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1. ข้อมูลทั่วไป  
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

ท้องถิ่น ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรสายผู้สอน  จ านวน 39 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน  มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะดังนี้ งานบริหารทั่วไป  งานกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  สาขาวิชาพืช
ศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน  7 
หลักสูตร  ได้แก่  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย์  พืชศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร  สัตวศาสตร์  การประมง  และบริหารธุรกิจการเกษตร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่  เลขที่ 680 ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4274 3682 โทรสาร  0 4274 3682  เว็บไซต์ www.agt.snru.ac.th  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองเป็นดังนี ้

  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ 
       2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
ตนเอง กรรมการ ตนเอง กรรมการ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตวับ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 3.83 3.94 ดี ดี 3.67 3.81 ดี ดี 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 4.50 4.50 ดี ดี 4.50 4.50 ดี ดี 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.38 4.37 ดี ดี 4.31 4.30 ดี ดี 

http://www.agt.snru.ac.th/


 

 

2.2 ผลการวิเคราะห์ผลประเมินระดับคณะ  

 

 
องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งช้ี 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งช้ี 
สกอ. 13 ตัวบ่งชี ้ มรสน. 15 ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 3.41 3.41 4.50 4.50 2.76 3.76 3.67 3.81 ดี ด ี

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ดี ด ี
เฉลี่ยรวม 

ทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

4 4 7 7 2 4 13 15   

ผลการประเมิน 3.81 3.81 4.71 4.61 3.88 3.88 4.31 4.30   

 

สรุปภาพรวม จุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  จุดเด่น 

1.  อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
    แนวทางเสริม 

    1.  ควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น  

 
   จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาคณะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 

2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แนวทางปรับปรุง 
1. คณะควรพิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ

ด าเนินงานของคณะ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือแก้ไขต่อไป 
2. คณะควรก าหนดเป้าหมายของเงิน งบประมาณท่ีจะจัดหาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของคณะ และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดหารายได้ ที่ได้มาอย่างชัดเจน เช่น โครงการ
แต่ละโครงการจะมีรายได้เท่าไหร่ 
 
 



 

 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา    
    1. ควรก าหนดแผนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เช่น ปี 

2560 ก าหนดไว้ 2.50 ปีถัดไป ปี 2561 ก าหนดไว้ 3.01 เป็นต้น 
    2.  ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 2) 
    3. ควรมีการรายงานผลการน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการนักศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 5) 
    4. ควรประเมินความส าเร็จให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5) 
    5. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนที่สามารถวัดและตรวจสอบได้ (ตัวบ่งชี้ 3.1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   หมวด 6 มาตรา 48   ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ได้ด าเนินตามกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทุก
ส่วนงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่ง
แสดงศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ต่อไป                                                                                                            
                                                                                                             
 
            
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     
                             สิงหาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
               
  หน้า 
ตอนที่ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 1 
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ตอนที ่3   ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 15 
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 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 45 
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ตอนที่ 4   การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 97 
 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 99 
 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 100 
ภาคผนวก 
ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 1/2560 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560              
ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 23/2560 เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 



ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 

 

  
 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ที่ตั้ง  เลขที่   680  ถนนนิตโย  ต ำบลธำตุเชิงชุม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  
โทรศัพท์/โทรสำร 0 – 4274 – 3682  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชำหลัก 2 โปรแกรมวิชำ  คือ โปรแกรมวิชำเกษตรศำสตร์ และโปรแกรมวิชำคหกรรม
ศำสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชำ มีหลักวิชำที่ให้ควำมรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่ำงมำกที่สุดโปรแกรม
วิชำหนึ่ง  จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชำเข้ำเป็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพ่ือจัดกำรศึกษำให้กับท้องถิ่น
ต่อไป และก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชำจะมำรวมกัน ต่ำงมีประวัติควำมเป็นมำที่น่ำสนใจ สร้ำงบุคลำกรที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมำเป็นเวลำยำวนำนและเป็นที่ภำคภูมิใจของท้องถิ่นดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 

ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชำหลำยหมวดวิชำ
ด้วยกัน และหนึ่งในหมวดวิชำนั้นคือ  หมวดวิชำคหกรรมศำสตร์  มีครู  อำจำรย์ประมำณ  7 คน (พ.ศ. 2513) 
ซึ่งเดิมวิชำในหมวด คหกรรมศำสตร์ ได้จัดเป็นวิชำพ้ืนฐำนชื่อวิชำอำหำร และโภชนำกำร ในระดับ ป.กศ.สูง 
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชำหนึ่งคือ หมวดวิชำเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อำจำรย์เพียง 1 คน  
    ต่อมำ พ.ศ. 2513 มีอำจำรย์เพ่ิมเป็น 3 คน จำกนั้นโรงเรียน   ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็น 
วิทยำลัยครูสกลนคร 

ในปี พ.ศ. 2514 วิทยำลัยครูสกลนคร ได้ท ำกำรเปิดสอนวิชำเอกเกษตรศำสตร์ในระดับ  ป.กศ.สูง  
ที่เรียกว่ำ ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษำมำจำกวิทยำลัยครูทั่วประเทศ มำศึกษำต่อ
ที่วิทยำลัยครูสกลนคร เมื่อจบกำรศึกษำระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภำพต่อไป  ต่อมำในปี 
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชำ พัฒนำเป็น ภำควิชำ จึงเกิดภำควิชำคหกรรมศำสตร์ , ภำควิชำเกษตรศำสตร์ ซึ่ง
ด ำเนินกำรสอนในระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี เช่นเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2542 ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ได้ก ำหนดให้แต่ละสถำบันรำชภัฏ มีแนวทำงในกำร
พัฒนำสถำบันและให้โอกำสในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำกขึ้น  โดยมีกำรจัดหน่วยงำนใหม่เกิดขึ้น  คือ                         
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  กำรก่อตั้งขึ้นจำกกำรรวมภำควิชำเกษตรศำสตร์และภำควิชำคหกรรมศำสตร์  เป็น                 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบัน ลงวันที่ 27 
กันยำยน 2542  ท ำหน้ำที่งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำท ำกำรผลิตบัณฑิตสำขำเกษตรศำสตร์และคหกรรมศำสตร์ 
ทั้งในระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี 
    ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน  4  สำขำวิชำ  คือ  สัตวศำสตร์  
พืชศำสตร์  กำรประมง  เทคโนโลยีกำรอำหำร  โดยมีหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตท่ีเปิดสอน  4  หลักสูตร  คือ  
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร   สำขำวิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์  
และสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตร 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจัดกำรเรียนกำรสอน  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
จ ำนวน  4 หลักสูตร  ได้แก่  เทคโนโลยีกำรเกษตร  เทคนิคกำรสัตวแพทย์  พืชศำสตร์  และวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร   สอนร่วมกับคณะครุศำสตร์  จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มีหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  จ ำนวน  6 หลักสูตร  โดยได้
ปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นแขนงจำกหลักสูตรเทคโนโลยีกำรเกษตร  จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ บริหำรธุรกิจ
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กำรเกษตร  กำรประมง  และ สัตวศำสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรจำก ปี พ.ศ. 2555 จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
เทคนิคกำรสัตวแพทย์  พืชศำสตร์  และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร   หลักสูตรร่วมกับคณะครุศำสตร์  
จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเกษตรศำสตร์  และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น ำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
 

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นสู่ระดับสำกล 
 

ค่านิยมหลักองค์กร 
"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท ำหน้ำที่ อย่ำงมีควำมสุข"  
(4 H's,  ประกอบด้วย  Head,  Heart  and  Hand  for Healthy  Organization) 
Head หมำยถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทำงเดียวกัน 
Heart หมำยถึง ร่วมใจ เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมำยถึง ร่วมท ำ ร่วมท ำหน้ำที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร 
Healthy Organization หมำยถึง องค์กรสุขภำพดี องค์กรแห่งควำมสุขอย่ำงมีควำมสุข 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
2. พัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น 

   5. กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและศักยภำพ 
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
5. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 



1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 

 

(KM) 
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1.4 รายช่ือผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ  และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 คณบดี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชมุพล   ทรงวิชำ  
  รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าส านักงาน     

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐิติรัตน์    แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
  2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธรำดล  จิตจักร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
  3.  อำจำรย์นำยสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชำชิต รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
      4.  อำจำรย์นพรัตน์     พัชณีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ  
  5.  อำจำรย์อรอนงค์     ไชยรำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพฯ 
  6.  นำงสุพัตรำ      หล้ำชำญ หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร     

 ประธานสาขาวิชา  
1.  อำจำรย์ ดร.พิจิกำ  ทิมสุกใส  ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์ 
2.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.หำญชัย อัมภำผล ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
3.  อำจำรย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล ประธำนสำขำวิชำกำรประมง 
4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนกร รำชพิลำ  ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 
 คณะกรรมการประจ าคณะ 

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล   ทรงวิชำ   ประธำนกรรมกำร 
2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศิริชำติ   ศรีวงษำ    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นำยนฤทธิ์    ค ำธิศรี    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นำงบังอร    ไชยเสนำ   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง   กรรมกำร 
6.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.หำญชัย  อัมภำผล   กรรมกำร 
7.  อำจำรย์ ดร.พิจิกำ   ทิมสุกใส   กรรมกำร 
8.  อำจำรย์ สพ.ญ.อโณทัย  แพทย์กิจ   กรรมกำร 
9.  อำจำรย์นพรัตน์   พัชณีย์    กรรมกำร 
10.  นำงสุพัตรำ    หล้ำชำญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  จ ำนวน 7  หลักสูตร  ได้แก่   

 1)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 2)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 3)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
 4)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ 
 5)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสัตวศำสตร์ 
 6)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรประมง 
 7)  หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจกำรเกษตร 
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1.6 จ านวนนักศึกษา 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา (คน) 

2560 2559 2558 2557 รวม (คน) 
1. เทคโนโลยีกำรเกษตร -    

 
1.1 แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลติพืช - - - - 9 
1.2 แขนงวิชำเทคนิคโนโลยีกำรผลิตสตัว ์ - - 25** 18 43 
1.3 แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรประมง - - 19** 38 57 
1.4 แขนงวิชำธุรกิจกำรเกษตร - - 43** 75 118 

2. เทคนิคกำรสตัวแพทย์ 20 30 43 41 134 
3. พืชศำสตร ์ 42 29 31 49 151 
4. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 26 52 51 50 179 
5. บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 34 52* - - 86 
6. สัตวศำสตร ์ 55 21* - - 76 
7. กำรประมง 19 19* - - 38 

รวม 196 203 212 271 882 
1.7  งบประมาณ 

 
 

1.7  งบประมาณ 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครได้รับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนทั้งสิ้น 15,792,009 บำท  
 

ประเภทงบ งบ
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบรายจ่าย
อ่ืน 

งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 2,157,000 7,065,600 1,307,680 2,560,840 13,091,820 
รำยได้ 254,220 2,010,969 167,000 - 268,000 2,700,189 
รวม 256,220 4,167,969 7,232,600 1,307,680 2,828,840 15,792,009 

 
โดยแบ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 13,091,820 บำท และเงินรำยได้ จ ำนวน 2,700,189 บำท  

โดยได้น ำเงินงบประมำณดังกล่ำวไปจัดสรรส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 

 

 

 

 

 

 

**ย้ายมาเรียนรหัส 59 เป็นหมู ่2 
* หมู่ 1 
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      ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

แผ่นดิน -, งบ
ด ำเนินงำน, 

2,157,000, 16%

แผ่นดิน -, งบลงทนุ, 
7,065,600, 54%

แผ่นดิน -, งบรำยจ่ำย
อ่ืน, 1,307,680, 10%

แผ่นดิน -, งบวิจยั, 
2,560,840, 20%

 

รำยได้, งบบคุลำกร, 
254,220, 9%

รำยได้, งบด ำเนินงำน, 
2,010,969, 75%

รำยได้, งบลงทนุ, 
167,000, 6%

รำยได้, งบวิจยั, 
268,000, 10%



1.8 จ านวนอาจารย์และบุคลากร  
     1) จ ำนวนอำจำรย์ 
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2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง วันที่บรรจุ สังกัด ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา 

1 นำง สุพัตรำ หล้ำชำญ 217 เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 3 พฤศจิกำยน 2540 ส ำนักงำนคณบด ี ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 

ปริญญำโท 

2 นำงสำว มัลลิกำล ์ สินธุระวิทย ์ UO 012 นักวิชำกำรเกษตร 11 เมษำยน 2550 งำนบริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี
3 นำงสำว กนกภรณ ์ จันตะแสง UO 054 นักวิชำกำรโภชนำกำร 1 กุมภำพันธ์ 2552 งำนบริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี

4 นำง กิรอัชฌำ แถมสมด ี UO 121 เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 14 กุมภำพันธ์ 2554 งำนบริหำรทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำโท 
5 นำย สัญญำ แถมสมด ี UO 211 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 15 พฤษภำคม 2555 งำนบริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี

6 นำย อภิสิทธ์ิ โสรินทร ์ UO 294 นักวิชำกำรสัตวบำล 1 พฤษภำคม 2556 งำนบริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี
7 นำงสำว สกลสุภำ เจนศิริวงษ ์ UO 295 นักวิทยำศำสตร ์ 1 พฤษภำคม 2556 งำนบริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี
8 นำย อนุวัตร อุ่นค ำ UO 340 นักวิชำกำรศึกษำ 15 มีนำคม 2561 งำนบริกำรกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี

