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ตอนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ที่ตั้ง เลขที่ 680 ถนนนิ ตโย ตาบลธาตุเชิงชุ ม อาเภอเมือง จัง หวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 4274 – 3682 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลักวิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรม
วิชาหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่น
ต่อไป และก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้ องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชา
ด้วยกัน และหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือ หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครู อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513)
ซึ่งเดิมวิชาในหมวด คหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานชื่อวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน
ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยครูสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทาการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง
ที่เรียกว่า ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อ
ที่วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ , ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ดาเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2542 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กาหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏ มีแนวทางในการ
พัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27
กันยายน 2542 ทาหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทาการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และคหกรรมศาสตร์
ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา คือ สัตวศาสตร์
พืชศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีการอาหาร โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ พืชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การอาหาร สอนร่ว มกับคณะครุศาสตร์ จานวน 2 หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 6 หลักสูตร โดยได้
ปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นแขนงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจ
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การเกษตร การประมง และ สัตวศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรจาก ปี พ.ศ. 2555 จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
เทคนิคการสัตวแพทย์ พืชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นาความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
ค่านิยมหลักองค์กร
"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทาหน้าที่ อย่างมีความสุข"
(4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางเดียวกัน
Heart หมายถึง ร่วมใจ เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมทา ร่วมทาหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุขอย่างมีความสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดี

1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ

(KM)
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-41.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมุ พล ทรงวิชา
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสานักงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
3. อาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
4. อาจารย์นพรัตน์
พัชนีย์
5. อาจารย์อรอนงค์
ไชรา
6. นางสุพัตรา
หล้าชาญ
ประธานสาขาวิชา
1. อาจารย์ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
2. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
3. อาจารย์ทรงทรัพย์
อรุณกมล
4. อาจารย์ ดร.ธนกร
ราชพิลา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประธานสาขาวิชาการประมง
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 7 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์)
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจการเกษตร)
1.6 จานวนนักศึกษา
หลักสูตร
1. เทคโนโลยีการเกษตร
1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.2 แขนงวิชาเทคนิคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง
1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
2. เทคนิคการสัตวแพทย์
3. พืชศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. บริหารธุรกิจการเกษตร
6. สัตวศาสตร์
7. การประมง
รวม
**ย้ายมาเรียนรหัส 59 เป็นหมู่ 2
* หมู่ 1

2560
20
42
26
34
55
19
196

2559
30
29
52
52*
21*
19*
203

ปีการศึกษา (คน)
2558
2557
25**
19**
43**
43
31
51
212

18
38
75
41
49
50
271

รวม (คน)
9
43
57
118
134
151
179
86
76
38
882
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1.7 งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนครได้รับ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 255 9 จ านวนทั้ ง สิ้ น
10,979,235 บาท
ประเภทงบ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
งบลงทุน งบอุดหนุน งบวิจัย
รวม
แผ่นดิน
2,718,600
1,323,500 560,600 2,616,864 7,219,564
รายได้
357,660
2,222,007
240,004
70,000
870,000 3,759,671
รวม
357,660
4,446,007
1,563,504 630,600 3,486,864 10,979,235
โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 7,219,564 บาท และเงินรายได้ จานวน 3,759,671 บาท โดยได้นา
เงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสาหรับดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

งบแผ่ นดิน
แผ่นดิน -, งบวิจยั ,
2,616,864, 36%

แผ่นดิน -, งบ
ดำเนินงำน, 2,718,600,
38%

แผ่นดิน -, งบลงทุน,
1,323,500, 18%

แผ่นดิน -, งบอุดหนุน,
560,600, 8%

งบรายได้
รำยได้ , งบอุดหนุน,
70,000, 2%

รำยได้ , งบบุคลำกร,
357,660, 10%

รำยได้ , งบวิจยั ,
870,000, 23%

รำยได้ , งบดำเนินงำน,
2,222,007, 59%
รำยได้ , งบลงทุน,
240,004, 6%

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1) จานวนอาจารย์
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2) จานวนบุคลากรสายสนับสนุน

หล้าชาญ

เลขที่
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
217
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาว มัลลิกาล์
นางสาว กนกภรณ์

สินธุระวิทย์
จันตะแสง

UO 012
UO 054

นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการโภชนาการ

4
5
6
7
8
9
10

นาง
นาย
นาย
นางสาว
นาง
นางสาว
นาย

กิรอัชฌา
สัญญา
อภิสิทธิ์
สกลสุภา
ขวัญแข
กานดาภร
ถาวร

แถมสมดี
แถมสมดี
โสรินทร์
เจนศิริวงษ์
ทรงอภิวัฒน์กุล
คัณทักษ์
ศรีระวงค์

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

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คนงาน

11
12
13
14
15

นาย
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว

สมัย
สริญญา
ประมวลศักดิ์
รัชดาภรณ์
ทิพวรรณ

บุญชัยโย
แสนภูวา
ไม้แสนดี
ราชติกา
บุญตาท้าว

CW 103
CW 225
CW 102
CW 359
CW 384

คนงาน
คนงาน
คนงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

16
17

นาย
นาย

อรัญ
เสกสรร

บุตรนา
บริบูรณ์

CW 403
-

นักวิชาการประมง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

1

นาง

2
3

สุพัตรา

วันที่บรรจุ

สังกัด

ประเภทบุคลากร

3 พฤศจิกายน 2540 สานักงานคณบดี

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

11 เมษายน 2550 สานักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร
14 กุมภาพันธ์ 2554 สานักงานคณบดี
15 พฤษภาคม 2555 สานักงานคณบดี
1 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาการประมง
18 พฤศจิกายน 2556 สานักงานคณบดี
1 มีนาคม 2559 สานักงานคณบดี
16 มีนาคม 2547 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1 เมษายน 2550
1 ตุลาคม 2552
1 ตุลาคม 2554
1 ตุลาคม 2557
1 ตุลาคม 2557

สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร
1 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาการประมง
1 เมษายน 2559 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี
จ้างเหมารายเดือน
ปริญญาตรี
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-91.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับอาคารสถานที่
1) สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ลาดับที่
รายการ
1
ห้องสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
ห้องปฏิบัติงานคณบดี รองคณบดี
3
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
4
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
6
ห้องสานักงานสโมสรนักศึกษา

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

2) สาขาวิชาพืชศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
โรงฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการช่างเกษตรพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการด้านปฐพี กีฎวิทยาและโรคพืช พร้อมวัสดุ – ครุภณ
ั ฑ์
แปลงปฏิบัติการปลูกพืช เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ และพืชสมุนไพร

จานวน
2 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
20 ไร่

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

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 ห้อง

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สตั ว์
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารสัตว์
ห้องปฏิบัติการทางการผสมเทียม
โรงเรือนเลี้ยงสุกร
โรงเรือนสัตว์ปีก
โรงเรือนเลี้ยงโค
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
คลินิกรักษาสัตว์
4) สาขาวิชาการประมง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการประมง
ห้องบรรยาย
ห้องปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงาม
ห้องเก็บวัสดุ – ครุภัณฑ์
โรงเรือนเพาะพันธุ์ปลา
บ่อเพาะพันธุ์ - บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
บ่อเพาะเลีย้ งพันธุ์ปลาสวยงาม
อควาเรียม

- 10 5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อาคารปฏิบตั ิการคหกรรม
โรงเรือนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
อาคารโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร

จานวน
1 ห้อง
6 ห้อง
1 ห้อง
1 อาคาร
1 โรงเรือน
1 หลัง

1.10 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงานทาและสามารถทางานได้หลากหลาย
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ตอนที่ 2

การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. คณะควรมีแผนพัฒนาสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีผลงานวิจัย
2. คณะควรมีแรงจูงใจให้อาจารย์น้องใหม่ได้ทาวิจัย
3. คณะควรมีมาตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
การดาเนินการในปี 2559
คณะมีแนวทางพัฒนาสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมี
โครงการการบริหารจัดการผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย และมีแรงจูงใจให้อาจารย์น้องใหม่ได้ทา งานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560
วิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. คณะควรมีแผนบริหารความเสี่ยงภายนอกที่กระทบด้านนักศึกษาที่ลดลง
2. คณะจาเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่แตกต่างกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยอาจ
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีอยู่ รวมถึงจุดเด่นของพื้นที่จังหวัดสกลนคร เช่น ด้านการผลิตพืช
ผลิตสัตว์ การเกษตรผสมผสานและการแปรรูปการเกษตร เป็นต้น
แนวทางการพัฒนา
การดาเนินการในปี 2559
คณะมีแผนบริหารความเสี่ยงที่
คณะดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ระบุความเสี่ยงภายนอก
2560 โดยจัดทาแผนความเสี่ยงภายนอก คือ แนวโน้มจานวนนักศึกษาที่
ลดลง
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ ผลจากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ประจาคณะ เพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตร
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร
บริหารธุรกิจ
การเกษตร
พืชศาสตร์

สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคนิคการสัตวแพทย์
การประมง

เป็นคนดี เป็นนักวิจัย เป็นผู้ประกอบการ

บัณฑิตพืชศาสตร์เป็นคนดีคิดสร้างสรรค์ หมั่นเรียนรู้
สู้งานหนัก และเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ใฝ่รู้วิชาการ ชานาญการปฏิบัติ ยืนหยัดพัฒนาท้องถิ่น
ผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ซื่อสัตย์ ใส่ใจ คิดใหม่และใฝ่คุณภาพ
ทักษะดี มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาตน
รอบรู้ สู่นวัตกรรม นาการประมง

ตอนที่ 3
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลั ก การของการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น พั น ธกิ จ ดั ง กล่ า วจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริห ารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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
2.12
2.20
2.48
5.00
5.00
5.00
3.63
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

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

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ:
คะแนนที่ได้=

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน
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ผลการดาเนินงาน:
ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดสอนทั้งหมด 7
หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
จานวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการกากับมาตรฐาน จานวน 2 หลักสูตร มีผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 15.36 คะแนน ดังนี้
ชื่อหลักสูตร

ผ่านการกากับมาตรฐาน ()
ไม่ผ่านการกากับมาตรฐาน ()

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. พืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3. เทคนิคการสัตวแพทย์
4. สัตวศาสตร์
5. บริหารธุรกิจการเกษตร
6. การประมง
7. เทคโนโลยีการเกษตร
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้









คะแนนประเมินหลักสูตร
3.08 คะแนน
3.40 คะแนน
3.20 คะแนน
2.54 คะแนน
0 คะแนน
2.65 คะแนน
0 คะแนน
14.87 คะแนน
7 หลักสูตร
14.87/7
= 2.12 คะแนน

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)
คทก-1.1(7)

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)
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
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ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้

2.50 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

2.12 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์
สกอ. และมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์
2. การดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

2.12 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.50 คะแนน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และบาง
หลักสูตรอยู่ในช่วงดาเนินการปิดหลักสูตร เมื่อ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดาเนินการเกลี่ย
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ.
และมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์ และดาเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

: อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

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

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล

เกณฑ์การประเมิน:
โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 :
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ:
1. คุณวุฒิป ริ ญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลั กเกณฑ์การพิจ ารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. การนับจานวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ ยวกับการนับจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
ผลการดาเนินงาน :
ในปี การศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สกลนคร มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 37 คน มีอาจารย์ประจาทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน
6.5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อคานวณค่าร้อย
ละของอาจารย์ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 2.20
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2559

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
37 คน
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
30.5 คน
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
6.5 คน
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
= (6.5/37) ×100
= ร้อยละ 17.57
- แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5
= (17.57× 5 / 40)
คะแนนที่ได้

= 2.20 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่

เอกสาร
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จาแนกตาม
คทก.1.2(1)
ตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
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ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. จานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

(ร้อยละ 20) 2.50 คะแนน
(ร้อยละ 17.75) 2.20 คะแนน
2.20 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ 20) 2.50 คะแนน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเพิ่มขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

: อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ปัจจัยนาเข้า

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

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล

เกณฑ์การประเมิน :
โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 :
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ร่วมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวน 37 คน มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี (กลุ่ม ข ) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ที่กาหนดให้เป็นคะแนน
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เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไปดังนั้นเมื่อคานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เท่ากับ 2.48
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2559

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

37 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

26 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

10 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

1 คน

- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

-

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

11 คน
= (11/37) ×100
= ร้อยละ 29.73
= (29.73 × 5 / 60)
= 2.48 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
เอกสาร
ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จาแนกตาม
คทก.1.3(1)
ตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

(ร้อยละ 30) 2.50 คะแนน
(ร้อยละ 29.73) 2.48 คะแนน
2.48 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ 30) 2.50 คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาอาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรกากับติดตามการพัฒนาอาจารย์ที่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
: จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล
ประธานหลักสูตร :
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง
เกณฑ์การประเมิน :
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนั กศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนาค่าความแตกต่าง
มาพิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา(Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม -ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ΣniCi
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณ ดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา =
เทียบเท่าต่อปี (FTES)

Student Credit Hour (SCH ) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
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การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
=FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 xFTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 xFTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา
กลุ่มสาขา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
เกษตร ป่าไม้และประมง(20 : 1)
20 : 1
สูตรการคานวณ :
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง -สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
X 100
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละทีม่ ากกว่าร้อยละ0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5 - (ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก
2.3)
4
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ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 33 คน (สัดส่วน ค่า FTES ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ
20) จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 657.03 สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจาที่เป็นจริงเท่ากับ 18.25 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.00
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2559

- จานวนนักศึกษาทั้งหมด

657.03

- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

657.03

-- ระดับอนุปริญญาตรี

-

-- ระดับปริญญาตรี

657.03

-- ระดับป.บัณฑิตขั้นสูง

-

-- ระดับปริญญาโท

-

-- ระดับปริญญาเอก

-

- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ)
- สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง
(ระบุแยกตามกลุ่มสาขา)
-- เกษตร ป่าไม้และประมง(20 : 1)
วิธีการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
แทนค่า
FTES =

23,639
36

= 657.03

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง =

657.03
36

= 18.25

คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นร้อยละ
=

(18.25 – 20)
× 100
20

= -8.75

เนื่องจาก ค่าร้อยละทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน

36
20
18.25
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หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
เอกสาร
สรุปค่า SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีการศึกษา 2559 จาแนก
คทก.1.4(1)
รายคณะ
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้

(น้อยกว่าร้อยละ 0) 5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

(ร้อยละ -8.75) 5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
(น้อยกว่าร้อยละ 0) 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1. นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล
2. น.ส.มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลั กสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้ บริการและการให้ ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน:
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐานอ้างอิง

1 จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียน
เพื่อจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โดยเชิญวิทยากรภายนอก คือ คุณบังอร ไชยเสนา มาให้
ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิต

คทก.1.5-1(1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ปีการศึกษา 2559
คทก.1.5-1(2) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษา คทก.1.5-1(3) การเข้าร่วมโครงการ
ทางด้านงานวิจัย และได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับ
นาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดช่องทางการให้ข้อมูล
นอกเหนือจากเวลาเรียน โดยการใช้ช่องทางเว็บไซต์ Line
facebook รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์

คทก.1.5-2(1) เว็บไซต์ Line facebook
รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานในศตวรรษที่ 21

คทก.1.5-3(1) โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2559
คทก.1.5-3(2) รายงานโครงการการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การทางานในศตวรรษที่ 21
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษา สหกิจศึกษาเพื่อให้ คทก.1.5-3(3) รายงานโครงการสหกิจ
นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานจากสถานประกอบการจริง ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
และมีคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้ อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม 5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประเมินคุณภาพของการจัด คทก.1.5-4(1) รายงานโครงการ
โครงการ จากจานวน 5 โครงการ ที่จัดทั้งสิ้นในคณะ โดยมีผลการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
ประเมินในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2559
คทก.1.5-4(2) รายงานโครงการปัจฉิม
นิเทศ ปีการศึกษา 2559
คทก.1.5-4(3) รายงานโครงการการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การทางานในศตวรรษที่ 21
คทก.1.5-4(4) รายงานโครงการสหกิจ
ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

5 นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินนาผลการประเมินจากข้อ คทก.1.5-5(1) รายงานโครงการ
4 มาปรับปรุงพัฒนาการในการดาเนินโครงการในปีการศึกษาต่อไป ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2559
คทก.1.5-5(2) รายงานโครงการปัจฉิม
นิเทศ ปีการศึกษา 2559
2. ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการการอบรม
คทก.1.5-5(3) รายงานโครงการการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานในศตวรรษที่ ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
21 โดยได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี รายละเอียดตามเล่มรายงาน สู่การทางานในศตวรรษที่ 21
โครงการ การจัดโครงการในปีการศึกษาต่อไปจะดาเนินโครงการให้
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านพืช สัตว์ประมง ธุรกิจ
การเกษตร รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเกษตร
3. ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษา สหกิจศึกษา คทก.1.5-5(4) รายงานโครงการสหกิจ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทางานจากสถาน
ศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ประกอบการจริง และมีคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยได้รับ
คทก.1.5-5(5) รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะจากทางสถานประกอบการ รายละเอียดตามเล่ม
ของกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
รายงานโครงการนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดาเนินการจัด 2559
อบรมการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาและอบรมการให้ความรู้ก่อน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนของการนิเทศสหกิจ
ศึกษา หลังจากกลับมาจากนิเทศสหกิจจากสถานประกอบการแล้ว
จะดาเนินการเพิ่มช่องทางในการนิเทศเพิ่มขึ้น เช่น การนิเทศ
นักศึกษาโดยวิธี Video call หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการจัดโครงการเสริมสร้าง คทก.1.5-6(1) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบัณฑิตเกษตร เพื่อข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน ศักยภาพบัณฑิตเกษตร ประจาปี
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ในช่วงที่บัณฑิตมาร่วมพิธี
การศึกษา 2559
พระราชทานปริญญาบัตร
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ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ (5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5 คะแนน)
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ (5 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ชื่อ – สกุล : อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1. นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล (นักวิชาการศึกษา)
2. น.ส.มัลลิกาล์ สินธุระวิทย์ (นักวิชาการเกษตร)

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา

แผนและการจัดกิจกรรม
จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทาแผนการดาเนินการเพื่อพัฒนา
นักศึกษา ให้ครบทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการทั้ง ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา และคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้กากับการ
ดาเนินงานกิจการนักศึกษา และกาหนดเป็นปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษา ประจาปี 2559 เพื่อเป็นแผนในการดาเนินงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คทก.1.6-1(1) ปฏิทินกิจกรรม ประจาปี
การศึกษา 2559 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.1.6-1(2) แผนพัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา
2559

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนิน

คทก.1.6-2(1) กิจกรรมไหว้ครู ถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบน้าฝน และบายศรีสู่
ขวัญ ปีการศึกษา 2559
คทก.1.6-2(2) โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
คทก.1.6-2(3) โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ "ฟู้ดไซน์สัมพันธ์"
ครั้งที่ 4
คทก.1.6-2(4) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การทางานในศตวรรษที่ 21
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

กิจกรรมทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้า
อาบน้าฝน ปีการศึกษา 2559
2. ด้านความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแต่ละหลักสูตรได้
ดาเนิน กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา
เพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณะของแต่ละหลักสูตร
3. ด้านทักษะทางปัญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ดาเนินโครงการสัมนา
เชิงวิชาการและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ฟู้ดไซน์สัมพันธ์" ครั้งที่ 4
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ได้ดาเนินโครงการสัมนาเชิงวิชาการและ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ฟู้ดไซน์สัมพันธ์" ครั้งที่ 4
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนิน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การทางานในศตวรรษที่ 21
 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ คทก.1.6-3(1) รายงานผลการดาเนิน
นักศึกษา
โครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2559
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ในโครงการปฐมนิเทศ
นิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ทาความรู้จักกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในส่วนที่นักศึกษาสามารถนาไปใช้เพื่อการเรียน
การสอนและการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และในระดับคณะ
เพื่อส่งผลในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
 4 ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

คทก.1.6-4(1) รายงานผลการดาเนินงาน
ไหว้ครู ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้าฝน
และบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2559
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการกากับและติดตามการ
ดาเนินงานโดยมีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรม
นักศึกษา ทุกกิจกรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการและนาผลการประเมินที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ดาเนินงาน จัดทาแผนเพื่อพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.6-4(2) รายงานผลโครงการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชา
คทก.1.6-4(3) รายงานผลการดาเนิน
โครงการสัมนาเชิงวิชาการและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ฟู้ดไซน์
สัมพันธ์" ครั้งที่ 4
คทก.1.6-4(4) รายงานผลรายงานผล
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางานใน
ศตวรรษที่ 21
คทก.1.6-4(5) รายงานผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2559
คทก.1.6-4(6) แผนการพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

 5 ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
คทก.1.6-5(1) รายงานผลการดาเนินงาน
พัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา ทุกโครงการ ในปี
ผลการดาเนินงาน
การศึกษา 2559
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการประเมินผลการดเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครบทุกโครงการที่ได้ดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2559
 6 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

คทก.1.6-6(1) แผนพัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี 2560
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

5

ผลการดาเนินงาน

มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดทาแผนพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
จุดที่ควรพัฒนา
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบั น อุ ดมศึ กษาแต่ล ะแห่ งอาจมี จุด เน้ นในเรื่ องการวิจั ยที่ แตกต่า งกั นขึ้ น กับ สภาพแวดล้ อ มและ
ความพร้ อ มของแต่ ล ะสถาบั น อย่ า งไรก็ ต ามทุ ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี พั น ธกิ จ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของพัน ธกิ จ สถาบั น ดัง นั้ น จึ ง ต้อ งมี ร ะบบและกลไกควบคุ มให้ ส ามารถด าเนิน การในพั นธกิจ ด้า นนี้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์การวิจัยจะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ 1)
สถาบั น ต้ องมีแผนการวิ จั ย มี ร ะบบและกลไกตลอดจนมี การสนั บสนุ นทรัพยากรให้ ส ามารถดาเนิ นการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพันธกิจด้านอื่น ๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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
5
5
4.44
4.81
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล
ประธานหลักสูตร :
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- บริหารธุรกิจการเกษตร
- การประมง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติ งานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ ศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการใช้ระบบสารสนเทศผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้ประสานงานจัดการแจ้งประกาศเพิ่มเติมใน
กรณีที่มีประกาศเร่งด่วน

