายเหตุ
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
3. การคานวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้
4. การคานวณตาราง มรสน. 21 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้ มรสน. 8 ตัวบ่งชี้

สรุปจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้ได้เรียนรู้แนว
ทางการดาเนินงานที่ดีของหลักสูตรที่มีผลการดาเนินงานที่สูง (องค์ประกอบที่ 1)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยอาจจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดระบบที่ปรึกษา และมีการ
ติดตามการดาเนินงานเป็นระยะๆ
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2. เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษามีค่าน้อย ดังนั้นคณะควรมีกลยุทธ์ในการ
แสวงหานักศึกษามาเข้าเรียนให้มากขึ้น โดยบางหลักสูตรอาจดาเนินงานในลักษณะธุรกิจจาลอง หรือการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนหรือบริษัท เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยสนับสนุนทั้งภายนและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อให้หาทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรจัดทาแผนการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนาผลงานทางวิชาการ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ควรส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
แนวทางเสริม
1. ควรเลือกชุมชนที่สามารถจะพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ควรมีโครงการในลักษณะใช้องค์ความรู้ในการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
คณะควรกาหนดแผนบริหารความเสี่ยง จากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายนอก และเป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของคณะให้ครบถ้วน สอดคล้องในแต่ด้านที่ระบุในแผนบริหาร
ความเสี่ยง
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รายงานผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
1. สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ นว เอกและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
ทางการด าเนิ นงานที่ ดี ข องหลั กสู ต รที่ มี ผ ลการ วิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น โดยอาจจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ยน
ดาเนินงานที่สูง
เรียนรู้ หรือการจัดระบบที่ปรึกษา และมีการติดตามการ
ดาเนินงานเป็นระยะๆ
2. เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ต่อนักศึ กษามี
ค่าน้อย ดังนั้นคณะควรมีกลยุทธ์ในการแสวงหานักศึ กษา
มาเข้าเรียนให้มากขึ้น โดยบางหลักสูตรอาจดาเนินงานใน
ลักษณะธุรกิจจาลอง หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนหรือบริษัท เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ
จริง และมีรายได้ระหว่างเรียน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
อาจารย์มีศักยภาพในการหาทุนวิจัยสนับสนุนทั้ง
ภายนและภายนอกมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีแผนพัฒนารายบุคคลในการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการวิจัย
เพื่อให้หาทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรจัดทาแผนการส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
วิชาการของอาจารย์รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ผลงานทางวิชาการ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ควร
ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรเลือกชุมชนที่สามารถจะพัฒนาคุณภาพให้
ได้ตามเป้าหมายให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. ควรมีโครงการในลักษณะใช้องค์ความรู้ในการ
สร้างรายได้จากการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ

จุดที่ควรพัฒนา
จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับภาคและระดับชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดานา เป็นอัตลักษณ์ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีจิต
อาสาควบคู่กับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สร้างเครือข่ายระดับภาคในการจัดกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะควรกาหนดแผนบริหารความเสี่ยง จาก
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยภายนอก และเป็นอุปสรรคต่อ
การดาเนินงานให้บรรลุเ ป้า หมายตามพันธกิ จ ของ
คณะให้ครบถ้วน สอดคล้องในแต่ด้านที่ระบุในแผน
บริหารความเสี่ยง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๓๘/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้ดาเนินการให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน ตามที่กาหนดทุกระดับของคณะและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ คณบดี
๑.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑.๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๑.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๗ ประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชา
๑.๘ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
๑.๙ หัวหน้าสานักงานคณบดี
๑.๑๐ นางกิรอัชฌา แถมสมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑.๑๑ นายอนุวัตร อุ่นคา
นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดาเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอแนวทำง…
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๒. เสนอแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สอดคล้อง
กับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
๓. กากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่า การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง
ประธานกรรมการ
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
รองประธานกรรมการ
๒.๓ น.สพ.จักรพรรดิ์
ประชาชิต
กรรมการ
๒.๔ นายนพรัตน์
พัชณีย์
กรรมการ
๒.๕ นางอรอนงค์
ไชยรา
กรรมการ
๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคาพี่
กรรมการ
๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
กรรมการ
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
กรรมการ
๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
วงษ์มา
กรรมการ
๒.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
กรรมการ
๒.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
กรรมการ
๒.๑๒ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
กรรมการ
๒.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
กรรมการ
๒.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ โสมรักษ์
กรรมการ
๒.๑๕ สพ.ญ.กนกวรรณ
บุตรโยธี
กรรมการ
๒.๑๖ นายกัมปนาท
วงศ์เครือสอน
กรรมการ
๒.๑๗ นางศศิธร
มีชัยตระกูล
กรรมการ
๒.๑๘ นายสมศักดิ์
ศิริขันธ์
กรรมการ
๒.๑๙ นายอนาวิล
พรหมเทพ
กรรมการ
๒.๒๐ ดร.สุวิทย์
ทิพอุเทน
กรรมการ
๒.๒๑ นางฐิตินันท์
เหมะธุลิน
กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
กรรมการ
๒.๒๓ นางสุพัตรา
หล้าชาญ
กรรมการ
๒.๒๔ นายนะกะวี
ด่านลาพล
กรรมการ
๒.๒๕ นางกิรอัชฌา
แถมสมดี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๖ นำยสัญญำ…
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๒.๒๖
๒.๒๗
๒.๒๘
๒.๒๙
๒.๓๐
๒.๓๑

