รายงานการประเมินตนเอง
(Self – Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2561
(1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา 2561
(1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
1. ข้อมูลทั่วไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรสายผู้สอน จานวน 41 คน บุคลากรสายสนับสนุน 18 คน มีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สาขาวิ ช าสั ต วศาสตร์ สาขาวิช าการประมง สาขาวิช าเทคโนโลยี ก ารอาหาร สาขาวิ ช าธุ รกิ จ
การเกษตร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 7
หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร สัตวศาสตร์ การประมง และบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาการสอน
ร่ว มกับ คณะครุ ศาสตร์ จ านวน 2 หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ และ
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4274 3682 โทรสาร 0 4274 3682 เว็บไซต์ www.agt.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได้ ดาเนิน การตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ได้รวบรวมผลการดาเนินงานตามข้อกาหนดของ
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองเป็นดังนี้
2. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ ค รบวงจรโดยมี ก ารประเมิ น ทั้ งปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์
2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
องค์ประกอบคุณภาพ
สกอ.
มรสน.
สกอ.
มรสน.
13

15

13

15

ตัวบ่งชี้
4.05

ตัวบ่งชี้
4.20

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.90

4.90

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

5.00

5.00

4.54

4.55

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

2.2 ผลการวิเคราะห์ผลประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
องค์ประกอบ
คุณภาพ

P

ผลการประเมิน

O

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

รวม

สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน.
13
15
13
15
13
15
13
15
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 3.61

3.61 5.00 5.00 3.45 4.24 4.05 4.20

องค์ประกอบที่ 2 4.69

4.69 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 4.90
- 5.00 5.00 - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3

-

องค์ประกอบที่ 4

-

-

5.00 5.00

-

-

5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

4

4

5.00 5.00
7
7

2

4

5.00 5.00

ผลการประเมิน

13

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

สกอ. 13 ตัวบ่งชี้

มรสน. 15 ตัวบ่งชี้

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

15

3.88 3.88 5.00 5.00 4.23 4.43 4.54 4.55

สรุปจุดเด่น แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทางานจริง โดยเฉพาะสหกิจศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทุกด้านโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
แนวทางเสริม
1. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถานประกอบการและคณะ เพื่อให้นักศึกษาทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการทางานจริง
2. นาผลการประเมินทุกด้านมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผลการประเมินดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การขยายผลในการพัฒนาการประกอบอาชีพให้ศิษย์เก่า
2. การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า
2. ควรกาหนดตัวชี้วัดของแผนให้ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางเสริม
1. ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่หลากหลายขึ้น
2. สนับสนุนงบพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัย
3. ควรมีการพัฒนาการทาผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. คณะมี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่ ต่ อ เนื่ อ งทุ ก หลั ก สู ต ร และได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
แนวทางเสริม
1. โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุก
ปีงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับภาคและระดับชาติ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สร้างเครือข่ายระดับภาคในการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความสาคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ต่างๆ
ของคณะ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ของคณะเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรให้ความสาคัญในการจัดการความรู้ ของคณะและมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่ ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพ
5. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน
6. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วนและชัดเจน
7. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
8. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนด เวลา พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ

แนวทางเสริม
1. มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากร ให้นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จาเป็นต่อ การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
4. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละขั้นตอนเพื่อ สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
5. หาแนวทาง/แหล่งงบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ศตวรรษที่ 21

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจั ดให้ มีระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกั น
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ได้ ดาเนินตามกรอบและแนวทางในการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทุก
ส่วนงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
แสดงศักยภาพของคณะเทคโนโลยี การเกษตร และจะเป็น ประโยชน์ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สิงหาคม 2562

สารบัญ
ตอนที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ

หน้า
1

ตอนที่ 2

การนาผลการประเมินมาปรับปรุง

13

ตอนที่ 3

ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

17
18
50
65
71
79

ตอนที่ 4

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

105
107
110

ภาคผนวก

คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 49/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีการศึกษา 2561

ตอนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ที่ ตั้ ง เลขที่ 680 ถนนนิ ต โย ต ำบลธำตุ เชิ ง ชุ ม อ ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร 47000
โทรศัพ ท์ /โทรสำร 0 – 4274 – 3682 คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร จั ดตั้ งขึ้น เป็ น คณะเมื่ อ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชำหลัก 2 โปรแกรมวิชำ คือ โปรแกรมวิชำเกษตรศำสตร์ และโปรแกรมวิชำคหกรรม
ศำสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชำ มีหลักวิชำที่ให้ควำมรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่ำงมำกที่สุดโปรแกรม
วิชำหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชำเข้ำเป็นคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อจัดกำรศึกษำให้กับท้องถิ่น
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 ได้จัดเป็นวิชำพื้นฐำนชื่อวิชำอำหำร และโภชนำกำร ในระดับ ป.กศ.สูง
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชำหนึ่งคือ หมวดวิชำเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อำจำรย์เพียง 1 คน
ต่อมำ พ.ศ. 2513 มีอำจำรย์เพิ่มเป็น 3 คน จำกนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครู สกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยำลัยครูสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2514 วิทยำลัยครูสกลนคร ได้ทำกำรเปิดสอนวิชำเอกเกษตรศำสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง
ที่เรียกว่ำ ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษำมำจำกวิทยำลัยครูทั่วประเทศ มำศึกษำต่อ
ที่วิทยำลัยครูสกลนคร เมื่อจบกำรศึกษำระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภำพต่อไป ต่อมำในปี
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชำ พัฒ นำเป็ น ภำควิชำ จึงเกิดภำควิชำคหกรรมศำสตร์ , ภำควิชำเกษตรศำสตร์ ซึ่ง
ดำเนินกำรสอนในระดับอนุปริญญำ และปริญญำตรี เช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2542 สำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ได้กำหนดให้แต่ละสถำบันรำชภัฏ มีแนวทำงในกำร
พัฒนำสถำบันและให้โอกำสในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำกขึ้น โดยมีกำรจัดหน่วยงำนใหม่เกิดขึ้น คือ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร กำรก่อตั้งขึ้นจำกกำรรวมภำควิชำเกษตรศำสตร์และภำควิชำคหกรรมศำสตร์ เป็น
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำบัน ลงวันที่ 27
กันยำยน 2542 ทำหน้ำที่งำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำกำรผลิตบัณฑิตสำขำเกษตรศำสตร์และคหกรรมศำสตร์
ทั้งในระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน 4 สำขำวิชำ คือ สัตว
ศำสตร์ พืชศำสตร์ กำรประมง เทคโนโลยีกำรอำหำร โดยมีห ลักสูตรวิทยำศำสตรบัณ ฑิตที่เปิดสอน 4
หลักสูตร คือ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำขำวิชำ
เทคนิคกำรสัตวแพทย์ และสำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีกำรเกษตร เทคนิคกำรสัตวแพทย์ พืชศำสตร์ และวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กำรอำหำร สอนร่ วมกับ คณะครุศำสตร์ จำนวน 2 หลั กสู ตร คือ หลั กสูตรครุศำสตรบัณ ฑิ ต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรเทคโนโลยีกำรเกษตร หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร หลักสูตรพืชศำสตร์ หลักสูตร
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เทคนิ คกำรสั ตวแพทย์ และหลั กสูตรปรับปรุงจำกหลักสูตรเทคโนโลยีกำรเกษตร คือ หลั กสูตรกำรประมง
หลั ก สู ต รบริ ห ำรธุร กิ จ กำรเกษตร และหลั ก สู ต รสั ต วศำสตร์ หลั ก สู ต รร่ว มกั บ คณะครุ ศ ำสตร์ จ ำนวน 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเกษตรศำสตร์ และ สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่ระดับสำกล
ค่านิยมหลักองค์กร
"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้ำที่ อย่ำงมีควำมสุข"
(4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมำยถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทำงเดียวกัน
Heart หมำยถึง ร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมำยถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้ำที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร
Healthy Organization หมำยถึง องค์กรสุขภำพดี องค์กรแห่งควำมสุขอย่ำงมีควำมสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและคุณธรรม
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล
2. กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ
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-41.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจาคณะ
คณบดี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชมุ พล ทรงวิชำ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสานักงาน
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
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประธานสาขาวิชา
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพงษ์ วงษ์มำ
ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.หำญชัย อัมภำผล
ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์
3. อำจำรย์อนำวิล
พรหมเทพ
ประธำนสำขำวิชำกำรประมง
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพิน สมคำพี่
ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรืองฤทธิ์ หำญมนตรี
ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
6. อำจำรย์ศศิธร
มีชัยตระกูล
ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
คณะกรรมการประจาคณะ
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล
2. นำยประเสริฐ
3. นำยนฤทธิ์
4. นำงบังอร
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฐิติรัตน์
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.หำญชัย
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพงษ์
8. อำจำรย์ ดร.สมชำย
9. อำจำรย์นพรัตน์
10. นำงสุพัตรำ