9 นำงสำว ธิวำภรณ ์ ค ำสงค ์ UO 423 เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 15 พฤษภำคม  2561 งำนบริหำรทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย ปริญญำตร ี
10 นำย ถำวร ศรีระวงค ์ CW 101 คนงำน 16 มีนำคม 2547 งำนบริกำรกำรศึกษำ ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ประกำศนียบตัร

วิชำชีพช้ันสูง 
11 นำย สมัย บุญชัยโย CW 103 คนงำน 1 เมษำยน 2550 งำนบริหำรทั่วไป ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน มัธยมศึกษำตอนต้น 

12 นำงสำว สริญญำ แสนภูวำ CW 225 คนงำน 1 ตุลำคม 2552 งำนบริหำรทั่วไป ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ประถมศึกษำปีท่ี 6 
13 นำย ประมวลศักดิ ์ ไม้แสนด ี CW 102 คนงำน 1 ตุลำคม 2554 งำนบริกำรกำรศึกษำ ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน มัธยมศึกษำตอนต้น 
14 นำง รัชดำภรณ ์ รำชติกำ CW 359 ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 1 ตุลำคม 2557 งำนบริกำรกำรศึกษำ ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ปริญญำตร ี
15 นำงสำว ทิพวรรณ บุญตำท้ำว CW 384 ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 1 ตุลำคม 2557 งำนบริหำรทั่วไป ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ปริญญำตร ี
16 นำย อรัญ บุตรนำ CW 403 นักวิชำกำรประมง 1 ตุลำคม 2559 งำนบริกำรกำรศึกษำ ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ปริญญำตร ี
17 นำย เสกสรร บริบูรณ ์ CW 422 เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 1 เมษำยน 2559 งำนบริกำรกำรศึกษำ จ้ำงเหมำรำยเดือน ปริญญำตร ี
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1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

1) ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
1 ห้องส ำนักงำนคณบดคีณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 ห้อง 
2 ห้องปฏิบัติงำนคณบดี รองคณบด ี 4 ห้อง 
3 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 1 ห้อง 
5 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 ห้อง 
6 ห้องส ำนักงำนสโมสรนักศึกษำ 1 ห้อง 

 

2)   สำขำวิชำพืชศำสตร ์

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
1 ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำพืชศำสตร์ 2 ห้อง 
2 ห้องบรรยำย 3 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติกำรเมลด็พันธ์ุและวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ ์ 3 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพร้อมวัสดุ – ครุภณัฑ ์ 1 ห้อง 
5 โรงฝึกปฏบิัติกำรเพำะเห็ดพร้อมวสัดุ – ครภุัณฑ ์ 2 ห้อง 
6 ห้องปฏิบัติกำรช่ำงเกษตรพร้อมวสัดุ – ครภุัณฑ ์ 1 ห้อง 
7 ห้องปฏิบัติกำรด้ำนปฐพี กีฎวิทยำและโรคพืช พร้อมวัสดุ – ครุภณัฑ ์ 1 ห้อง 
8 แปลงปฏิบัติกำรปลูกพืช เช่น พืชผัก ไมผ้ล ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ และพืชสมุนไพร 10 ไร่ 

 

3)  สำขำวิชำสัตวศำสตร ์

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
1 ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำสตัวศำสตร ์ 1 ห้อง 
2 ห้องบรรยำย 3 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์สตัว์ 1 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรสัตว ์ 1 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรผสมเทียม 1 ห้อง 
6 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1 โรงเรือน 
7 โรงเรือนสัตว์ปีก 1 โรงเรือน 
8 โรงเรือนเลี้ยงโค 1 โรงเรือน 
9 แปลงหญ้ำเลี้ยงสตัว ์ 5 ไร ่
10 คลินิกรักษำสัตว ์ 1 ห้อง 

 

4)  สำขำวิชำกำรประมง 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
1 ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำกำรประมง 1 ห้อง 
2 ห้องบรรยำย 3 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติกำรเลี้ยงปลำสวยงำม 1 ห้อง 
4 ห้องเก็บวัสดุ – ครุภณัฑ์   2 ห้อง 
5 โรงเรือนเพำะพันธ์ุปลำ 1 โรงเรือน 
6 บ่อเพำะพันธ์ุ - บ่อเพำะเลี้ยงสัตวน์้ ำ 7  บ่อ 
7 บ่อเพำะเลีย้งพันธุ์ปลำสวยงำม 50 บ่อ 
8 อควำเรียม 1 หลัง 
9 บ่อเลี้ยงปลำอควำโปนิกส ์ 4 บ่อ 
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5)  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 
           

ล าดับที ่
รายการ จ านวน 

1 ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 1 ห้อง 
2 ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 6 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 1 ห้อง 
4 อำคำรปฏิบตัิกำรคหกรรม   1 อำคำร 
5 โรงเรือนปฏิบัติกำรแปรรปูอำหำร 1 โรงเรือน 
6 อำคำรโรงงำนต้นแบบอุตสำหกรรมเกษตร 1 หลัง 

6)  สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์
ล าดับที ่ รายการ จ านวน 

1 ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์ 2 ห้อง 
2 อำคำรปฏิบตัิกำรคหกรรม   1 อำคำร 

 
 7)  สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน 

1 ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร 1 ห้อง 
2 ร้ำนค้ำจ ำลองค้ำปลีกง 1 ห้อง 
3 อำคำรปฏิบตัิกำรทำงธุรกิจกำรเกษตร 1 อำคำร 

 
1.10 เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เอกลักษณ์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร” 

อัตลักษณ์ 
 “มีทักษะวิชำชีพ  มีคุณธรรม  พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง” 

ค านิยาม 
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะวิชำชีพพร้อมปฏิบัติงำน 
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงำนท ำและสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย 
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ตอนที่ 2 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. คุณภำพของหลักสูตร 
2. คุณวุฒิปริญญำเอก 
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2560 

 ควรพัฒนำระบบส่งเสริม สนับสนุน 
และก ำกับติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพของ
หลักสูตรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 

การด าเนินการในปี 2560 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

2) ประชุม ติดตำมผลกำรด ำงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
หลักฐานการด าเนินงาน 1) ค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

2) รำยงำนประชุมงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในที่ประชุม วันพุธที่ 4 เดือนเมษำยน    
พ.ศ. 2561 

3) รำยงำนประชุมงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในที่ประชุม วันที่ 27 มิถุนำยน 2560 

 ควรท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
คุณวุฒิ รำยบุคคลให้ชัดเจน และมีระบบ
กำรส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับติดตำม
ให้อำจำรย์ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

การด าเนินการในปี 2560  สรุปควำมต้องกำรเพ่ิมคุณวุฒิและ
กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร และ
กำรเพ่ิมคุณวุฒิและกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2574 
หลักฐานการด าเนินงาน 1) ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะ/
มหำวิทยำลัย ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
กำรลำศึกษำใช้เวลำบำงส่วน คือ ผศ.ทำริกำ ทิพอุเทน และ   
อ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล 

 ควรท ำแผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร รำยบุคคลให้ชัดเจน 
และมีระบบกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
ก ำกับติดตำมให้อำจำรย์ด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนด 

การด าเนินการในปี 2560   สรุปควำมต้องกำรเพิ่มคุณวุฒิและ
กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร และ
กำรเพ่ิมคุณวุฒิและกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2574 
หลักฐานการด าเนินงาน 1) ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะ/
มหำวิทยำลัย ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร คือ ผศ.ณัฐพงษ์  วงษ์มำ และ ผศ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ 
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ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 

 
 
 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือกำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
ประกอบด้วยกำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำร
เรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
 

 ตัวบ่งชี้    จ ำนวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
    *ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  คุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได ้

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 2.76 
1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 2.24 
1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2.99 
1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 5.00 
1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4.00 
*1.7.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 4.24 
*1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 4.28 

คะแนน 3.81 

ผลการประเมิน ด ี
 

* หมำยเหตุ เป็นตัวบ่งชี้ที่คณะ/มหำวิทยำลัย พัฒนำขึ้น 
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หมายเหตุ : 
 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร                        
 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลลัพธ์ 
วงรอบการประเมิน  :   ปีกำรศึกษำ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศ ำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร  อุ่นค ำ 
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  : ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ: 
 
 คะแนนที่ได้    = 
 
 

หมายเหตุ  : หลักสูตรที่ได้รับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ
เห็นชอบ ไม่ต้องน ำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำค ำนวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำม
ระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 
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ผลการด าเนินงาน: 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เปิดสอนทั้งหมด 7 
หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี  7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
จ ำนวน 6 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน จ ำนวน 1 หลักสูตร มีผลรวมของค่ำคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตรเท่ำกับ 2.76 คะแนน ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 

ผ่านการก ากับมาตรฐาน    

() 
ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 

() 

คะแนนประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. พืชศำสตร์  3.00 คะแนน 

2. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  3.64 คะแนน 

3. เทคนิคกำรสัตวแพทย์  3.58 คะแนน 

4. สัตวศำสตร์  2.65 คะแนน 

5. บริหำรธุรกิจกำรเกษตร  3.20 คะแนน 

6. กำรประมง  3.27 คะแนน 

7. เทคโนโลยีกำรเกษตร  0 คะแนน 

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 19.34 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 2.76 คะแนน 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
คทก-1.1(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศำสตร์) 
คทก-1.1(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) 
คทก-1.1(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรสัตวแพทย์) 
คทก-1.1(4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศำสตร์) 
คทก-1.1(5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหำรธุรกิจกำรเกษตร) 
คทก-1.1(6) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (กำรประมง) 
คทก-1.1(7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีกำรเกษตร) 
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ผลการประเมินตนเอง : 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน พอใช้ 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 2.76 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

3.01 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรก ำกับติดตำมให้ทุกหลักสูตรมีผล
คะแนนประเมินอยู่ที่ 3.01 ขึ้นไป 

1. คณะควรก ำกับติดตำมผลกำรพัฒนำของหลักสูตร
ที่มีคะแนนต่ ำกว่ำ 3.01 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 

                   ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : ปัจจัยน ำเข้ำ 

วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน: 

 โดยแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข : 

 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ: 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีวุฒิปริญญำเอก  ตำมสูตร 
 

 

 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

  

 X 100 
 

 X 5 
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หมายเหตุ: 

 1.  คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีท่ีมีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมำะสมกว่ำ และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 2.  กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ใน
กรณีท่ีมีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำที่ระบุในค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรนับจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัย ดังนี้ 

 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่ำ 6  เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  มีอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ จ ำนวน 39 คน มีอำจำรย์ประจ ำที่ มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยเป็นเกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข ค่ำร้อยละของ
อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อ
ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ที่มคีุณวุฒิปริญญำเอก เท่ำกับ 2.24 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 39 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 
วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

1 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 
วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 

31 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 
วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 

7 คน 

- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
= (7/39) x 100 

= ร้อยละ 17.95 
- แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (17.95x5/40) 

คะแนนที่ได ้ =  2.24 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทก.1.2(1) 
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 
ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

(ร้อยละ 20) 2.50 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ 17.95) 2.24 คะแนน 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 2.24 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

(ร้อยละ 20) 2.50 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จ ำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1. สนับสนุนและพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกเพ่ิมข้ึน 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร                                                                                                        

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 

 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร                                                                                                        

รอ้ยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน ำเข้ำ 

วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โ ดยแปลงค่ ำ ร้ อยละของอำจำรย์ ป ระจ ำ คณะที่ ด ำ ร งต ำ แหน่ งทำ งวิ ช ำกำร เป็ นคะแนน 
ระหว่ำง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข : 

 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์และ 
ศำสตรำจำรย์ร่วมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 

1.ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 
 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได้ =  

 X 100 

 X 5 
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ผลการด าเนินงาน  : 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  มีอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ จ ำนวน 39 คน มีอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 จุดเน้นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรี (กลุ่ม ข ) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไปดังนั้นเมื่อค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เท่ำกับ 2.99 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 39 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 25 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 12 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 2 คน 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 

  รวมอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
(ผศ.+รศ.+ศ.) 