คทก.2.1-1(1) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://rdi.snru.ac.th/th/
คทก.2.1-1(2) คู่มือการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คทก.2.1-1(3) ประชาสัมพันธ์การสมัคร
และการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี 2559

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชา คทก.2.1-2(1) ภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง คณะเทคโนโลยีการ เกษตร
- สาขาการประมง
- สาขาสัตวศาสตร์
- สาขาพืชศาสตร์
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
คทก.2.1-2(2) แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.2.1-2(3) เวปไซต์สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องสมุดที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
คทก.2.1-2(4) ภาพห้องสมุด คณะ
ข้อมูล
เทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสิ่งอานวยความสะดวกรักษาความ คทก.2.1-2(5) ระบบป้องกัน สัญญาณ
ปลอดภัย เช่น ระบบป้องกันสัญญาณเตือนการเกิดเพลิงไหม้และ เตือนการเกิดเพลิงไหม้ ป้ายบอกทางหนี

- 39 -

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

การติดตั้งกล้องวงจรปิด
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
ไฟ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (ภาพ)
คทก.2.1-2(6) รายงานโครงการการ
บริหารจัดการผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักฐานอ้างอิง

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ประสานงานผ่านสถาบันวิจัยและ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็น
ผู้ประสานงานจัดการแจ้งประกาศเพิ่มเติมในกรณีที่มีประกาศ
เร่งด่วน

คทก.2.1-3(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่องการรับสมัครข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สายวิชาการ)

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ใช้เกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ร่วมกับหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

คทก.2.1-4(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
คทก.2.1-4(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุน
เพื่อเข้าร่วมในการนาเสนอผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการให้ประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้าง คทก.2.1-5(1) ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ
ขวัญกาลังใจและยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สร้างขวัญกาลังใจและยกย่องอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1. คณะเทคโนโลยี การเกษตรมีร ะบบและกลไกเพื่อช่ ว ยในการ คทก.2.1-6(1) คู่ มื อ การบริ ห ารงานวิ จั ย
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และดาเนินการตามระบบคู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ (5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ (5 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

: เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน : ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล

เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐานให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ล งนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2559
- จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- แผ่นดิน

2,532,973 บาท

- งบประมาณ บ.กศ.

870,000 บาท

- ทุนวิจัยในชั้นเรียน

15,000 บาท

- ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

65, 000 บาท

- จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมเงินทั้งหมด

1,200,000 บาท
4,682,973 บาท

- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

36 คน

- จานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

36 คน

รวม

วิธีการคานวณ :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
4,682,973
36

= 130,053.58 บาท/คน
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2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
130,053.58
= 10.54 คะแนน
60,000
หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่

เอกสาร
1. สรุปจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา ประจาปีงบประมาณ 2559

คทก.2.2(1)
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้

5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

5 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่หลากหลายขึ้น
2. สนับสนุนงบพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
: ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางขวัญแข ทรงอภิวัฒน์กุล

เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1.คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย X 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ห รื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่ผ ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพืน้ ฐาน
- จานวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจั ยหรือ บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใ นรายงานสื บเนื่อ ง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ป รากฏในฐานข้ อมู ล ระดั บ นานาชาติต ามประกาศก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

ค่าน้าหนัก จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
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- 47 ข้อมูลพืน้ ฐาน
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการ

ค่าน้าหนัก จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
1.00

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานสร้างสรรค์

1.00
1.00
1.00
1.00

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.00
13

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

9.6

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

36

วิธีการคานวณ :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย = 9.6/36 X 100
= ร้อยละ 26.67
แปลงค่าเป็นคะแนน = 26.67 X 5 / 30
คะแนนที่ได้ = 4.44 คะแนน
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หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
คทก-2.3(1)
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)
คทก-2.3(10)

คทก-2.3(11)

คทก-2.3(12)
คทก-2.3(13)

เอกสาร
Prevalence of Tick-borne Pathogens in Quarantined Dogs at Nakornpranom
Animal Quarantine Station. 2016. Thailand. J. Mahanakorn Vet. Med. 11(1): 19. (0.8)
Seven new species of the earthworm genus Metaphire Sims & Easton, 1972
from Thailand (Clitellata: Megascolecidae). Zootaxa 4117 (1): 063–084 (1.0)
Two new Cambodian semi-aquatic earthworms in the genus Glyphidrilus
Horst, 1889 (Oligochaeta, Almidae), based on morphological and molecular
data. Zootaxa 4189 (3): 543–558 (1.0)
ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลของลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 วารสารพืชศาสตร์สงขลา
นครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I) หน้า 55 – 59 (0.8)
Kiln and wood types affecting charcoal quality : Charcoal use as soil
amendments in Northeast Thailand วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ หน้า
1316 – 1321 (0.8)
การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวานดิพพลอยด์และเตตราพลอยด์ วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 (0.8)
การผลิตปุ๋ยหมักจากากคราม ACADEMIC JOURNAL UTTARADIT RAJABHAT
UNIVERSITY Vol.11 Special Issue 3 November 2016 (0.8)
Effect of Thiourea on Sprouting of Litchi sinensis Sonn. Cv. Nakorn Phanom
1. Sakon Nakhon Rajabhat University Journal of Science and Technology
(0.6)
Effect of monopotassiumphosphate and ethephon on flowering of Lichi
(Litchi sinensis Sonn.) cv. Nakorn Phanom 1. Sakon Nakhon Rajabhat
University Journal of Science and Technology (0.6)
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งก้ามแดงวัยอ่อน วารสาร
แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560) (0.8)
Effect of Different Stocking Densities on Snakeskin Gourami (Trichogaster
pectoralis) Raised in a Circular Concrete Tank. The 6th International
Conference on Sciences and Sciences 2016 (ICSSS 2016): Mutual Community
Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being
September 22-23, 2016 at Rajabhat Maha Sarakham University (0.4)
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias
gariepinus) ที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกและบ่คอนกรีต วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2559) ISSN 2287-0083 (0.6)
ผลของการขาดอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2559) ISSN 2287-0083 (0.6)
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ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้

2.50 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

4.44 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

4.44 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาผลงานวิชาการให้ 1. ควรมีการพัฒนาการทาผลงานวิชาการให้มีการ
มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลั กสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้ บริการทาง
วิช าการแก่ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่า ง ๆ ตามความถนั ดและในด้านที่ส ถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถาม
ต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจั ดการเรียนการสอนและการวิจั ย พัฒนาตาแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการ
ค่าคะแนนที่ได้
5 คะแนน
5 คะแนน
ดีมาก

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

: การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
1. นางกิรอัชฌา แถมสมดี
2. น.ส.กนกภรณ์ จันตะแสง
3. น.ส.สกลสุภา เจนศิริวงษ์
4. นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ
1