นายสัญญา
นายอนุวัตร
นางสาวธิวาพร
นางรัชดาภรณ์
นายเสกสรร
นางสาวทิพวรรณ

แถมสมดี
อุ่นคา
คาสงค์
ราชติกา
บริบูรณ์
บุญตาท้าว

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
ประธานกรรมการ
๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์
สุรศร
กรรมการ
๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
วงษ์มา
กรรมการ
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร
ราชพิลา
กรรมการ
๓.๕ นางสาววรางรัตน์
เสนาสิงห์
กรรมการ
๓.๖ ดร.สมชาย
บุตรนันท์
กรรมการ
๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ
โสมรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ นายศราวุฒิ
ผายเงิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย
๔.๑ นายอนาวิล
พรหมเทพ
ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา
ทิพอุเทน
กรรมการ
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
กรรมการ
๔.๔ นายนพรัตน์
พัชณีย์
กรรมการ
๔.๕ นางอรอนงค์
ไชยรา
กรรมการและเลขานุการ
๔.๖ Miss Michclle
Fiecas
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๗ นางสาวสกลสุภา
เจนศิริวงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๘ นายอรัญ
บุตรนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ประกอบด้วย
๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
ประธานกรรมการ
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
กรรมการ
๕.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
กรรมการ
๕.๔ นางสาวเบญจมาภรณ์
พุ่มหิรัญโรจน์
กรรมการ
๕.๕ สพ.ญ.กนกวรรณ
บุตรโยธี
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ นายอภิสิทธิ์
โสรินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมกำร…
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๖. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
สมคาพี่
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโกวิทย์
พัชรบุษราคัมกุล
กรรมการ
๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
กรรมการ
๖.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
กรรมการ
๖.๕ ดร.สุเมธ
เพียยุระ
กรรมการ
๖.๖ นางฐิตินันท์
เหมะธุลิน
กรรมการและเลขานุการ
๖.๗ นางสาวกนกภรณ์
จันตะแสง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๗.๑ ดร.สุวิทย์
ทิพอุเทน
ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์
ยีมิน
กรรมการ
๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
วงษ์มา
กรรมการ
๗.๔ นายกัมปนาท
วงค์เครือสอน
กรรมการ
๗.๕ นายภาคภูมิ
ซอหนองบัว
กรรมการและเลขานุการ
๗.๖ นางรัชดาภรณ์
ราชติกา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
ประกอบด้วย
๘.๑ นายนราวุธ
ระพันธ์คา
ประธานกรรมการ
๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์
หาญมนตรี
กรรมการ
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาติ
ศรีวงษ์
กรรมการ
๘.๔ นางสาวภรภัทร
ไชยสมบัติ
กรรมการ
๘.๕ นางสาวลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
กรรมการและเลขานุการ
๘.๖ นางสาวมัลลิกาล์
สินธุระวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ระดับหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
๒. ดาเนินการให้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับหลักสูตร
๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ระดับหลักสูตร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการอานวยการ และรายงานผลกลับไปยังหน่วยงานเพื่อการรับรองและปรับปรุงแก้ไข
๕. พัฒนำแนวทำง…
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๔. ด าเนิ น การให้มี การเขี ย นรายงานการประเมิ นตนเองระดั บ คณะ ระดั บ หลั ก สู ต ร เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา)
๕. พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเองให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
๖. ดาเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ
และมหาวิทยาลัย
๗. กาหนดมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร ไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