14 คน 

- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร = (14/39) x 100 

= ร้อยละ 35.90 
- แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 = (35.90 x 5 / 60) 

 

คะแนนที่ได ้ = 2.99 คะแนน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทก.1.3(1) 
ตำรำงแสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 
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ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

(ร้อยละ 30) 2.50 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ 35.90) 2.99 คะแนน 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 2.99 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป (ร้อยละ 41) 3.40 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำผลงำน
ทำงวิชำกำรเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิม
มำกขึ้น 

- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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Student Credit Hour (SCH) ทัง้ปี                                                               
 

จ ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดับปริญญำนั้น ๆ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ปัจจัยน ำเข้ำ 

วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเป็น
คะแนน 5  
 ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำมำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนให้ค ำนวณหำค่ำควำม
แตกต่ำงระหว่ำงจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกับเกณฑ์มำตรฐำนและน ำค่ำควำมแตกต่ำงมำ
พิจำรณำดังนี้ 
 ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 
20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 1. ค ำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ำง
จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจ ำนวนหน่วยกิต แต่ละรำยวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอดปีกำรศึกษำ 
รวบรวมหลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก ำหนดเวลำกำรเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 SCH     = ΣniCi 
 เมื่อ ni = จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i 
 Ci = จ ำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i 
 2. ค ำนวณค่ำ FTES โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ 
 
 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ 
เทียบเท่ำต่อปี (FTES) 
 

= 
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สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง - สัดส่วนจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
                                         สัดสว่นจ ำนวนนักศกึษำเตม็เวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีกำรปรับค่ำจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำในระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็นระดับปริญญำตรี เพ่ือน ำมำรวมค ำนวณหำสัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม
เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 

1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ =FTES ระดับปริญญำตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ  
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ = FTES ระดับปริญญำตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ) 
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ 
สังคมศำสตร์ 

= FTES ระดับปริญญำตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

เกษตร ป่ำไม้และประมง (20 : 1) 20 : 1 

 
สูตรการค านวณ : 

1) ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร 
 
 
 
 
  

 X 100 
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 5 - (ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 

                     4 

2) น ำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำค ำนวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่ำร้อยละทีน่้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ  0   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่ำร้อยละทีม่ำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่ำร้อยละทีม่ำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้น ำมำคิดคะแนนดังนี้ 
 
 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  มีอำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงจ ำนวน 38 คน (สัดส่วน ค่ำ FTES ต่ออำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง เท่ำกับ 
20) จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) เท่ำกับ 749.42 สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริงเท่ำกับ 19.72 คะแนนที่ได้เท่ำกับ 5.00 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

- จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 749.42 

- จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร 749.42 

   -- ระดับอนุปริญญำตรี - 

   -- ระดับปริญญำตรี 749.42 

   -- ระดับป.บัณฑิตข้ันสูง - 

   -- ระดับปริญญำโท - 

   -- ระดับปริญญำเอก - 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับลำศึกษำต่อ) 38 คน 

- สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง 
  (ระบุแยกตำมกลุ่มสำขำ) 

20 คน 

  -- เกษตร ป่ำไม้และประมง (20 : 1) 19.72 

 
  

   คะแนนที่ได้ = 
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วิธีการค านวณ 
1. ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร 
 

แทนค่า 
 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำที่เป็นจริง     
 
ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นร้อยละ 
 
    
 
เนื่องจำก ค่ำร้อยละทีน่้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทก.1.4(1) 
ตำรำงสรุปค่ำ SCH และ FTES นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 จ ำแนกตำมคณะและหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

(น้อยกว่ำร้อยละ 0) 5.00 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

(ร้อยละ -1.40) 5.00 คะแนน 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 
 

5.00 คะแนน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย   บรรลุเป้ำหมำย 

     ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

(น้อยกว่ำร้อยละ 0) 5.00 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

749.42 
= 19.72 

38 

(19.72 – 20) 
× 100 = -1.40 

20 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

วงรอบการประเมิน : ปีกำรศึกษำ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
ประธำนหลักสูตรทุกหลักสูตร 

นำยเสกสรร  บริบูรณ ์

 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 
 2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ 
นอกเวลำแก่นักศึกษำ 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
 4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 
 5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
 6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน: 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1 จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกหมู่
เรียนเพ่ือจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำ และมีกำรจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำเฉพำะในรำยวิชำสัมมนำ 
และปัญหำพิเศษเพ่ือให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร 

คทก.1.5-1(1) ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่
ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 
2560 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ด ำเนินกำรโครงกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ภำยใต้ โครงกำรเกษตร    
สืบสำนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ผู้เข้ำเข้ำร่วมโครงกำรได้ทรำบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร รวมทั้งแนวทำง
กำรปฏิบัติตนแนวทำงกำรเรียนและกำรใช้ชีวิตในกำรเป็น
นักศึกษำในมหำวิทยำลัย 
3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำ
ทำงด้ำนทักษะวิชำกำร และได้มีกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 

คทก.1.5-1(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2560 
คทก.1.5-1(3) รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรกำรแข่งขันทักษะทำงด้ำนสัตว
ศำสตร์ของนักศึกษำในอำเซียน ครั้งที่ 3 
คทก.1.5-1(4) รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์วิชำกำร
ระหว่ำงบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 
คทก.1.5-1(5) รำยงำนผลโครงกำรสำน
สัมพันธ์เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 6 สถำบัน 
(กล้องเกมส์ ครั้งที่ 5) 

2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ 
นอกเวลำแก่นักศึกษำ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้เปิดช่องทำงกำรให้ข้อมูลแหล่ง
งำนและกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจำกเวลำเรียน โดยกำรใช้
ช่องทำงเว็บไซต์ Line facebook รวมถึงบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

คทก.1.5-2(1) เว็บไซต์ facebook 
รวมถึงบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 

3 จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศเตรียม
ควำมพร้อมให้กับนักศึกษำที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ  
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรกำรอบรมศักยภำพ
นักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ส่งนักศึกษำ สหกิจศึกษำเพ่ือให้
นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง 
และมีคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ 

คทก.1.5-3(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2560) 
คทก.1.5-3(2) รำยงำนโครงกำรกำร
อบรมศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
คทก.1.5-3(3) รำยงำนโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

 4 ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ท ำกำรประเมินคุณภำพของกำร
จัดกิจกรรมในข้อ 1-3 มำปรับปรุงพัฒนำกำรในกำรด ำเนิน
โครงกำรในปีกำรศึกษำต่อไป 

คทก.1.5-4(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2. ตำมท่ี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี รำยละเอียดตำมเล่ม
รำยงำนโครงกำร กำรจัดโครงกำรในปีกำรศึกษำต่อไปจะด ำเนิน
โครงกำรให้ครอบคลุมในทุกสำขำวิชำชีพ ทั้งด้ำนพืช สัตว์ประมง 
ธุรกิจกำรเกษตร รวมไปถึงอุตสำหกรรมกำรเกษตร  
3. ตำมท่ีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ส่งนักศึกษำ สหกิจศึกษำ
เพ่ือให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกสถำน
ประกอบกำรจริง และมีคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ โดยได้รับ
ข้อเสนอแนะจำกทำงสถำนประกอบกำร รำยละเอียดตำมเล่ม
รำยงำนโครงกำรนั้น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะด ำเนินกำรจัด
อบรมกำรเขียนโครงงำนสหกิจศึกษำและอบรมกำรให้ควำมรู้ก่อน
ออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเพ่ิมเติม ในส่วนของกำรนิเทศสหกิจ
ศึกษำ หลังจำกกลับมำจำกนิเทศสหกิจจำกสถำนประกอบกำร
แล้วจะด ำเนินกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรนิเทศเพ่ิมข้ึน เช่น กำรนิเทศ
นักศึกษำโดยวิธี Video call หรือทำงโทรศัพท์ เป็นต้น  
4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร โดยใช้รำยงำนผลกำร
ประเมินจำกมหำวิทยำลัย ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2560 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
ปีกำรศึกษำ 2560) 
คทก.1.5-4(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560 (กิจกรรมกำรปัจฉิมนิเทศ          
ปีกำรศึกษำ 2560) 
คทก.1.5-4(3) รำยงำนโครงกำรกำร
อบรมศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
คทก.1.5-4(4) รำยงำนโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
คทก.1.5-4(5) แบบประเมินกำรสอนของ
อำจำรย์ผู้สอน 
คทก.1.5-4(6) แบบประเมินกำรขอเข้ำ
พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
คทก.1.5-4(7) ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

5 น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ด ำเนินน ำผลกำรประเมินจำกข้อ 
4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรในกำรด ำเนินโครงกำรในปีกำรศึกษำ
ต่อไป 
2. จำกผลกำรประเมินกำรให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ย 3.92 คิดเป็น
ร้อย 78.40 ทำงคณะจึงได้น ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำปรับปรุง
ในปีกำรศึกษำ 2560 นั้นจำกผลกำรประเมินกำรให้ค ำปรึกษำ/
แนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 คิดเป็นร้อยละ 
81.20 
3. ตำมท่ีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี รำยละเอียดตำมเล่ม

คทก.1.5-5(1) รำยงำนโครงกำรกิจกรรม
นักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ปี
กำรศึกษำ 2560 
คทก.1.5-5(2) รำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินกำรให้ค ำปรึกษำ/แนะน ำของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำปีกำรศึกษำ 2560 
คทก.1.5-5(3) รำยงำนโครงกำรกำร
อบรมศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 
คทก.1.5-5(4) รำยงำนโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

รำยงำนโครงกำร กำรจัดโครงกำรในปีกำรศึกษำต่อไปจะด ำเนิน
โครงกำรให้ครอบคลุมในทุกสำขำวิชำชีพ ทั้งด้ำนพืช สัตว์ประมง 
ธุรกิจกำรเกษตร รวมไปถึงอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
4. ตำมท่ีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ส่งนักศึกษำ สหกิจศึกษำ
เพ่ือให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกสถำน
ประกอบกำรจริง และมีคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ โดยได้รับ
ข้อเสนอแนะจำกทำงสถำนประกอบกำร รำยละเอียดตำมเล่ม
รำยงำนโครงกำรนั้น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะด ำเนินกำรจัด
อบรมกำรเขียนโครงงำนสหกิจศึกษำและอบรมกำรให้ควำมรู้ก่อน
ออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำเพ่ิมเติม ในส่วนของกำรนิเทศสหกิจ
ศึกษำ หลังจำกกลับมำจำกนิเทศสหกิจจำกสถำนประกอบกำร
แล้วจะด ำเนินกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรนิเทศเพ่ิมข้ึน เช่น กำรนิเทศ
นักศึกษำโดยวิธี Video call หรือทำงโทรศัพท์ เป็นต้น 
5. คณะได้น ำผลจำกกำรประเมินเว็บไซต์ ปีกำรศึกษำ 2559 ที่มี
คะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นร้อยละ  77.80 มำปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี
สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เข้ำถึงได้เว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ว 
สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล ท ำให้ผลจำกกำรประเมินเว็บไซต์ ปี
กำรศึกษำ 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ  81.60  

คทก.1.5-5(5)  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ของกิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
คทก.1.5-5(6) ภำพเวปไซต์คณะเดิม
และเวปไซต์คณะที่ปรับปรุง   

6 ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพบัณฑิตเกษตร เพ่ือข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
กำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ ในช่วงที่บัณฑิตมำร่วมพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

คทก.1.5-6(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2560 (กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพแก่
บัณฑิตเกษตร และกิจกรรมฮับขวัญ
บัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560) 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ดีมำก 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
กำรบรรลุเป้ำหมำย บรรลุเป้ำหมำย 

ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ชื่อ – สกุล : อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชำชิต 
               รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

นำยเสกสรร  บริบูรณ์ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม  
  2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรมจริยธรรม 
   (2) ควำมรู้  
  (3) ทักษะทำงปัญญำ  
  (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
  (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ  
  4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป  
  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ  
   6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 - 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ ให้ครบทุกด้ำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ 5 ประกำรทั้ง ด้ำน คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ ทักษะ
ทำงปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกนักศึกษำ 
และคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบ และรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำผู้
ก ำกับกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ  และก ำหนดเป็นปฏิทิน
กิจกรรมนักศึกษำ ประจ ำปี 2560 เพื่อเป็นแผนในกำรด ำเนินงำน 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  

คทก.1.6-1(1) ปฏิทินกิจกรรม ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำร 
เกษตร 
คทก1.6-1(2) แผนพัฒนำนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

 2 ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม 
        (2)  ควำมรู้  
        (3)  ทักษะทำงปัญญำ  
        (4)  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
        (5)  ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ควำมรู้ 
(3) ทักษะทำงปัญญำ 
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 

คทก.1.6-2 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมไหว้ครู และ
บำยศรีสู่ขวัญ  ปีกำรศึกษำ 2560 
คทก.1.6-2 (2) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ      
ปีกำรศึกษำ 2560 (กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560) 
คทก.1.6-2 (3) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ     
ปีกำรศึกษำ 2560 (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ 5 ประกำร ดังนี้ 
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ด ำเนิน 
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2560 และ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
2. ด้ำนควำมรู้   
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ คณะเทคโนโลยีกำร เกษตร  ได้
ด ำเนินกำรให้ควำมรู้และทักษะทำงปัญญำ ผ่ำนกิจกรรม กำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยเป็นกำรให้ควำมรู้กำรเรียนกำรสอน 
กำรใช้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สวัสดิกำรส ำหรับนักศึกษำ ด้ำนกำรใช้
ชีวิต กำรปฏิบัติตนในมหำวิทยำลัยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ เป็นกำรให้ควำมรู้ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรสมัครงำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ และทักษะ
กำรใช้ชวีิตในสังคม ต่อไป 
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้จัดให้มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงคณะ และกำรประกวดดำวเดือนน้องใหม่ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของนักศึกษำที่ร่วมท ำกิจกรรม  
ฝึกทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม กำรร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือให้เกิด
ควำมส ำเร็จ 
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ได้ด ำเนิน 
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่
กำรท ำงำนในศตวรรษท่ี 21ซึ่งเป็นกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำร
ในสังคมสมัยใหม่ที่จะต้อง อำศัยเทคโนโลยี และกำรสื่อสำรที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 

 
คทก.1.6-2 (4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กิจกำรนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
2560 (กิจกรรมประกวดดำวเดอืน คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร และกิจกรรมกีฬำ
ระหว่ำงคณะ) 
คทก.1.6-2 (5) โครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
สู่กำรท ำงำนในศตวรรษท่ี 21 

 3 จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรให้ควำมรู้และทักษะ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำใหมใ่นกิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้ท ำควำม
รู้จักกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในส่วนที่นักศึกษำสำมำรถ

คทก.1.6-3 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ      
ปีกำรศึกษำ 2560 (กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    
ปีกำรศึกษำ 2560) 
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น ำไปใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำตนเอง พร้อมทั้งให้
มีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระดับหลักสูตร 
และในระดับคณะ เพ่ือส่งผลในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ต่อไป 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้มีกำรก ำกับและติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโดยมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรม
นักศึกษำ ทุกกิจกรรม ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 
ประกำรและน ำผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้ในกำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำแผนเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ในปี
กำรศึกษำต่อไป 