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

คณะมียุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการ ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมการ คทก.3.1-1(1) แผนบริการวิชาการ
บริ ก ารวิช าการ ถ่ายทอดองค์ค วามรู้ สู่ ชุม ชน โดยมี การส ารวจความ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ต้องการของชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของชุมชนมากที่สุ ด และได้จัดทาแผน
บริการวิชาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จทั้งในระดับ
แผนและระดับโครงการ กาหนดการบรรลุเป้าหมายของแผนและบรรลุ
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80
กาหนดให้ มีการบูร ณาการโครงการบริ การวิจัยกับการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 รายวิชาในทุกหลักสู ตร และบูรณาการกับการวิจัยอย่าง
น้อย 1 เรื่อง และได้นาแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เสนอคณะกรรมการประจาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในคราว
การประชุม วันที่ 8 ตุลาคม 2558
 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม
คณะมีการใช้ประโยชน์จากโครงการเพื่อให้เกิดผลกับนักศึกษาและ
ชุมชนที่ร ะบุ ไ ว้ในโครงการ จ านวน 10 โครงการและคณะได้รั บการ
จัดสรรงบประมาณแผ่น ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงิน
อุด หนุ น จากมหาวิท ยาลั ย เพื่ อ จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
จานวน 10 โครงการ ดังนี้
1) โครงการคลิ นิ กรั ก ษาสั ต ว์ และผสมเที ย ม งบประมาณจานวน
50,000 บาท 2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยง
ปลานิ ล เพื่ อเพิ่ ม รายได้ต ามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ย ง งบประมาณ
จ านวน 60,000 บาท 3) โครงการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการจั ด การ
คุณภาพน้าและสุขภาพปลานิลในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง งบประมาณ
จ านวน 60,000 บาท 4) โครงการไส้ เ ดื อ นดิ น จากฐานความรู้ สู่
การเกษตรแบบยั่งยืน งบประมาณจานวน 50,000 บาท 5) โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย งบประมาณจานวน 60,000 บาท
6) โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านการ
จัดบริการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน รุ่นที่ 2 งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท 7) โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านโรคและการ
จัดการสุขภาพกบนาในระบบการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ งบประมาณจานวน
60,600 บาท 8) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคต้นน้าเพื่อการผลิต

คทก.3.1-2(1) สรุปการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
คทก.3.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.3.1-2(3) แผนการใช้
ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
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โคขุ น งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 9) พั ฒ นาความปลอดภั ย
อาหาร ชุมชนบ้านเชิงดอย อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ
จานวน 60,000 บาท และ 10) โครงการความร่ว มมือทางวิช าการ :
Social Lab ด้านการเกษตร งบประมาณจานวน 60,000 บาท
3

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า

คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า เป็นโครงการที่ คทก.3.1-3(1) แผนปฏิบัติราชการ
อยู่ในแผนบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 10 โครงการ ตามแผนปฏิบัติ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.3.1-3(2) โครงการคลินิก
รักษาสัตว์ และผสมเทียม
คทก.3.1-3(3) โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยง
ปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
คทก.3.1-3(4) โครงการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้า
และสุขภาพปลานิลในการเลี้ยงปลา
นิลในกระชัง
คทก.3.1-3(5) โครงการไส้เดือนดิน
จากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบ
ยั่งยืน
คทก.3.1-3(6) โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิถีเกษตรปลอดภัย
คทก.3.1-3(7) โครงการพัฒนาครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีด้านการจัดบริการอาหาร
กลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน รุ่น
ที่ 2
คทก.3.1-3(8) โครงการถ่ายทอด
ความรู้ด้านโรคและการจัดการ
สุขภาพกบนาในระบบการเลี้ยงเชิง
พาณิชย์
คทก.3.1-3(9) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตโคต้นน้าเพื่อการ
ผลิตโคขุน
คทก.3.1-3(10) พัฒนาความ
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ปลอดภัยอาหาร ชุมชนบ้านเชิงดอย
อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
คทก.3.1-3(11) โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ : Social Lab
ด้านการเกษตร

4

ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา

คณะมีก ารประเมิน ความส าเร็ จ ตามตัว บ่งชี้ ของแผนและโครงการ
บริ การวิช าการแก่สั งคมตามแผนบริ การวิช าการคิดเป็นร้อยละ 100
และนาผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 31 สิงหาคม
2559 คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อเสนอแนะ ในการบริการ
วิชาการในปีหน้าให้เกิดความยั่งยืน ในกรณีมีขีดจากัดในเรื่องปัจจัยการ
ผลิต ควรเพิ่มวิธีการเลี้ย งปลานิล เพื่อให้ เกิดความคุ้มทุน เพิ่มมูลค่า
และคุณภาพของผลิต

คทก.3.1-4(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 31
สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณา ผล
การดาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.3.1-4(2) แผนบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
คณะนาผลการประเมิน จากคณะกรรมการประจาคณะ มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อเสนอแนะต่อการจัดโครงการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น โดย
การนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ ที่มีข้อเสนอแนะ
“ในการบริการวิชาการในปีหน้า ให้เกิดความยั่งยืน ในกรณี มีขีดจากัด
ในเรื่องปัจจัยการผลิต ควรเพิ่มวิธีการเลี้ยงปลานิล เพื่อให้เกิดความคุ้ม
ทุน เพิ่ มมู ล ค่ า และคุ ณภาพของผลิ ต ” มาปรั บปรุ ง เพิ่ม เติ ม ในแผน
บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้เสนอ โครงการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ เป็นการบริการวิชาการ
เรื่ อ งเทคนิ ค การเลี้ ย งปลานิ ล แปลงเพศ ในระบบไบโอฟลอคและ
ระบบอควาโปรนิค
6

คทก.3.1-5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 31
สิงหาคม 2559
คทก.3.1-5(2) แผนบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

คณะมี ส่ ว นร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ในการบริ ก าร
วิชาการ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการถ่ายทอดความรู้การปลูก
ครามเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าคราม-ผ้าไหม บ้านกุดแฮด
อาเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อ.ครองใจ โสมรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ 2) โครงการอบรมการผลิ ต น้าหมั กชีว ภาพเพื่ อก าจั ด

คทก.3.1-6(1) รายงานผลโครงการ
ถ่ายทอดความรู้การปลูกครามเพื่อ
เพิ่มผลผลิต
คทก.3.1-6(2) รายงานผลโครงการ
อบรมการผลิตน้าหมักชีวภาพเพื่อ
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ศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านนางอย กาจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี
ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ปลอดสารพิษบ้านนางอย ของเกษตรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้าน
ต.นางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร ผศ.ยุ พิน สมคาพี่ เป็นผู้รับผิดชอบ นางอย
โครงการ
ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ 5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ดีมาก

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ 5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่องทุก
หลักสูตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
สร้างองค์ความรู้ 1 หลักสูตร 1 บริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน / ลุ่มน้าโขง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. โครงการร่วมกับจังหวัด “โครงการประชารัฐ”

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุ บารุงศิลปะและวัฒ นธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
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
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

: ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน
1

หลักฐานอ้างอิง

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดผู้รับผิดชอบในการ ทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและมีคณะกรรมการดาเนินงาน ตามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ในแผนการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คทก.4.1-1(1) แผนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ 2559

 2 จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนโดย
เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 โครงการ
ตัวอย่างเช่น โครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมการทานา มุ่งเน้นให้
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สานต่อ ประเพณีการทานาแบบ
ดั้งเดิม ลดการใช้สารเคมี การทาเกษตรแบบไร้ของเสียและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
3

คทก.4.1-2(1) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2559

กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กากับติดตามการ
คทก.4.1-3(1) รายงานการประชุม
ดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดประชุม คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และรายงานความก้าวหน้าของการ
1/2559
ดาเนินงานและผลการดาเนินงาน ผ่านคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
4

ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

งานกิจการนักศึกษาของคณะได้ประเมินความสาเร็จของตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมจานวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 26,600บาท
(โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม 16,600 บาท โครงการเกษตร
อนุรักษ์วัฒนธรรมการทานา 10,000 บาท และโครงการงานกิจการ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 75,000 บาท) ทั้งนี้ทุกโครงการ

คทก.4.1-4(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
1/2560
คทก.4.1-4(2) รายงานผลการ
ดาเนินโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ 1/2560
 5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษานาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน คทก.4.1-5(1) รายงานการประชุม
และกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีต่อไปโดยการ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
การปรับแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียน และ 1/2560
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้ยมี
การบูรณาการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา
6

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการเผยแพร่กิจกรรมและการ
บริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ คณาจารย์ นักศึกษา
และสาธารชน ชุมชนใกล้เคียง อาทิ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทา
นา และโครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้าฝน
7

คทก.4.1-6(1) ภาพกิจกรรมการการ
ดาเนินโครงการ ในเว็ปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
ผลการประเมินตนเอง :
เปูาหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเปูาหมาย
เปูาหมายปีถัดไป

-

6 ข้อ (5 คะแนน)
ดีมาก
 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
6 ข้อ (5 คะแนน)
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สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กับพันธกิจของคณะ
โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. โครงการการทาบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบูชาครูใหญ่สาขาสัตวศาสตร์
3. โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม
4. โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน
5. โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตองขั้นสูง
6. โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา
7. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
8. โครงการเทคนิคการสัตว์แพทย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดดีต่อสังคม
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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

การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนที่ได้
5.00
4.00
4.50
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

: การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
คณบดี
รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางกิรอัชฌา แถมสมดี

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ล ะหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริห ารและพัฒ นาบุคลากรสายวิช าการและ
สายสนับสนุน
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
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเปูาหมาย การปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559 – 2562
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559 – 2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)
3) นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราว
ประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2559
4) ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะ ใน
คราวประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

คทก.5.1-1(1) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
คทก.5.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2559-2562
คทก.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2559
คทก.5.1-1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
คทก.5.1-1(5) คารับรองการปฏิบัติราชการ
รายโครงการ+แผนการดาเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-1(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 31
สิงหาคม 2559

 2 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
โดยมี ร องคณบดี ฝุ า ยบริ ห ารและวางแผน ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝุ า ย
วางแผนและประกันคุณภาพ และหัวหน้าสานักงานคณบดีเป็น
หลัก ดาเนินการจัดทาแผนฯหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย คณะได้ประเมินความต้องการทรัพยากร จากการ
ประชุมในระดับสาขาวิชา หลักสูตร และนาแผนการใช้จ่ายตามที่
ได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยแผนการ
ใช้จ่ายเงินได้แยกงบประมาณในส่ วนการพัฒนาคณะอื่นๆ และ
ส่วนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังและ
แผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้การรายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ คือระบบบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร

คทก.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
คทก.5.1-2(2) คารับรองการปฏิบัติราชการ
รายโครงการ+แผนการดาเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-2(3) การจัดสรรค่าใช้จ่าย
รายวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-2(4) ผลการคานวณต้นทุนการ
ผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

http://fns.snru.ac.th/index.aspx
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
http://plan.snru.ac.th/topics/5023

หลักฐานอ้างอิง

3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ปี 2559 โดยมีคณบดี กรรมการบริหาร
คณะ เป็นหลัก
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันในการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ
ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 และคณะได้นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.
2559 ของคณะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ คือ จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยสกอ. 2) ด้านการเงิน คือ ประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความล่าช้า 3) ด้านการดาเนินงาน คือ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
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
สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงคือ 1) การยอมรับ
ความเสี่ยง 2) การลดความเสี่ยง 3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
และ 4) การกระจายความเสี่ยง
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2559 จานวน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ที่สามารถ
ขจัดความเสี่ยงได้มี 2 ด้าน และอีก 1 ด้านไม่สามารถขจัด
ความเสี่ยงได้คือจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. และได้ดาเนินการ
จัดให้เป็นความเสี่ยงในปี 2560 และรายงานต่อคณะกรรมการ

คทก.5.1-3(1) คาสั่งคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ที่ 58/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.1-3(2) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-3(3) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คทก.5.1-3(4) คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
คทก.5.1-3(5) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 31
สิงหาคม 2559
คทก.5.1-3(6) การติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ประจาคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในคราวประชุมวันที่ 31
สิงหาคม 2559
6. มีการนาผลการประเมินผลข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2558 ในวันที่ 5
กันยายน 2559 ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป คือ วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในด้านความเสี่ยงภายนอกคณะที่มี
กระทบด้านนักศึกษาที่ลดลง เนื่องจากความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบเพียงความเสี่ยงภายในคณะ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 3 ด้าน
1. ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.1) ประสิทธิภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า
ตกค้าง หรือผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนทาให้เกิดผลเสียต่อการ
ดาเนินงาน
1.2) การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
2. ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
2 . 1 ) แ น ว โ น้ ม นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ลดลง
3. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
3.1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการ
เกษตร) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและไม่เป็นไปตาม
สัดส่วน
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการทีอ่ ธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยคณบดีดาเนินงานได้รับประสิทธิผลดีตามรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล
มีการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
2) หลักประสิทธิภาพ
คณะได้ดาเนินการจัดทาห้องเรียน/ห้องสัมมนา เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ
โดยใช้งบประมาณของคณะในการดาเนินการ

คทก.5.1-4(4) รายงานการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
คทก.5.1-4(5) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-4(6) เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/
 เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการสอน
http://e-learning.snru.ac.th
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3) หลักการตอบสนอง
มีเวปไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวปไซต์บริหารการศึกษา
เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และเวป
ไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การวิจัย
4) หลักภาระรับผิดชอบ
มีผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม จานวน
19 เรื่อง ต่อจานวนอาจารย์ประจา 37 คน
มี ก าร ด า เ นิ น งา นที่ ส อด คล้ อง กั บอั ตลั กษ ณ์ ขอ งค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรทาให้มีนั กศึกษาได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ ใน
ระดับนานาชาติจากการเข้าร่วมโครงการ The Academic
Development Project in Response to ASEAN
Community The 2nd ASEAN Animal Science Student
Professional Skills Competition at Rajamangala
University of Technology Isan Nakhon Ratchasima,
Thailand August 17-19, 2016
5) หลักความโปร่งใส
มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายใน ทางเว็ปไซต์คณะ
6) หลักการมีส่วนร่วม
มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี การเกษตร พ.ศ. 2559-2562 ในวันที่ 25
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG
109 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก
7) หลักการกระจายอานาจ
มีคาสั่งการมอบอานาจให้แก่ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอานาจใน
การบริหารและการตัดสินใจ
8) หลักนิติธรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 เวปไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของงานบริหารบุคคลและนิติการ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงสร้าง
การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักฐานอ้างอิง
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงบประมาณ
http://fns.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://rdi.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
http://nrpm.nrct.go.th

คทก.5.1-4(7) ใบประกาศเกียรติบัตร
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The
Academic Development Project in
Response to ASEAN Community The
2nd ASEAN Animal Science Student
Professional Skills Competition at
Rajamangala University of
Technology Isan Nakhon
Ratchasima, Thailand August 17-19,
2016
คทก.5.1-4(8) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 31 สิงหาคม
2559 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ เรื่องรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-4(6) เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th
คทก.5.1-4(7) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดทา
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2559-2562
คทก.5.1-4(8) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 314/2560 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.1-4(9) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ

- 68 -

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

9) หลักความเสมอภาค
มีระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 1) ระเบียบการให้ลูกจ้าง
ได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงานหรือไปปฏิบัติการ
วิจัยในต่างประเทศ 2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่า
ด้วยการลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2555
3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่า กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
10) หลักมุ่งฉันทมติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประชุมสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2559 จานวน 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญครั้งที่ 1
ภาคการศึกษา 1/2559 ในคราวประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2559
และ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2559 ในคราวประชุมวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560

หลักฐานอ้างอิง
ภายในสานักงานคณบดี เป็นงานและ
สาขาวิชา พ.ศ. 2556
คทก.5.1-4(9) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://lps.snru.ac.th/
คทก.5.1-4(10) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
http://lps.snru.ac.th/components/co
ntents/view.php?id=162
คทก.5.1-4(11) รายงานการประชุมสามัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่
31 สิงหาคม 2559 และรายงานการ
ประชุมสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะได้ให้คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมวางแผนและ
ดาเนินการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ ประจาปี 2559 ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการสอน :
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ : การประยุกต์ใช้หลักความรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย
กาหนดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอน
- หน่วยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านการวิจัยและบริการวิชาการวิจัย
ค ณ ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ง า น จั ด ท า แ ผ น จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ค ณ ะ

คทก.5.1-5(1) แผนการจัดการความรู้
ประจาปี 2559
คทก.5.1-5(2) รายงานผลการจัดการ
ความรู้ ประจาปี 2559
คทก.5.1-5(3) แผนการจัดการความรู้
ประจาปี 2560
คทก.5.1-5(4) รายงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ ประจาปี 2560 (รอบ 9 เดือน)
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เทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ประกอบด้วย
1) องค์ความรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัว บ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ ค วามรู้ ที่ เ ลื อ ก : กระบวนการเรี ย นรู้ ก ารผลิ ต พื ช แบบ
ปลอดภัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง การผลิตพืชแบบปลอดภัย
1.1) ด้านการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้
ดิน-ปุ๋ย-น้า การผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ และ การบริหาร
และจัดการศัตรูพืช
1.2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : นาผลการวิจัยไปใช้
บริ การวิช าการผ่ านการดาเนิ น กิ จ กรรมของ “สวนผั กอิ นดี้พื ช
ศาสตร์ Fresh from Farm”
2) แผนจั ด การความรู้ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มี 7 กระบวนการ ดังแสดงในรายงาน
ผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามตาราง

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

 6 การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการและ

สายสนับสนุน
คณะจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2562 โดยแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ตามคาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทาหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
แผนพัฒ นาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่องที่สาคัญได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความ
ต้องการอัตรากาลังและแผนอัตรากาลัง 2) การพัฒนาบุคลากร 3)
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4) ระบบการประเมิน 5) ระบบ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 6) การรักษาไว้และเกษียณ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะสนับสนุนงบประมาณ
โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร จานวน 2 โครงการ ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

คทก.5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559-2562
คทก.5.1-6(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
คทก.5.1-6(3) โครงการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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มีการติ ดตามให้ บุ คลากรสายวิช าการและบุค ลากร สาย
สนั บ สนุ น น าความรู้ และทักษะที่ ได้จ ากการพัฒ นามาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา ตลอดจน
การ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร(ตามแบบฟอร์มที่คณะกาหนด) ในการไปราชการ เช่น
การไปประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีการประเมิน ผลความส าเร็ จ ของแผนพัฒ นาบุคลากรโดยมี
รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแบบ
รายงานผลการด าเนิ น โครงการที่ ค ณะก าหนด พบว่ า ผลการ
ประเมินโครงการบรรลุ เปูาหมายของโครงการ 2 โครงการ

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-6(4) แบบรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร (การไปประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม
/ศึกษาดูงาน)
คทก.5.1-6(5) รายงานผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คทก.5.1-6(6) รายงานผลโครงการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 7 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ ความส าคัญของงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง มอบหมายให้ ห น่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป็ น หน่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบการประกันคุณภาพของ
คณะ และหลักสูตร ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝุายบริหาร
และวางแผน ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝุ า ยวางแผนและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษา การดาเนิ น งานประกัน คุ ณภาพการศึกษาใน ปี
การศึกษา 2559
มีการดาเนิ นงานตามระบบกลไก ประกอบด้ว ย การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ซึ่งในปีนี้มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีการศึกษา 2559 ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา การ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตลอดจน
กากับติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพและเป็นกลไก
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
มี ก ารด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ โดยคณะท างานประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 ทาหน้าที่ใน
การจัดทารายงาน สังเคราะห์รวบรวมข้อมูลหลักสูตร คณะ เสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ตลอดจนจัดทาข้อมูลรายงานผล

คทก.5.1-7(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2559
คทก.5.1-7(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2559
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรองรับ การ
ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร และคณะ
การควบคุมคุณภาพ
1. มีการจั ดทาปฏิทิน การดาเนิ น งานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในวงรอบปีการศึกษา 2559 และแจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ ย วข้ องทราบ เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการดาเนิน งานประกั น
คุณภาพ
2. มีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
วงรอบปีการศึกษา 2559 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบ ในการ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 28 สิงหาคม 2559
3. มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และ มีการ
เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
http://agt.snru.ac.th/
4. มี การกาหนดผู้ ก ากับ ดูแ ลและผู้ รับผิ ดชอบดาเนินการ
องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับ คณะ ที่ชัดเจน ในคราวประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ วันที่ 9 กันยายน 2569 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้
เพื่อรับการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ สร้ า งความรู้ ความใจในการด าเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง มีการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน มคอ.7 โดยเชิญวิทยากร
คือ รศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง มาบรรยายให้ความรู้ในการเขียน
รายงานมคอ.7 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ในวงรอบปีการศึกษา 2559
คณะมีการติดตาม การดาเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คณะมีการติดตามการดาเนินงานการประกัน คุณภาพ ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2559 ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. คณะมีการติดตามการดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 6 เดือน
วันที่ 18 เมษายน 2560 ประชุมและติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 9 เดือน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมและติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 12 เดือน เพื่อ
เตรียมพร้อมก่อนการประเมินในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

หลักฐานอ้างอิง

คทก.5.1-7(3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.1-7(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ วันที่ 9
กันยายน 2569

คทก.5.1-7(5) รายงานผลการดาเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
วิทยากรโดย รศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง
คทก.5.1-7(6) คู่มืองานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เผยแพร่บน
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
http://agt.snru.ac.th/
คทก.5.1-7(7) รายงานประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560
คทก.5.1-7(8) รายงานผลการดาเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ
รอบ 6 เดือน
คทก.5.1-7(9) รายงานประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันที่ 18
เมษายน 2560
คทก.5.1-7(10) รายงานผลการดาเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ
รอบ 9 เดือน
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้กาหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
และ มีการดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ในรอบปีการศึกษา
2559 ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ดังนี้ ระดับหลักสูตร
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) สาหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ ประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่าง
วันที่ 20 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2560 มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ จาก
หลักสูตรที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน จานวน 5 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จานวน 2 หลักสูตร และในจานวนนี้ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มี
คะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป
จานวน 4 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร นาส่งผลโดย
ระบบจดหมายเวียนให้คณะกรรมการประจาคณะ นาส่งวันที่ 4
สิงหาคม 2560 และทาการรวบรวมผลและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
และคณะ โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
ให้กับรองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน เพื่อใช้ในการกากับ
ติดตาม และสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตร
ของคณะในรอบปีการศึกษาต่อไป จากนั้น คณะได้มีการรวบรวม
ข้อมูลจากระดับหลักสูตร มาดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึกรายงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2559
และส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
เพื่อ เสนอมหาวิทยาและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจาก
สิ้นสุดปีการศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-7(11) รายงานประชุมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันที่
3 พฤษภาคม 2560
คทก.5.1-7(12) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคนิคการสัตวแพทย์)
คทก.5.1-7(13) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(พืช
ศาสตร์)
คทก.5.1-7(14) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(วิทย
ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คทก.5.1-7(15) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(การ
ประมง)
คทก.5.1-7(16) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(สัตว
ศาสตร์)
คทก.5.1-7(17) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(บริหารธุรกิจการเกษตร)
คทก.5.1-7(18) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร)
คทก.5.1-7(19) สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ วันที่ 10 สิงหาคม
2560
คทก.5.1-7(20) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการ
เกษตร
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ผลการประเมินตนเอง :
เปูาหมายปีนี้