คทก.1.6-4 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนไหว้ครู และบำยศรีสู่ขวัญ    
ปีกำรศึกษำ 2560 
คทก.1.6-4 (2) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ      
ปีกำรศึกษำ 2560 (กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2560) 
คทก 1.6-4 (3) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ      
ปีกำรศึกษำ 2560 (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560) 
คทก 1.6-4 (4) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ     
ปีกำรศึกษำ 2560 (กิจกรรมประกวด
ดำวเดือนคณะ และโครงกำรกีฬำ
ระหว่ำงคณะ) 
คทก 1.6-4 (5) รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำงำนใน
ศตวรรษท่ี 21 
คทก. 1.6-4 (6) แผนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 5 ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ  

ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ ครบทุกโครงกำรที่ได้
ด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2560 
 

คทก.1.6-5 (1) รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ     
ปีกำรศึกษำ 2560 



- 38 - 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 6 น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและผู้รับผิดชอบน ำผลกำร
ประเมินและแนวทำงในกำรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุม
กรรมกำรบริหำรคณะ 

คทก.1.6-7 (1) แผนพัฒนำนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจ ำปี 
2561 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ดี 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 
 

5 ข้อ (4.00 คะแนน) 
กำรบรรลุเป้ำหมำย                  บรรลุเป้ำหมำย 

                 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
นักศึกษำให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม : 
- 
 
 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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ผลรวมของผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง 
ที่มีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำตำมกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ                                                               

 

จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  : คุณภาพบัณฑิต 

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1  : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำตำมกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการค านวณ 
 
 

คะแนนท่ีได ้

 

หมายเหตุ 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถำบันอุดมศึกษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่ำ

หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรุงก็ตำม โดยน ำผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบที่ผ่ำนมำใช้
ประกอบกำรประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

= 
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- จ ำนวนบัณฑิตที่รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมินบัณฑิตอำจไม่
ถึงร้อยละ 20 เนื่องจำกเดินทำงกลับประเทศไปแล้ว สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษำชำวไทยเป็น
ฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจำกนักศึกษำไทย 
จ ำนวน 10 คน เป็นฐำนที่ 100% 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้ประเมินจำกควำม
พึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่ที่คณะรับผิดชอบทั้งหมดนั้น เมื่อ
ค ำนวณค่ำคะแนนประเมินประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ TQF 
เท่ำกับ 4.24 โดยมีรำยละเอียดดังต่อนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
คะแนนประเมินประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. พืชศำสตร์ 4.12 คะแนน 

2. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 4.29 คะแนน 

3. เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 4.22 คะแนน 

4. สัตวศำสตร์ 4.27 คะแนน 

5. บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 4.32 คะแนน 

6. กำรประมง 4.31 คะแนน 

7. เทคโนโลยีกำรเกษตร 4.17 คะแนน 

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 29.70 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

คะแนนที่ได้ 4.24 คะแนน 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
คทก.1.7.1(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศำสตร์) 
คทก.1.7.1(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) 
คทก.1.7.1(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรสัตวแพทย์) 
คทก.1.7.1(4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศำสตร์) 



- 41 - 
 

คทก.1.7.1(5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหำรธุรกิจกำรเกษตร) 
คทก.1.7.1(6) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (กำรประมง) 
คทก.1.7.1(7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีกำรเกษตร) 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

4.00 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน ดี 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 4.24 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
     ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

4.50 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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ผลรวมของผลกำรประเมินบณัฑติระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
ที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.2 : ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษและภำคนอกเวลำในสำขำนั้น ๆ ที่ได้

งำนท ำ หรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำรท ำงำนสุจริตทุกประเภทที่
สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำประจ ำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ กำรค ำนวณร้อยละของผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษ หรือภำคนอกเวลำให้ค ำนวณเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส ำเร็จกำรศึกษำ
เท่ำนั้น และไม่น ำบัณฑิตที่ศึกษำต่อ เกณฑ์ทหำร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงำนท ำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงำน 
มำพิจำรณำ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมินบัณฑิตระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตรที่

คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการค านวณ 
 
 คะแนนท่ีได ้
 

หมายเหตุ 
- จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่  2.1 และ 2.2 เนื่องจำกไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ส ำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษำเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจำกมีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว 

= 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ในปีกำรศึกษำ 2560 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ได้ประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำทุกหลักสูตรที่ที่คณะ
รับผิดชอบทั้งหมดนั้น เมื่อค ำนวณค่ำคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำน
ท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับ 4.28 โดยมีรำยละเอียดดังต่อนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
คะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงาน
ท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. พืชศำสตร์ 5.00 คะแนน 

2. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 5.00 คะแนน 

3. เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 4.35 คะแนน 

4. สัตวศำสตร์ 4.38 คะแนน 

5. บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 5.00 คะแนน 

6. กำรประมง 5.00 คะแนน 

7. เทคโนโลยีกำรเกษตร 1.21 คะแนน 

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 29.90 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

คะแนนที่ได ้ 4.28 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
คทก.1.7.2(1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศำสตร์) 
คทก.1.7.2(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) 
คทก.1.7.2(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรสัตวแพทย์) 
คทก.1.7.2(4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศำสตร์) 
คทก.1.7.2(5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหำรธุรกิจกำรเกษตร) 
คทก.1.7.2(6) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (กำรประมง) 
คทก.1.7.2(7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีกำรเกษตร) 

 
ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

4.00 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน ดี 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 4.28 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

4.50 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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องค์ประกอบที่  2  การวจัิย 
 

สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อมและควำม
พร้อมของแต่ละสถำบันอย่ำงไรก็ตำมทุกสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถำบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถด ำเนินกำรในพันธกิจด้ำนนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบันเพ่ือให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดประโยชน์กำรวิจัยจะ
ประสบควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส ำคัญ  3 ประกำรคือ 1) สถำบันต้องมี
แผนกำรวิจัยมีระบบและกลไกตลอดจนมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน  2) 
คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข็มแข็ง โดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจ
ด้ำนอ่ืน ๆ ของสถำบันและ 3) ผลงำนวิจัยมีคุณภำพมีประโยชน์สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่
อย่ำงกว้ำงขวำง 
 

 ตัวบ่งชี้    จ ำนวน  3  ตัวบ่งชี้  คือ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 
การวิจัย 

ค่าคะแนนที่ได ้
2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 5.00 คะแนน 
2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 5.00 คะแนน 
2.3  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 5.00 คะแนน 

คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ดีมาก 
 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน  : ปีกำรศึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ประธำนหลักสูตร : 

 - เทคโนโลยีกำรเกษตร 

 - เทคนิคกำรสัตวแพทย์ 
 - สัตวศำสตร ์
 - พืชศำสตร์ 
 - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

 - บริหำรธุรกิจกำรเกษตร 

 - กำรประมง 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและ 
งำนสร้ำงสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ 
ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์     
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
 - กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เช่นกำรจัดประชุมวิชำกำรกำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่อง อำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน: 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและ 
งำนสร้ำงสรรค์ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ด ำเนินกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ผ่ำนสถำบันวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยมีรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยเป็นผู้ประสำนงำนจัดกำรแจ้งประกำศ
เพ่ิมเติมในกรณีที่มีประกำศเร่งด่วน 

2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
งำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีกำรเผยแพร่
ฐำนข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ เช่น ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ แหล่ง
ตีพิมพ์ แหล่งงำนวิจัย ตัวอย่ำงกำรเขียนเค้ำโครงวิจัยเพื่อขอรับ
ทุน เป็นต้น 

คทก.2.1-1(1) เว็บไซต์สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
http://rdi.snru.ac.th/th/ 
คทก.2.1-1(2) คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
คทก.2.1-1(3) ประชำสัมพันธ์กำรสมัคร
และกำรให้ทุนสนับสนุนงำนวิจัย จำก
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจ ำปี 2560 
คทก.2.1-1(4) เว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร http://agt.snru.ac.th/  

2 สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ 

ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์     
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 
- กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำรกำรจัดแสดงงำน

สร้ำงสรรค์กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีห้องปฏิบัติกำรของแต่ละ
สำขำวิชำ 

 
 
 
 
 
 
 
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีห้องสมุดที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำ

ข้อมูล 
 
 
 

คทก.2.1-2(1) ภำพห้องปฏิบัติกำรเฉพำะ
ทำง คณะเทคโนโลยีกำร เกษตร  
- สำขำพืชศำสตร์ 
- สำขำกำรประมง 
- สำขำสัตวศำสตร์ 
- สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 
คทก.2.1-2(2) แบบฟอร์มกำรขอใช้
ห้องปฏิบัติกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
คทก.2.1-2(3) เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร (ภำพ) 
คทก.2.1-2(4) ภำพห้องสมุด คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร (ภำพ) 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ระบบป้องกันสัญญำณเตือนกำรเกิดเพลิงไหม้
และกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด 

4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรพัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำร โดยส่งเสริมให้บุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเข้ำ
ร่วมประชุมวิชำกำรกำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ 

คทก.2.1-2(5) ระบบป้องกัน สัญญำณ
เตือนกำรเกิดเพลิงไหม้ ป้ำยบอกทำงหนี
ไฟ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (ภำพ) 
คทก.2.1-2(6) รำยงำนโครงกำรกำร
บริหำรจัดกำรผลงำนทำงวิชำกำรและงำน
สร้ำงสรรค์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 3 จัดสรรงบประมำณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ประสำนงำนผ่ำนสถำบันวิจัยและ
พัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
เป็นผู้ประสำนงำนจัดกำรแจ้งประกำศเพ่ิมเติมในกรณีที่มี
ประกำศเร่งด่วน 

คทก.2.1-3(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร เรื่องกำรรับสมัครข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (สำยวิชำกำร) 
 

4 จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ใช้เกณฑ์กำรสนับสนุนกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ ร่วมกับ
หลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย 

คทก.2.1-4(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
สนับสนุนและส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรใน
วำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ 
คทก.2.1-4(2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุน
เพ่ือเข้ำร่วมในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ 

 5 มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่อง อำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรให้ประกำศเกียรติคุณเพ่ือ
สร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค ์

 
 
 
 
 

คทก.2.1-5(1) ใบประกำศเกียรติคุณเพ่ือ
สร้ำงขวัญก ำลังใจและยกย่องอำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำ ไปใช้ประโยชน์
และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำร
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบคู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

คทก.2.1-6(1) คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

 
ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 

    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก  

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       : ปัจจัยน ำเข้ำ 

วงรอบการประเมิน  :   ปีงบประมำณ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 

นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 โดยกำรแปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่ก ำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ: 
1. ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่อจ ำนวนอำจำรย์ 
ประจ ำและนักวิจัย 
 
 
 
2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
  

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ  = 

 X 5 คะแนนที่ได้  = 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ 
 

หมายเหตุ :  

 1. จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ 
 2. ให้นับจ ำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุนหรือหลักฐำน
จำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำรให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏกรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้
แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. กำรนับจ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัยสำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ลงนำมในสัญญำ 
รับทุนโดยอำจำรย์ประจ ำหรือนักวิจัยแต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

- จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 

   - แผ่นดิน 2,600,840 

   - งบเงินรำยได ้ 272,300 

   - ทุนวิจัยในชั้นเรียน 5,000 

   - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนำชุมชน 70,000 

- จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 1,987,900 

รวมเงินทั้งหมด 4,936,040 

- จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง(ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 38 คน 

- จ ำนวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงำนจริง(ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) - 

รวม 38 คน 
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วิธีการค านวณ : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกและภำยนอกสถำบันต่อ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

 
4,936,040 

 = 129,895.78 บำท/คน 
38 

 
  2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

129,895.78 
X 5  =  10.82 คะแนน 

60,000 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทก.2.2(1) 
สรุปจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยประจ ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 

 

ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

5.00 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน ดีมำก 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

5.00 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้รับจัดสรรทุน
สนับสนุนกำรวิจัยทั้งภำยในและภำยนอก 

1. ส่งเสริมกำรวิจัยโดยจัดหำแหล่งทุนสนับสนุน
งำนวิจัยที่หลำกหลำยขึ้น 
2. สนับสนุนงบพัฒนำบุคคลำกรด้ำนกำรวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม : 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
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ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :   ผลลัพธ์ 
 

วงรอบการประเมิน  :   ปีกำรศึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 

นำยอนุวัตร อุ่นค ำ 
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร 

 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำ ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ก ำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ก ำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ก ำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ: 
1.ค ำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยตำมสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนที่ได้ =    

 X 100 

 X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม 
วิชำกำรระดับชำติ 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม 
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม 
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอ 
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.  
ทรำบภำยใน30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
- ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำน 
ข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่  
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร 
อุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน 
ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556  
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำง 
วิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ใน
รูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online  
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 
 

 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ  3 คน 
โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

- จ ำนวนรวมผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  20  

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำต ิ

0.20 3 0.60 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง  
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติ 
ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศก.พ.อ . หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร 
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร 
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ 
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ 
ภำยใน30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 

0.40 
 

1 0.40 

- ผลงำนทีไ่ดร้ับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ 
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   
 

0.60 - - 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ อยู่ ในฐำนข้อมูลตำมประกำศก .พ .อ . หรื อระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ .ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0.80 13 10.40 

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศก .พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร 
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556  

1.00 2 2 

- ผลงำนไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ดร้บักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง 
วิชำกำรแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 1.00 1 1 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับกำรจดทะเบยีน 1.00 - - 
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรแล้ว 

1.00 - - 

- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.00 
- - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ   14.40 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40 - - 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ 0.60 - - 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 - - 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 1.00 - - 
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 1.00 - - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค ์   - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 14.40 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยัท้ังหมด 39 
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วิธีการค านวณ : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

13.40 
X 100  =  ร้อยละ 34.36 

39 
 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ก ำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
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ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร. วำรสำรวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี. 19(2): 77-85. (0.8) 

คทก-2.3(2) 
ครองใจ โสมรักษ์. 2560. ผลของปุ๋ยหมักกำกครำมต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของ
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คทก-2.3(4) 

ชนกนันท์ ศรีลำพัฒน์, นรำวุธ ระพันธ์คำ, เรืองฤทธิ์ หำญมนตรี, ภรภัทร ไชยสมบัติ และ
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จังหวัดสกลนคร. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 
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ฝักตรง (Indigofera tinctoria L.) ระหว่ำงต้นดิพพลอยด์ และเตตรำพลอยด์. 
วำรสำรแก่นเกษตร. 46(3): 559-570. (0.8) 

คทก-2.3(14) 
อังคณำ เทียนกล่ ำ และ ณัฐพงษ์ วงษ์มำ. 2560. ผลของไทโอยูเรียต่อกำรแตกก่ิงใหม่ของ

ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1. SNRU Journal of Science and Technology. 9(1): 
389-396. (0.8) 

คทก-2.3(15) 
Butnan, S. and Vityakon, P. 2017. Kiln and wood types affecting charcoal 

quality: Charcoal use as soil amendments in Northeast Thailand. 
KHON KAEN AGR. J. 45 SUPPL. 1: 1315-1321. (0.8) 

คทก-2.3(16) 

Kanchan, C., Imjaia, P., Kanchan, N. and Chaiyara, A. Antibiotic Sensitivity of 
Aeromonas hydrophila Isolated from Diseased Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus). The 7th International Conference on 
Sciences and Social Sciences 2017: Innovative Research for Stability, 
Prosperity and Sustainability 11 - 12 January 2018. Rajabhat Maha 
Sarakham University. P.65-68. (0.4) 

คทก-2.3(17) 
Ng, B., Bantaowong, U., Chanabun, R., Tongkerd, P., Panha, S. 2017. 

Geographic variations in the size and behavior of common 
earthworms Metaphire peguana (Rosa, 1890) in Penang and 

http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=1586421116107921191925719420815845108138
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=152159110172031618138922061031236616261149
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=13432026431972242160771391031292087526
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=12123176185591381711451551691439464234201248
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=1593209244734215208310422479252214727
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=1183654215581451861861227913999351081824
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=13516410515510251317451621993189728196
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=1352062011451251932381127624108242111711959
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=712147124213166126238291222620818325094146
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=23216710399207958137161421836171162227
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=145102184862382466513261202232129474798
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เลขที่ เอกสาร 
neighboring states, Malaysia. European Journal of Soil Biology. 82: 
108-115. (1) 

คทก-2.3(18) 

Umpapol, H., Songwicha, C., Jitrajak, T., Patkit, A. Sripandon, J.  2018. 
Transfer of Thai Native Cattle Feeding Technology to Cattle Farmers 
in Rural Communities in Sakon Nakhon Province, Thailand, in 
Response to Global Warming to Produce Cattle with the 
Characteristics of Physiological Adaptability, Heat Tolerance and 
Increased Production Performance. Pakistan Journal of Nutrition. 
17(4): 190-198. (1) 

คทก-2.3(19) 

Xayavong, S., Butnan, S. and Vityakon, P. 2018. Available phosphorus 
declines in organic residues-treated sandy soils indicating its 
transformation to more slowly available forms for phosphorus 
conservation. KHON KAEN AGR. J. 46 SUPPL. 1: 1150-1155. (0.8) 

คทก-2.3(20) 
Xayavong, S., Butnan, S., and Vityakon, P. 2018. Combined use of 

contrasting quality organic residues and chemical fertilizers for corn 
growth in a sandy soil. KHON KAEN AGR. J. 46(1): 193-202. (0.8) 

 
  

http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=1772401641501781492622208847124961221218170
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=15884731781284610114119914112219314712164181
http://upload.snru.ac.th/download.aspx?NFILE=225169107431062373244134244170231116203239150
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ผลการประเมินตนเอง: 

เป้ำหมำยปีนี้ 
 

5.00 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน ดีมำก 

คะแนนกำรประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย  บรรลุเป้ำหมำย 
    ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยปีถัดไป 
 

5.00 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง: 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ท ำผลงำนวิชำกำรให้
มีกำรเผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ 

1. ควรมีกำรพัฒนำกำรท ำผลงำนวิชำกำรให้มีกำร
เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติเพ่ิมมำกข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :        
 
 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 



องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถาม
ต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจั ย พัฒนาต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งชี้    จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้ คือ 
 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการ 
ค่าคะแนนที่ได ้

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00  
คะแนน 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก 
 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1     :  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1. นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 

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

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   
   1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  

คณะมียุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการ ประเด็นที่ 3 การ
ส่งเสริมการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยมีการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
มากที่สุด และได้จัดท าแผนบริการวิชาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งในระดับแผนและระดับโครงการ 
ก าหนดการบรรลุเป้าหมายของแผนและบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ก าหนดให้มี
การบูรณาการโครงการบริการวิจัยกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 
1 รายวิชาในทุกหลักสูตร และบูรณาการกับการวิจัยอย่างน้อย  1 
เรื่อง และได้น าแผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  เสนอคณะกรรมการประจ าเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในคราว
การประชุม วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

คทก.3.1-1(1) แผนบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 

คณะมีการใช้ประโยชน์จากโครงการเพ่ือให้เกิดผลกับนักศึกษา
และชุมชนที่ระบุไว้ในโครงการ จ านวน 10 โครงการและคณะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล 
งบประมาณจ านวน 45,160 บาท 2) โครงการสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเป็นหน่วยสาธิตการผลิตพืชในแนวทางเกษตร
ปลอดภัย งบประมาณจ านวน 200,000 บาท 3) โครงการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ งบประมาณจ านวน 45,160 
บาท 4) โครงการค่ายคหกรรมแต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 4 
งบประมาณจ านวน 65,600 บาท 5) โครงการเทคโนโลยีการ
จัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณจ านวน 45,160 บาท 6) คลินิกรักษาสัตว์
เคลื่อนที่ งบประมาณจ านวน 46,890 บาท 7) โครงการพัฒนา

คทก.3.1-2(1) สรุปการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
คทก.3.1-2(2)  แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.3.1-2(3)  แผนการใช้ประโยชน์
จากโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ศักยภาพการผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน งบประมาณจ านวน 
46,890 บาท 8) โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตร
แบบยั่งยืน ปี2 งบประมาณจ านวน 46,890 บาท 9) โครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลด้วยเทคนิคปรุงสุกพร้อมรับประทาน 
งบประมาณจ านวน 64,500 บาท 10) โครงการน าร่องการ
ถ่ายทอดชุดความรู้การผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 
งบประมาณจ านวน 40,000 บาท 

 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า เป็น
โครงการที่อยู่ในแผนบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 10 โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทก.3.1-3(1) แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทก.3.1-3(2) โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากปลานิล 
คทก.3.1-3(3) โครงการสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นหน่วยสาธิต
การผลิตพืชในแนวทางเกษตรปลอดภัย 
คทก.3.1-3(4) โครงการถ่ายทอดความรู้
ด้านการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
คทก.3.1-3(5) โครงการค่ายคหกรรม
แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งท่ี 4 
คทก.3.1-3(6) โครงการเทคโนโลยีการ
จัดการธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพ่ือเพ่ิม
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
คทก.3.1-3(7) คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ 
คทก.3.1-3(8) โครงการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตโคต้นน้ าเพ่ือการผลิตโคขุน 
คทก.3.1-3(9) โครงการไส้เดือนดินจาก
ฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน ปี2 
คทก.3.1-3(10) โครงการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากปลานิลด้วยเทคนิคปรุง
สุกพร้อมรับประทาน 
คทก.3.1-3(11) โครงการน าร่องการ
ถ่ายทอดชุดความรู้การผลิตพืชตาม
แนวทางเกษตรปลอดภัย  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนบริการวิชาการคิดเป็น
ร้อยละ 100  และน าผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 คณะกรรมการประจ าคณะ
ได้มีข้อเสนอแนะ ในการบริการวิชาการในปีหน้าเพ่ือให้สอดคล้อง
และเป็นไปทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ควรเน้นโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น 

คทก.3.1-4(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 4 
เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เพ่ือ
พิจารณา ผลการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รายงานผลรอบ 9 เดือน) 
คทก.3.1-4(2) แผนบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  

คณะน าผลการประเมินจากคณะกรรมการประจ าคณะ  มา
ปรับปรุ งแผนหรือ พัฒนาการให้บริการวิชาการสั งคม  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประจ าคณะได้มี
ข้อเสนอแนะต่อการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น โดย 
   การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ที่มี
ข้อเสนอแนะ “ในการบริการวิชาการในปีหน้า เพ่ือเป็นการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์  ควรจัดโครงการภาพใหญ่ของคณะ โดยการ
คัดเลือกพ้ืนที่ๆให้บริการ ที่สามารถให้ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วม 
และสามารถเข้าถึงได ้

คทก.3.1-5(1)  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 4  
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
คทก.3.1-5(2)  แผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการบริการ 
วิชาการ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการศึกษาลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์และปริมาณสีครามของครามเถา 
(Marsdeni tinctoria R.Br.) ผศ.อังคณา  เทียกล่ า เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ 2) โครงการการพัฒนาพฤกษเคมีพร้อมใช้จากคราม 
ผศ.ดร.ธนกร  ราชพิลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

คทก.3.1-6(1) รายงานผลโครงการ
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
การขยายพันธุ์และปริมาณสีครามของ
ครามเถา (Marsdeni tinctoria R.Br.) 

คทก.3.1-6(2) รายงานผลโครงการการ
พัฒนาพฤกษเคมีพร้อมใช้จากคราม 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 

                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่องทุก
หลักสูตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

 
 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม : 
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
1. โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธ
กิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม  สร้างสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

 ตัวบ่งชี้    จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได ้
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 

คะแนน 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก 
 

 
หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ชื่อ – สกุล นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์  ประชาชิต 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1. นายเสกสรร บริบูรณ์ 
   ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
   1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ  
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีคณะกรรมการด าเนินงาน 
ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ ในแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทก.4.1-1  แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนโดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คทก.4.1-2 (1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน ผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 

คทก.4.1-3 (1). รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     งานกิจการนักศึกษาของคณะได้ประเมินความส าเร็จของ
ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ านวน 2 โครงการ ใช้
งบประมาณ 20,000 บาท กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมการท า
นา 8,500 บาท กิจกรรมไหว้ครู ท าบุญตักบาตรน้องใหม่และ
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 11,500 บาท และโครงการงานกิจการ

คทก.4.1-3(1) รายงานผลการด าเนินโครงการ
ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 75,000 บาท) ทั้งนี้ทุก
โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 

 5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะกรรมการกิจการนักศึกษาน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปีต่อไปโดยการจัดท า แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement 
plan เพ่ือการปรับแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
เปิดภาคเรียน และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนในการจัด
กิจกรรม พร้อมทั้งให้มีการบูรณาการด าเนินโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษา  

คทก.4.1-5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ครั้งที่ 1/2561 
คทก.4.1-5 (2) แผนพัฒนาคุณภาพ 
Improvement plan จากผลการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ 
คณาจารย์ นักศึกษา และสาธารชน ชุมชนใกล้เคียง อาทิ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา และไหว้ครู ท าบุญตัก
บาตรน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดนิทรรศการอนุรักษ์วัฒนธรรมการท านา ในงาน
มหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่ 9 เพ่ือเผยแพร่ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คทก.4.1-6 (1) ภาพกิจกรรมการการด าเนิน
โครงการ ในเว็ปไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agt.snru.ac.th/ 
คทก.4.1-6 (2) รายงานผลประเมินผลงาน
มหกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 
“มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม” ระหว่างวันที่ 22-24 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คทก.4.1-6 (3) การเผยแพร่งานมหกรรมภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านมูนมังอีสานครั้งที่ 9 “มหัศจรรย์
ผ้าย้อมคราม”  
https://www.facebook.com/snruthailand
/videos/1627437360668243/UzpfSTE5Mz
Y1NzU5MDk5MjM4NTM6MjAyNTc5MjQ5N
zY2ODg2MA/ 

 7 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

- 

 

http://agt.snru.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย                  บรรลุเป้าหมาย 

                 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ (5.00 คะแนน) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

     คณะมีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะ 

     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
 

 

 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม : 
- 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 

โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.  โครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  โครงการการท าบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบูชาครูใหญ่สาขาสัตวศาสตร์ 
3.  โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร : ข้าวคือวัฒนธรรม 
4.  โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน 
5.  โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตองขั้นสูง 
6.  โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา 
7.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
8.  โครงการเทคนิคการสัตว์แพทย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดดีต่อสังคม 

 



องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหาร
ทรัพยากรทั้ งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) 
 

 ตัวบ่งชี้    จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 
  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
                       เอกลักษณ์ของคณะ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ การบริหารจัดการ 
ค่าคะแนนที่ได ้

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
     เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 4.00 
คะแนน 4.50 

ผลการประเมิน ดี 
 

 
หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
        และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  
  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้ อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน  :    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562 
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559 – 2562  

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559 – 2562  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 
2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)  

3) น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราว
ประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2559  

4) ด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนแผนและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้บรรลุตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และเสนอผู้บริหาร
ระดับคณะ ในคราวประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