6 ข้อ 4 คะแนน

ผลการดาเนินงาน

ดีมาก

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเปูาหมาย
เปูาหมายปีถัดไป

7 ข้อ 5 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
7 ข้อ 5 คะแนน

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากร
ให้นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงอย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ
4. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละขั้นตอนเพื่อ
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. โครงการทบทวนและจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562
3. โครงการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวางแผนและประกันฯ
รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางกิรอัชฌา แถมสมดี

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

ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาและควบคุมให้หลักสูตรให้
ทันสมัยและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF
1. มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในวงรอบปีการศึกษา 2559 และแจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
2. มีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
วงรอบปีการศึกษา 2559 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบ ในการ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 28 สิงหาคม 2559
3. มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาการเขียนรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วิทยากรโดย รศ.ดร.เสทื้อน
เทพรงทอง

คทก.5.2-1(1) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 ระดับ
หลักสูตร
คทก.5.2-1(3) รายงานผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจดทาการเขียนรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยติดตามการดาเนินงานการประกัน คุณภาพ ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2559 ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน คณะมีการติดตามการดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 6 เดือน
วันที่ 18 เมษายน 2560 ประชุมและติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 9 เดือน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมและติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 12 เดือน เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมินในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

คทก.5.2-2(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
คทก.5.2-2(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2560
คทก.5.2-2(4) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
คทก.5.2-2(5) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้กาหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และ มีการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2559 จัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) สาหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ ประเมินคุณภาพภายใน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน
– 15 กรกฎาคม 2560 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ดังนี้ จากหลักสูตรที่คณะเปิดสอน
ทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 5
หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 2 หลักสูตร และใน
จานวนนี้ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่
2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จานวน 3 หลักสูตร และ
หลักสูตรได้นาผลของแต่ละหลักสูตรมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

หลักฐานอ้างอิง
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการ
ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(6) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(7) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(8) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(9) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(10) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(11) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 3 มีการจัด สรรทรั พยากรเพื่อสนับ สนุ นการดาเนิ นงานของหลักสู ตรให้เ กิดผลตามองค์ป ระกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุรายวิชาและรายหัวของ
นักศึกษา และมีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยปฏิบัติงานสนับสนุน
การดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนิน
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คทก.5.2-3(1) รายการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
คทก.5.2-3(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในคราวประชุมวันที่ 18 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2560

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

ประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดช่วงเวลาในการประเมิน คทก.5.2-4(1) หนังสือ ที่ ศธ 0542.01/249
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เรื่อง เสนอผล
15 กรกฎาคม 2560 โดยหลักสูตรได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร นาส่งผลโดย
ระบบจดหมายเวียนให้คณะกรรมการประจาคณะ นาส่งวันที่ 4
สิงหาคม 2560 และทาการรวบรวมผลและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
 5 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี คุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ส่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2559 ให้กับรองคณบดีฝุายบริหารและวางแผน เพื่อใช้
ในการกากับติดตาม และสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
หลักสูตรของคณะในรอบปีการศึกษาต่อไป จากนั้น คณะได้มีการ
รวบรวมข้อมูลจากระดับหลักสูตร มาดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึกรายงาน

คทก.5.2-5(1) สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 10
สิงหาคม 2560
คทก.5.2-5(2) แผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2559 และ
ส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพื่อ
เสนอมหาวิทยาและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นสุด
ปีการศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนา คุณภาพ
(Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป
4. คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และจัดแผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่
สอดคล้องในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ 5 ด้าน
ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีทั้งหมด 7 หลักสูตร และมีหลักสูตร
ที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน จานวน 2 หลักสูตร
คือ เทคโนโลยีการเกษตร และ บริหารธุรกิจการเกษตร

-

ผลการประเมินตนเอง :
เปูาหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเปูาหมาย
เปูาหมายปีถัดไป

5 ข้อ 4 คะแนน
ดี
5 ข้อ 4 คะแนน
 บรรลุเปูาหมาย
 ไม่บรรลุเปูาหมาย
5 ข้อ 4 คะแนน

- 80 -

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
1. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่าง
ชัดเจน
2. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกาหนด เวลา
พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก
ปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงตาม
เกณฑ์สกอ. และอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตาม
จานวนที่สกอ. กาหนด
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ ศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อให้เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา
ต่อไป
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ตอนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
การศึกษา 2559 สรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
2.50
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

2.50

14.87
7
6.5*37
100
17.57*5/
40

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

2.50

11*37
100
29.73*5
60

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

5.00

657.03
36
18.25-20*100
20

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

5.00
5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

6 ข้อ
6 ข้อ

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

2.12

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน



2.12



2.20



2.48



5.00




5.00
5.00

ร้อยละ 17.5
2.20
ร้อยละ 29.73
2.48
18.25
-8.75
5 คะแนน
5 คะแนน

3.63

- 82 บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

 = บรรลุ
 = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน



5.00



5.00



4.44

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

5.00
5.00

6 ข้อ

4,682,973
36
130,053.58
60,000

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

2.50

9.6*100
36
26.67*5
30

5 คะแนน

130,053.58
10.54
ร้อยละ 26.67
4.44

4.81

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

5 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

5.00
5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



5.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

6 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

5 ข้อ

5 ข้อ

4 คะแนน



4.00

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

4.50

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ

4.25
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ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่

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

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนนเฉลี่ย

1

3.23

5.00

2.12

3.63

ระดับดี

2

5.00

5.00

4.44

4.81

ระดับดีมาก

3

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

4

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

5

-

4.50

-

4.50

ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

3.67

4.86

3.28

4.25

ระดับดี

ผลการประเมิน

ระดับ ระดับ ระดับ
ดี
ดีมาก พอใช้

ระดับดี

หมายเหตุ : *ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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รายงานผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดทาแผนพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ.
และมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์
2. การดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ.
3. จานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
4. การพัฒนาอาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. เนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และบาง
หลักสูตรอยู่ในช่วงดาเนินการปิดหลักสูตร เมื่อ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดาเนินการเกลี่ย
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ.
และมีคุณวุฒิที่สัมพันธ์ และดาเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
2. สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเพิ่มขึ้น
3. ควรกากับติดตามการพัฒนาอาจารย์ที่เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาผลงานวิชาการให้
มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่หลากหลายขึ้น
2. สนับสนุนงบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
3. ควรมีการพัฒนาการทาผลงานวิชาการให้มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

- 85 -

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่องทุก
หลักสูตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่าง
ชัดเจน
2. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามกาหนด เวลา
พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก
ปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงตาม
เกณฑ์สกอ. และอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตาม
จานวนที่สกอ. กาหนด

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ ศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อให้เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา
ต่อไป
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