คทก.5.1-1(1) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
คทก.5.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
พ.ศ. 2559-2562 
คทก.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
คทก.5.1-1(5) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รายโครงการ+แผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-1(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 31 
สิงหาคม 2559 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้าส านักงาน
คณบดีเป็นหลัก ด าเนินการจัดท าแผนฯหลังจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะได้ประเมินความต้องการ
ทรัพยากร จากการประชุมในระดับสาขาวิชา หลักสูตร และน า
แผนการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ โดยแผนการใช้จ่ายเงินได้แยกงบประมาณในส่วนการ
พัฒนาคณะอ่ืนๆ และส่วนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้เป็นไปตาม
กรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้การรายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ คือระบบบริหารงบประมาณ

คทก.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 
คทก.5.1-2(2) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รายโครงการ+แผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-2(3) การจัดสรรค่าใช้จ่าย
รายวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-2(4) ผลการค านวณต้นทุนการ
ผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร http://fns.snru.ac.th/index.aspx  

โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีสัดส่วนดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา  4.57% 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 8.20% 
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  3.12% 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 84.11% 

http://plan.snru.ac.th/topics/7263 
คทก.5.1-2(5) รายการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ปี 2560 โดยมีคณบดี คณะกรรมการ
บริหารคณะ เป็นหลัก 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันในการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ 
ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 และคณะได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 
2560 ของคณะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน (Financial 
Risk) คือ 1.  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมีความ
ล่าช้าตกค้าง หรือผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนท าให้เกิดผลเสีย
ต่อการด าเนินงาน และ 2.  การใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น 2) ด้าน
การด าเนินงาน (Operational Risk) คือ แนวโน้มนักศึกษาที่
เข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ลดลง 3) ด้านกล
ยุทธ์ (Strategy Risk) คือ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและไม่เป็นไปตามสัดส่วน  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก 
แทนค่าด้วยตัวเลข 5,4,3,2 และ 1 ตามล าดับ 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ

คทก.5.1-3(1) ค าสั่งคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ที่ 59/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.1-3(2) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-3(3) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คทก.5.1-3(4) คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
คทก.5.1-3(5) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 31 
สิงหาคม 2559 
คทก.5.1-3(6) การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-3(7) รายงานประชุมสามัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 11 กันยายน 
2560 
 
 
 

http://fns.snru.ac.th/index.aspx
http://plan.snru.ac.th/topics/7263
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ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งได้หาวิธีการที่
เหมาะสมมาจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง 
ส าหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงคือ 1) การยอมรับ
ความเสี่ยง 2) การลดความเสี่ยง 3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
และ 4) การกระจายความเสี่ยง 

5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2560 จ านวน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ที่สามารถ
ขจัดความเสี่ยงได้ทั้ง 3 ด้าน  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในคราวประชุมสามัญวันที่ 
11 กันยายน 2560 

6. มีการน าผลการประเมินผลข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2559 ในวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป คือ วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในด้านความเสี่ยงภายนอกคณะที่มี
กระทบด้านนักศึกษาที่ลดลง  เนื่องจากความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบความเสี่ยงภายในคณะ  
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 3 ด้าน  
1. ด้านการเงิน (Financial Risk)  
    1.1)  จ านวนการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด  
2. ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 

2.1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลง 
3. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)  

3.1) การจัดเก็บเล่มรายงานความส าเร็จของโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยคณบดีด าเนินงานได้รับประสิทธิผลดีตามรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล 
 คณะมผีลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการ

คทก.5.1-4(1) รายงานการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 
2560  
คทก.5.1-4(2) รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-4(3) เวปไซต์คณะ
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ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตาม
ในการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2) หลักประสิทธิภาพ 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารราชการตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคณะได้ด าเนินการจัดท า
ห้องเรียน/ห้องสัมมนา เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยใช้งบประมาณของ
คณะในการด าเนินการ 
3) หลักการตอบสนอง 
  คณะมีการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง โดย
มีเวปไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวปไซต์บริหารการศึกษา 
เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเวป
ไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การวิจัย 
4) หลักภาระรับผิดชอบ 
    คณะแสดงความรับผิดชอบต่อพันธกิจของคณะ ดังนี้  
1. การจัดการเรียนการสอน-คณะมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และการอยู่ร่วมกัน
ทางสังคม เช่น โครงการเตรียมความก่อนเข้าศึกษา  มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการ
แข่งขันทักษะการส่องไข่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสัตวศาสตร์
ของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3 และการแข่งขันทักษะ
เกษตรอาเซียน ครั้งที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันทักษะการคล้องโคและบังคับ
โค งานเกษตรลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2561 เป็นต้น 

เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agt.snru.ac.th/ 
 เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการสอน 
http://e-learning.snru.ac.th 
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงบประมาณ 
http://fns.snru.ac.th 
 เว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rdi.snru.ac.th 
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติhttp://nrpm.nrct.go.th 
 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(4)  ใบประกาศเกียรติบัตร
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันทักษะการ
คล้องโคและบังคับโค งานเกษตรลุ่มน้ าโขง 
ครั้งที่ 21 ประจ าปี 2561 ภายใต้ Theme 
งาน  “ศาสตร์พระราชา  สานภูมิปัญญา  
สู่นวัตกรรมเกษตร” ระหว่างวันที่ 14 - 18  
กุมภาพันธ์  2561 ณ   คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ต าบล
ขามเฒ่า อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม 
คทก.5.1-4(5)  ใบประกาศเกียรติบัตร
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ไดร้ับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันทักษะการ
ส่องไข่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางสัตว
ศาสตร์ของนักศึกษาในประเทศอาเซียน 
ครั้งที่ 3 และการแข่งขันทักษะเกษตร
อาเซียน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27 - 29 
มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระ
เวียง ต าบลหนองระเวียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา  
คทก.5.1-4(6) รายงานการประชุมสามัญ

http://e-learning.snru.ac.th/
http://fns.snru.ac.th/
http://rdi.snru.ac.th/
http://nrpm.nrct.go.th/
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2. การวิจัย-คณาจารย์และบุคลากร มีการด าเนินงานวิจัยภายใต้
จรรยาบรรณการท าวิจัยและน าผลการวิจัย เช่น การวิจัยปุย๋หมัก
มูลไส้เดือนเพ่ือการทดลองผลิตข้าวอินทรีย์สายพันธุ์พิษณุโลก 2 
ต่อการพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน มาจัดท าการเรียนการ
สอนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
3. การบริการวิชาการ-มีการก าหนดเป้าหมายการให้บริการ
วิชาการอย่างชัดเจน เช่น โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่
การเกษตรแบบยั่งยืน ปี2  เพ่ือพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
4. ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม-คณะมีการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลป และวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นการด านา เกี่ยวข้าว การถวายเทียน เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าใจเป้าหมาย
ของกิจกรรมดังกล่าว 
5) หลักความโปร่งใส 
    คณะมกีระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และส ามารถตรวจสอบได้ 
โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความรวมมือการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและกาต่อต้านการทุจริตใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  คณะได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายใน ทางเว็ปไซต์คณะ 
6) หลักการมีส่วนร่วม 
    คณะมกีระบวนการด าเนินงาน ที่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559-2562 ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 
109 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 9 
มกราคม 2561 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ เรื่อง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-4(7)  เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agt.snru.ac.th 
 
คทก.5.1-4(8) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พ.ศ. 2559-2562 
คทก.5.1-4(9) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 314/2560 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.1-4(10) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานคณบดี เป็นงานและ
สาขาวิชา พ.ศ. 2561 
คทก.5.1-4(11) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
http://lps.snru.ac.th/ 
คทก.5.1-4(12) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร    
http://lps.snru.ac.th/components/co
ntents/view.php?id=162   
คทก.5.1-4(13) รายงานผลการประเมิน
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทบทวนแผนและจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

http://agt.snru.ac.th/
http://lps.snru.ac.th/
http://lps.snru.ac.th/components/contents/view.php?id=162
http://lps.snru.ac.th/components/contents/view.php?id=162
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คณะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. 2559 - 2562 และการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่  3  มีนาคม  2560  ณ 
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109 โดยการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
7) หลักการกระจายอ านาจ 
    คณบดีได้มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่ รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงาน  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ มีค าสั่งการมอบอ านาจให้แก่
ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ  มีอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจ 
8) หลักนิติธรรม 
    คณะใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 เวปไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ผ่านทางเว็ปไซต์ของงานบริหารบุคคลและนิติการ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

9) หลักความเสมอภาค 
    บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือ
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ โดยมี
ระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 1) ระเบียบการให้ลูกจ้างได้รับ
ค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงานหรือไปปฏิบัติการวิจัยใน
ต่างประเทศ 2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าดว้ยการ
ลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2555 3) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่า กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2560 
คทก.5.1-4(14) รายงานประชุมสามัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่ 
11 กันยายน 2560 และรายงานการ
ประชุมสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 
2561 
คทก.5.1-4(15) รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
คทก.5.1-4(16) รายงานวิจัย โครงการปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนเพ่ือการทดลองผลิตข้าว
อินทรีย์สายพันธุ์พิษณุโลก 2 ต่อการพัฒนา
ระบบการเกษตรแบบยั่งยืน 
คทก.5.1-4(17) รายงานผลโครงการ
ไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตร
แบบยั่งยืน ปี2 
คทก.5.1-4(18) รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
คทก.5.1-4(19) รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร-กิจกรรมถวายเทียน 
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10) หลักมุ่งฉันทามติ 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประชุมสามัญ ประจ าปี
การศึกษา 2560 จ านวน 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญครั้งที่ 1 
ภาคการศึกษา 1/2560 ในคราวประชุมวันที่ 11 กันยายน 2560 
และ ครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษา 2/2560 ในคราวประชุมวันที่ 9 
มกราคม 2561 โดยการหาข้อตกลงทั่วไปทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะได้ให้คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมวางแผนและ
ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี 2560 องค์ความรู้ที่เลือก : การเลี้ยงปลานิลเพื่อ
ความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีจุดเน้นด้านกระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน 
ด าเนินการ 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน และ 2) ด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ    
  ค ณ ะ ได้ ด า เนิ น ง าน จั ด ท า แ ผ น จั ด ก าร ค ว าม รู้  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560 
ประกอบด้วย  
1) องค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

ภายใน  ตัวบ่งชี้ที่   5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
องค์ความรู้ที่เลือก : การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน 
1.1) ด้านการเรียนการสอน : บูรณาการกับการเรียนการสอน

ในวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
1.2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : บรูณาการกับการ

บริการวิชาการ เรื่องโครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ  
ให้แก่เกษตรกร บ้านพอกใหญ่สามัคคี  อ าเภอ พรรณนิคม วันที่ 
11-12 มีนาคม 2560  การจัดนิทรรศการที่ โรงบ้านเต่างอย วันที่ 
10 มีนาคม 2560  โครงการประชารัฐ ที่อ าเภอกุสุมาลย์  23 
เมษายน 2560 และ งาน 5 ประสานสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
มห าวิท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร์  วั นที่  27  มิ ถุ น ายน  2560 
http://agt.snru.ac.th/topics/4761 
2) แผนจัดการความรู้  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 7 กระบวนการ ดังแสดงในรายงาน

คทก.5.1-5(1) แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2560 
คทก.5.1-5(2) รายงานผลการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี 2560 
คทก.5.1-5(3) แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปี 2561 
คทก.5.1-5(4) รายงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี 2561 (รอบ 9 เดือน) 
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ผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามตาราง 

 

 

 

 

 
 

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร สกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 
จั ด ท า ขึ้ น ต าม แ น ว ท า งก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ  ภ าย ใน
สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คทก.5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559-2562  
คทก.5.1-6(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562 และนโยบาย
ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร  ทรัพยากรบุ คคลที่
ครอบคลุมตั้ งแต่การวิเคราะห์ อัตราก าลัง การสรรหาให้ ได้ 
บุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาให้ เป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และการรักษา
บุคลากรให้ อยู่ปฏิบั ติ งาน ในคณ ะอย่างมีความสุข  และ มี
ความก้าวหน้าและมั่นคงในวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนและผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนการบริห ารและพัฒ นาบุ คลากร ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามค าสั่ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 2/2559 ท าหน้าที่ในการจัดท าและ
ด า เนิ น ก ารต าม แผ น บ ริห ารแล ะ พั ฒ น าบุ ค ล าก ร คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562  

2. ประชุมคณะท างานประชุมชี้แจงนโยบายการด าเนินงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่ งชี้ และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 ในวันพุธ
ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 
106) เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก ทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรในปีที่ผ่านมาผลการด าเนินการที่ผ่านมาทั้ง ใน
ด้านผลส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวโน้ม
สถานการณ ์ในอนาคตที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากร  

3. คณะท างานศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการ
จัดท าแผน บริหารและพัฒนาบคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
พ .ศ . 2559 - 2562 เช่น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562 กรอบอัตราก าลังคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คู่มือสมรรถนะของ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  สารสนเทศด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ความต้องการพัฒนาตนเองตามสรรถนะของแต่ละบุคคล เป็นต้น 

4. คณะท างานพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและจัดท าร่างแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 
- 2562 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อกรรมการบริหารคณะ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวันที่  4  กรกฎาคม  2560 

5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติคณะท างานจัดประชุมจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 

2560  
คท ก .5 .1 -6 (3 ) โค รงก ารก าร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คทก.5.1-6(4) แบบรายงานผลการพัฒนา
บุคลากร (การไปประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม 
/ศึกษาดูงาน)  
คทก.5.1-6(5) รายงานผลโครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คทก.5.1-6(6) รายงานผลโครงการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
คทก.5.1-6(7) รายงานผลการทบทวนแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
พ.ศ. 2559 – 2562 วันที่  20 มิถุนายน 
2560  
คทก.5.1-6(8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อน ไขการต่อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558  
ค ท ก .5 .1 -6 (9 ) ส วั ส ดิ ก า รแ ล ะสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
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2559 - 2562 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) เพ่ือถ่ายทอดแผนให้บุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร น าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรไป
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
และเป็นรูปธรรม โดยจัดท าเป็นแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

6. การประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ก าหนดหลักการในการ
ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผลไว้ดังนี้  

   6.1 ระดับหลักสูตร ประธานหลักสูตรท าหน้าที่ในการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร และรวบรวมจัดท า
รายงานน าเสนอผลการด าเนินการเสนอต่อประธานสาขาวิชา  

  6.2 ระดับคณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและ 
พัฒนาบุคลากรของคณะ และรวบรวมผลการด าเนินงานสรุป 
และจัดท ารายงานน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณบดี โดยมี
เนื้อหา ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ
อัตราก าลังและแผนอัตราก าลัง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) ระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4) ระบบการ ประเมิน 5) ระบบ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 6) การรักษาไว้และเกษียณ และ
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ ในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2561 ดังนี้  

1. ประชุมทบทวนแผนอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2562  

2. การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

   2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ คณะ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รายละ 
8,000 บาท โดยรายละเอียดในการพัฒนาตนเองนั้นรวมไปถึงการ
ไปราชการ การฝึกอบรม การน าเสนอผลงานวิชาการ 

    2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
คณะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ในการศึกษาดูงาน 

3. ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 1) โครงการสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรสวัสดิการ  กองทุนประกันสังคม 
สวัสดิการสินเชื่อเคหะ สวัสดิการค่าเช่าที่พักอาศัยและ สวัสดิการ
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2) 
โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร  

4. ระบบการประเมิน บุคลากรทุกต าแหน่งจะได้ต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการ
ประเมินในแต่ละปีงบประมาณ คือ รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมีนาคม และรอบที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายนถึง เดือน
กันยายน โดยการประเมินจ าแนกตามสายงานการปฏิบัติราชการ
และ ต าแหน่งการประเมิน  

5. ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในเรื่องการเขียนผลงาน
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 8 
คน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 26-29 ธันวาคม 
2560 ณ อ.เชียงคาน จ.เลย 

6. การรักษาไว้และเกษียณ 1) ด าเนินการตามระบบสวัสดิการ
ในการเตรียมความพร้อมส าหรับ การเกษียณอายุราชการและหลัง
เกษียณอายุราชการ รวมทั้งก าหนดนโยบาย ในการต่อสัญญา
จ้าง/จ้าง กลับเข้ามาท างานตามความจ าเป็นของภารกิจ  และ
ความสามารถของบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่า ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
2) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (คนดีคนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้ง
ที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 7  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และ
การประเมินคุณภาพ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงมอบหมายให้ หน่วยประกันคุณภาพ 
การศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของ
คณะ และหลักสูตร ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ปี
การศึกษา 2560  

มีการด าเนินงานตามระบบกลไก ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คทก.5.1-7(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 
คทก.5.1-7(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
http://agt.snru.ac.th/wp-
content/uploads/2018/07 
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ซึ่งในปีนี้มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา 2560 ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา การ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพและเป็นกลไก 
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ท าหน้าที่ใน 
การจัดท ารายงาน สังเคราะห์รวบรวมข้อมูลหลักสูตร คณะ เสนอ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจ าคณะ 
ตลอดจนจัดท าข้อมูลรายงานผล การด าเนินงานและรายงานผล
การประเมินตนเองเพ่ือรองรับ การประเมินคุณภาพภายในของ
หลักสูตร และคณะ  

การควบคุมคุณภาพ  
1. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษา

ในวงรอบปีการศึกษา 2560 และแจ้งให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทราบ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน คุณภาพ 

2. มีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาใน 
วงรอบปีการศึกษา 2560 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบ ในการ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 9 มกราคม 2561 

3. มีการจัดท าคู่ มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2560 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และ มีการ
เผ ย แ พ ร่ บ น เว็ บ ไซ 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. มีการก าหนดผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับ คณะ ที่ชัดเจน ในคราวประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ วันพุธที่   27  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 แต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ในวงรอบปีการศึกษา 2560 
คณะมีการติดตาม การด าเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้  

1. คณะมีการติดตามการด าเนินงานการประกัน คุณภาพ ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2560  ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คทก.5.1-7(3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
คทก.5.1-7(4) รายงานประชุมสามัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 9 
มกราคม 2561 
 
 
 
 
คทก.5.1-7(5) คู่มืองานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เผยแพร่บน
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
http://agt.snru.ac.th/ 
คทก.5.1-7(6) รายงานประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันพุธที่ 4 
เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 
คทก.5.1-7(7) รายงานผลการด าเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
รอบ 6 เดือน 

http://agt.snru.ac.th/
http://agt.snru.ac.th/
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2. คณะมีการติดตามการด าเนินงานและให้ข้อมูลที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันพุธที่ 4 
เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 ติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 6 เดือน และวันพุธที่  27  
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 

การประเมินคุณภาพ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้ก าหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ในรอบปีการศึกษา 2560 ดังนี้ ระดับหลักสูตร  มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) ส าหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และมีการประเมินคุณภาพภายใน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่างวันที่ 12 
มิถุนายน 2561 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ จากหลักสูตรที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 7 
หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 6 หลักสูตร 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 หลักสูตร และในจ านวนนี้
ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 
อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จ านวน 4 หลักสูตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระเพ่ือพิจารณา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตรใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบ  

และคณะ ได้ส่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้กบัรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
เพ่ือใช้ในการก ากับติดตาม และสร้างระบบและกลไกในการบรหิาร
จัดการหลักสตูรของคณะในรอบปีการศึกษาต่อไป จากนั้น คณะได้มี
การรวบรวมข้อมูลจากระดับหลกัสูตร มาด าเนินการ ดังนี ้ 

1. จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึกรายงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online  

2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 และ
ส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพ่ือ เสนอ
มหาวิทยาลัยและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ  

3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพ (Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป 

คทก.5.1-7(8) รายงานประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันที่ 27 
มิถุนายน 2560 
คทก.5.1-7(9) รายงานผลการด าเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
รอบ 9 เดือน 
คทก.5.1-7(10) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคนิคการสัตวแพทย์) 
คทก.5.1-7(11) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(พืช
ศาสตร์) 
คทก.5.1-7(12) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(วิทย
ศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
คทก.5.1-7(13) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(การ
ประมง) 
คทก.5.1-7(14) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(สัตว
ศาสตร์) 
คทก.5.1-7(15) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(บริหารธุรกิจการเกษตร) 
คทก.5.1-7(16) รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 
คทก.5.1-7(17) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 7 
สิงหาคม 2561 
คทก.5.1-7(18) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 
 

7 ข้อ (5 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ดีมาก 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

7 ข้อ (5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 

                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

7 ข้อ (5 คะแนน) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความส าคัญ

และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน ต่างๆ ของ
คณะ 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
ของคณะเพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน  

3. บุคลากรให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ 
ของคณะและมุ่งม่ันในการด าเนินงานอย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่ 
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ 
ตระหนักในการประกันคุณภาพ 

1. มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากร 
ให้น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงอย่างต่อเนื่อง  

3. ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จ าเป็นต่อ 
การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดันประเด็น 
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

4. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละข้ันตอนเพ่ือ 
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก 
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม : 
- 
 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. โครงการทบทวนและจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
3. โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2   :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 
 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    
    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาและควบคุมให้หลักสูตรให้
ทันสมัยและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF  

1. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาในวงรอบปีการศึกษา 2560 และแจ้งให้บุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพ 

2. มีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาใน 
วงรอบปีการศึกษา 2560 ให้บุคลากรของคณะได้รับทราบในการ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 9 มกราคม 2561 

3. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (กลุ่มสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสร้อย
สุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 

คทก.5.2-1(1) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
หลักสูตร 
คทก.5.2-1(3) รายงานประชุมสามัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 9 
มกราคม 2561 
 
 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพ่ือก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยติดตามการด าเนินงานการประกัน คุณภาพ ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2560  ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน คณะมีการติดตามการด าเนินงานและให้ข้อมูลที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม  

วันพุธที่ 4 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 ติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 6 เดือน  

วันพุธที่  27  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 ติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 9 เดือน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้ก าหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และ มีการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2560 จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) ส าหรับการตรวจประเมิน

คทก.5.2-2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-2(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 4 เดือนเมษายน       
พ.ศ. 2561 
คทก.5.2-2(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 27  เดือนมิถุนายน   
คทก.5.2-2(5) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการ
ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ ประเมินคุณภาพภายใน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่างวันที่ 10 
กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 2561 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ จากหลักสูตรที่
คณะเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน 5 หลักสูตร ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 
หลักสูตร และในจ านวนนี้ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จ านวน 4 
หลักสูตร และหลักสูตรได้น าผลของแต่ละหลักสูตรมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป    

คทก.5.2-2(6) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-2(7) แผนพัฒนาคณุภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-2(8) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-2(9) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-2(10) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
คทก.5.2-2(11) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
วงรอบปีการศึกษา 2560 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
โดยมีการจัดสรรงบประมาณค่าด าเนินการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร สนับสนุนหลักสูตรละ 8,000 บาท และ
หลักสูตรร่วม อีกหลักสูตรละ 4,000 บาท และมีบุคลากรสาย
สนับสนุนช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการด าเนินของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

คทก.5.2-3(1)  รายการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
คทก.5.2-3(2) รายงานประชุมสามัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 9 
มกราคม 2561 
คทก.5.2-3(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 4 เดือนเมษายน  พ.ศ. 
2561 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดช่วงเวลาในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 
– 25 กรกฎาคม 2561 โดยหลักสูตรได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

หลักสตูร 
วันท่ีรับการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมินจาก

คณะกรรมการ 
1. เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

10 กรกฎาคม 
2561 

0 0 

2. พืชศาสตร ์ 12 กรกฎาคม 
2561 

3.51 3.00 

3. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

20 กรกฎาคม 
2561 

3.75 3.64 

4. เทคนิคการสตัว
แพทย ์

20 กรกฎาคม 
2561 

3.73 3.58 

5. บริหารธุรกิจ
การเกษตร 

24 กรกฎาคม 
2561 

3.34 3.12 

6. สัตวศาสตร ์ 16 กรกฎาคม 
2561 

3.70 2.65 

7. การประมง 25 กรกฎาคม 
2561 

3.35 3.27 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วาระเพ่ือพิจารณา ผลการประเมิน

คทก.5.2-4(1) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 7 
สิงหาคม 2561 
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คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 7 หลักสูตรในวันที่ 7 
สิงหาคม 2561 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ซ่ึง 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะในคราวประชุม วันที่ 7 สิงหาคม 
2561  โดยมีผล ดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ผ่าน
การก ากับมาตรฐาน 6 หลักสูตร ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 1 
หลักสูตร ซ่ึง หลักสูตรที่ไม่ผ่านคือไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ด้าน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้น าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยด าเนินการไม่ขอรับการประเมินในหลักสูตรที่ปิด
รับนักศึกษาไปแล้ว ซึ่งเป็น หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน
องคป์ระกอบที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 คือ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ทั้งนี้คณะ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณภาพหลักสูตร จึงได้จัด
ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินประจ าปีการศึกษา 
2561 ต่อไป 

จากนั้นคณะได้มีการรวบรวมข้อมูลจากระดับหลักสูตร มา
ด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึกรายงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online  

2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2560 และส่งผล
การประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพ่ือ เสนอมหา
วิทยาและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นสุดปีการศกึษา 
และสรุปผลการประเมินเสนอตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ  
   3. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ 
(Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป 

4.  คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน โดยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และจัดแผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
สอดคล้องในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมและสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 5 ด้าน 
ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

คทก.5.2-5(1) แผนพัฒนาคณุภาพ 
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  วงรอบปีการศึกษา 
2559  
คทก.5.2-5(2) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 7 
สิงหาคม 2561 
คทก.5.2-5(3) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีทั้งหมด 7 หลักสูตร และมีหลักสูตร
ที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

- 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมายปีนี้ 
 

5 ข้อ (4.00 คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ดี 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5 ข้อ (4.00 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเป้าหมาย 

                  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ (4.00 คะแนน) 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบกลไกในการก ากับและด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้ อย่าง
ชัดเจน  
2. มีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน  
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามก าหนด เวลา 
พร้อมทั้งน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

1. หาแนวทาง/แหล่งงบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ศตวรรษท่ี 21 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก 
ปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรงตาม 
เกณฑ์สกอ. และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตาม 
จ านวนที่สกอ. ก าหนด 

ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 
ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อให้เป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 
ต่อไป 

 

วิธีปฏิบัติที่ด ี/ นวัตกรรม : 
- 
 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

 
 

 
 
 
 

 

 ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
การศึกษา 2560 สรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย     
   = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(15 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  2.50 19.34  
2.76 

 

 
 

2.76 2.76 

7 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  
 

2.50 7*39 ร้อยละ 17.95  2.24 2.24 

100 

17.95*5 2.24 

40 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  2.50 14*39 ร้อยละ 35.90  2.99 2.99 

100 

35.90*5 2.99 

60 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  5.00 749.42 18.25  5.00 5.00 

38 

19.72-20*100 -1.40 

20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  5.00 5 ข้อ 4.00  4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.1** 4.00 29.70  
4.24 

 
 

 4.24 

7 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7.2** 4.00 29.90  
4.28 

 
 

 4.28 

7 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.67 3.81 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย     

   = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(15 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 

5.00 4,936,040.00 129,895.79  5.00 5.00 

38 

129,895.79*5 10.82 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 2.50 14.40*100 ร้อยละ 
36.92 

 5.00 5.00 

39 

36.92*5 6.15  

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00 6 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข้อ 5.00  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.00 5 ข้อ 4.00  4.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 4.50 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.31 4.30 
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 

 
องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 

สกอ. 
13  

ตัวบ่งชี้ 

มรสน. 
15  

ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 13 ตัวบ่งชี ้ มรสน. 15 ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 3.41 3.41 4.50 4.50 2.76 3.76 3.67 3.81 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 ดี ดี 
เฉลี่ยรวม 

ทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

4 4 7 7 2 4 13 15   

ผลการประเมิน 3.81 3.81 4.71 4.61 3.88 3.88 4.31 4.30   
 

หมายเหตุ    
  1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น       
  3. การค านวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
  4. การค านวณตาราง มรสน. 15 ตัวบ่งชี้  คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ + ตัวบ่งชี้ มรสน. 2 ตัวบ่งชี้  คือ 
ตัวบ่งชี้ 1.7.1 และ ตัวบ่งชี้ 1.7.2 
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สรุปจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
    จุดเด่น 

- 
    แนวทางเสริม 

- 
  
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
    
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. ควรก าหนดแผนและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เช่น ปี 
2560 ก าหนดไว้ 2.50 ปีถัดไป ปี 2561 ก าหนดไว้ 3.01 เป็นต้น 
    2.  ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 2) 
    3. ควรมีการรายงานผลการน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการนักศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล (ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 5) 
    4. ควรประเมินความส าเร็จให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5) 
 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
    จุดเด่น 

1.  อาจารย์มีศักยภาพในการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก อาจารย์มีศักยภาพในการพัฒนา
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
    แนวทางเสริม 
       1.  ควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
  
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
    ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   จุดเด่น 

- 
     แนวทางเสริม 

- 
 
   จุดที่ควรพัฒนา 

- 
    ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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  - 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
        จุดเด่น 

 - 
   แนวทางเสริม 
  - 
   จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคท าให้การพัฒนาคณะไม่บรรลุวิสัยทัศน์ 

2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    
   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรพิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานของคณะ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหรือแก้ไขต่อไป 

2. คณะควรก าหนดเป้าหมายของเงิน งบประมาณท่ีจะจัดหาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดหารายได้ ที่ได้มาอย่างชัดเจน เช่น โครงการ
แต่ละโครงการจะมีรายได้เท่าไหร่ 
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รายงานผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรมีผลคะแนน
ประเมินอยู่ที่ 3.01 ขึ้นไป 
2. จ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 
3. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

1. คณะควรก ากับติดตามผลการพัฒนาของหลักสูตร
ที่มีคะแนนต่ ากว่า 3.01 
2. สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเพ่ิมขึ้น 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าผลงานวิชาการให้
มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

1. ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่หลากหลายขึ้น 
2. สนับสนุนงบพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัย 
3. ควรมีการพัฒนาการท าผลงานวิชาการให้มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     คณะมีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะ 

     โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 
โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความส าคัญ

และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน ต่างๆ ของ
คณะ 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
ของคณะเพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน  

3. บุคลากรให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ 
ของคณะและมุ่งม่ันในการด าเนินงานอย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่ 
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ 
ตระหนักในการประกันคุณภาพ 

5. มีระบบกลไกในการก ากับและด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
อย่างชัดเจน  

6. มีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน  

7. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

8. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามก าหนด 
เวลา พร้อมทั้งน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 

1. มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากร 
ให้น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงอย่างต่อเนื่อง  

3. ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จ าเป็นต่อ 
การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดันประเด็น 
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

4. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละข้ันตอนเพ่ือ 
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก 
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด 

5. หาแนวทาง/แหล่งงบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ศตวรรษท่ี 21 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก 
ปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรงตาม 
เกณฑ์สกอ. และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตาม 
จ านวนที่สกอ. ก าหนด 

1. ควรมีการจัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติ ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อให้เป็น
อาจารย์ ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษา ต่อไป 
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ค าสัง่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที ่ ๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงได้ด าเนินการให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน ตามที่ก าหนดทุกระดับของคณะและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา   ประธานกรรมการ 
๑.๒   ผูช้่วยศาสตราจารย์ฐิตริัตน์   แว่นเรืองรอง รองประธานกรรมการ 
๑.๓   รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล กรรมการ  
๑.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร กรรมการ 
๑.๕   น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการ 
๑.๖   นายนพรัตน์   พัชณีย์  กรรมการ 
๑.๗   ดร.พิจิกา     ทิมสุกใส  กรรมการ 
๑.๘   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  ราชพิลา  กรรมการ 
๑.๙   นายทรงทรัพย์    อรุณกมล กรรมการ 
๑.๑๐  นายเฉลิมโรจน์    ชัยสิทธิพัฒนา   กรรมการ 
๑.๑๑  นายสุวิทย์     ทิพอุเทน   กรรมการ 
๑.๑๒  นางสุพัตรา     หล้าชาญ กรรมการ 
๑.๑๓  นางอรอนงค์     ไชยรา  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๔  นางกิรอัชฌา    แถมสมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่
๑.  ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด าเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.  เสนอแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สอดคล้อง

กับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา  

๓.  ก ากับติดตาม… 
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๓.  ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 ๒.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบด้วย 
๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์   แว่นเรืองรอง   ประธานกรรมการ 
๒.๒  ผูช้่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต  กรรมการ 
๒.๔  นายนพรัตน์     พัชณีย์   กรรมการ 
๒.๕  นางอรอนงค์   ไชยรา   กรรมการ 
๒.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล  กรรมการ 
๒.๗  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร   รักษาสุข   กรรมการ 
๒.๘  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์   สุรศร   กรรมการ 
๒.๙  ผูช้่วยศาสตราจารย์ทาริกา ทิพอุเทน  กรรมการ 
๒.๑๐  ผูช้่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี  กรรมการ 
๒.๑๑  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา   กรรมการ 
๒.๑๒  สพ.ญ.อโณทัย    แพทย์กิจ  กรรมการ 
๒.๑๓  ดร.พิจิกา     ทิมสุกใส   กรรมการ 
๒.๑๔  นายทรงทรัพย์    อรุณกมล  กรรมการ 
๒.๑๕  นางครองใจ   โสมรักษ์   กรรมการ 
๒.๑๖  ผูช้่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา   กรรมการ 
๒.๑๗  สพ.ญ.กนกวรรณ  บุตรโยธ ี  กรรมการ 
๒.๑๘  นายเฉลิมโรจน ์  ชัยสิทธิพัฒนา  กรรมการ 
๒.๑๙  นายกัมปนาท    วงศ์เครือสอน  กรรมการ 
๒.๒๐  นางศศิธร   มีชัยตระกูล  กรรมการ 
๒.๒๑  นางสาวกิ่งกาญจน์    ป้องทอง   กรรมการ 
๒.๒๒   ดร.สมชาย   บุตรนันท์    กรรมการ 
๒.๒๓  นายสมศักดิ์     ศิริขันธ์   กรรมการ 
๒.๒๔  นายอนาวิล     พรหมเทพ    กรรมการ 
๒.๒๕  นางสาวภรภัทร    ไชยสมบัติ  กรรมการ 
๒.๒๖  นายสวุิทย์   ทิพอุเทน  กรรมการ 
๒.๒๗  นางสาวฐิตินันท์    บัวบาน    กรรมการ 
๒.๒๘  นางสุพัตรา   หล้าชาญ  กรรมการ 
๒.๒๙  นางกิรอัชฌา   แถมสมดี  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๐  นายสัญญา   แถมสมดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๑  นางสาวกานดาภร     คัณทักษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๒  นางรัชดาภรณ ์     ราชติกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการ… 
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 ๓.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ประกอบด้วย 

๓.๑  ผูช้่วยศาสตราจารย์ชุมพล   ทรงวิชา    ประธานกรรมการ 
๓.๒  ผูช้่วยศาสตราจารย์ทาริกา   ทิพอุเทน   กรรมการ 
๓.๓  นายนพรัตน์     พัชณีย์   กรรมการ 
๓.๔  นายเฉลิมโรจน์    ชัยสิทธิพัฒนา    กรรมการ 
๓.๕  นายกัมปนาท     วงศ์เครือสอน  กรรมการ 
๓.๖  นางอรอนงค์   ไชยรา     กรรมการและเลขานุการ 
๓.๗  นางสาวสกลสภุา  เจนศิริวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๘  นางสาวกานดาภร  คัณทักษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๙  นายสัญญา   แถมสมดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๐  นางสาวรชัดาภรณ์  บุญชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

๔.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย 
๔.๑ ดร.พิจิกา     ทิมสุกใส    ประธานกรรมการ 
๔.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร     กรรมการ 
๔.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา     กรรมการ 
๔.๔ นางสาววรางรัตน์    เสนาสิงห์  กรรมการ 
๔.๕ ดร.สมชาย     บุตรนันท์    กรรมการ 
๔.๖ นางครองใจ     โสมรักษ์    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๗ นายศราวุฒ ิ   ผายเงิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
ประกอบด้วย 

๕.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย   อัมภาผล    ประธานกรรมการ 
๕.๒  ผูช้่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร    กรรมการ 
๕.๓  สพ.ญ.อโณทัย     แพทย์กิจ   กรรมการ 
๕.๔  ดร.รัตน์มณ ี   ชนะบุญ   กรรมการ 
๕.๕  สพ.ญ.กนกวรรณ    บุตรโยธี    กรรมการและเลขานุการ 
๕.๖  นายอภิสิทธิ์     โสรินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย 

๖.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร   ราชพิลา    ประธานกรรมการ 
๖.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุพิน  สมค าพ่ี    กรรมการ 
๖.๓ นายโกวิทย์     พัชรบุษราคัมกุล   กรรมการ 
๖.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี     กรรมการ 
๖.๕ นางสาวกิ่งกาญจน์    ป้องทอง     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๖ นางสาวกนกภรณ์    จันตะแสง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมการ… 
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๗.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย   อัมภาผล  ประธานกรรมการ 
๗.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน     กรรมการ 
๗.๓  นายกัมปนาท    วงค์เครือสอน  กรรมการ 

๗.๔ นายภาคภูมิ    ซอหนองบัว  กรรมการ 
๗.๕ นายณัฐพงษ์    วงษ์มา    กรรมการ 

๗.๖  นายสุวิทย์   ทิพอุเทน  กรรมการและเลขานุการ 

๗.๗ นายเสกสรร    บริบูรณ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๘. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 
ประกอบด้วย 

๘.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์   หาญมนตรี  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายเฉลิมโรจน์     ชัยสิทธิพัฒนา  กรรมการ 
๘.๓ นายนราวุธ     ระพันธ์ค า  กรรมการ 
๘.๔ นางสาวภรภัทร     ไชยสมบัติ  กรรมการ 
๘.๕ นางสาวชนกนันท์    ศรีลาพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๖ นางสาวมัลลิกาล ์   สินธุระวิทย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย 
๙.๑ นายทรงทรัพย์   อรุณกมล  ประธานกรรมการ 
๙.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทาริกา  ทิพอุเทน  กรรมการ 
๙.๓ นายอนาวิล   พรหมเทพ  กรรมการ 
๙.๔ นายนพรัตน์   พัชณีย์   กรรมการ 
๙.๕ นางอรอนงค์   ไชยรา   กรรมการและเลขานุการ 
๙.๖ นางสาวสกลสุภา   เจนศิริวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.๗ นายอรัญ    บุตรนา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.  ก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  ระดับหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย   
๒.  ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ  ระดับหลักสูตร   
๓.  พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  ระดับหลักสูตร เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการอ านวยการ และรายงานผลกลับไปยังหน่วยงานเพื่อการรับรองและปรับปรุงแก้ไข 
๔.  ด าเนินการให้มีการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ระดับหลักสูตร เสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
๕.  พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมินตนเองให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 

๖.  ด าเนินการ… 
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๖.  ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

๗.  ก าหนดมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร ไปสู่การปฏิบัติ 

 
ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 
   สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา) 
                   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ค าสัง่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที ่ ๒๓/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

อนุสนธิค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๕  เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ นั้น 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแก้ไขค าสั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ ๑/๒๕๖๐ ดังกล่าว โดยเพ่ิมเติม
และแก้ไขคณะกรรมการ ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 

๑.  เพ่ิมเติมค าสั่ง ข้อ ๒ ดังนี้ 
    ๒.๓๓  นายเสกสรร            บริบูรณ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒.  แก้ไขค าสั่ง ข้อ ๒ ดังนี้ 
ล าดับ เดิม แก้ไข 
๒.๓๑ นางสาวกานดาภร  คัณทักษ์   นายอนุวัตร  อุ่นค า 

 

๓.  แก้ไขค าสั่ง ข้อ ๓ ดังนี้ 
ล าดับ เดิม แก้ไข 
๓.๘ นางสาวกานดาภร  คัณทักษ์   นางสาวธิวาพร  ค าสงค์ 

 

๔.  แก้ไขค าสั่ง ข้อ ๘ ดังนี้ 
ล าดับ เดิม แก้ไข 
๘.๒ นายเฉลิมโรจน์  ชัยสิทธิพัฒนา นางสาวลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก 

  

นอกจากนี้ให้เป็นไปตามค าสั่งเดิมทุกประการ 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา) 
                    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 