ทรงวิชำ
เครืออ่อน
คำธิศรี
ไชยเสนำ
แว่นเรืองรอง
อัมภำผล
วงษ์มำ
บุตรนันท์
พัชณีย์
หล้ำชำญ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญำตรี หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต จำนวน 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 จานวนนักศึกษา
หลักสูตร
1. เทคโนโลยีกำรเกษตร
1.1 แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
1.2 แขนงวิชำเทคนิคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
1.3 แขนงวิชำเทคโนโลยีกำรประมง
1.4 แขนงวิชำธุรกิจกำรเกษตร
2. เทคนิคกำรสัตวแพทย์
3. พืชศำสตร์
4. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
5. บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
6. สัตวศำสตร์
7. กำรประมง
รวม

2561

6
20
23
29
10
88

2560
15
28
10
31
49
14
147

ปีการศึกษา (คน)
2559
2558
17
20
22
43*
14*
15*
131

4**
4**
2
14
0
24

รวม (คน)

4
4
40
82
32
97
92
43
390

1.7ายมาเรี
งบประมาณ
**ย้
ยนรหัส 59 เป็นหมู่ 2
* หมู่ 1
1.7 งบประมำณ
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สกลนครได้รับจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 31,645,850 บำท
ประเภทงบ งบบุคลากร
งบ
งบลงทุน
งบ
งบวิจัย
รวม
ดาเนินงาน
รายจ่ายอื่น
แผ่นดิน
1,659,850 23,543,300 2,823,700 1,565,400 29,592,250
รำยได้
658,260 1,149,340 36,000
210,000 2,053,600
รวม
658,260 2,845,190 23,579,300 2,823,700 1,775,400 31,645,850
โดยแบ่ งเป็ นงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 29,592,250 บำท และเงินรำยได้ จำนวน 2,053,600 บำท
โดยได้นำเงินงบประมำณดังกล่ำวไปจัดสรรสำหรับดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
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ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1) จำนวนอำจำรย์
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2) จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ

ชื่อ - สกุล
สุพัตรำ

หล้ำชำญ

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

217

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

วันที่บรรจุ

สังกัด

ประเภทบุคลากร

3 พฤศจิกำยน 2540 สำนักงำนคณบดี

ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย

ปริญญำโท

ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษำตอนต้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
มัธยมศึกษำตอนต้น

1

นำง

2
3

นำงสำว มัลลิกำล์
นำงสำว กนกภรณ์

สินธุระวิทย์
จันตะแสง

UO 012
UO 054

นักวิชำกำรเกษตร
นักวิชำกำรโภชนำกำร

4
5
6
7
8
9
10

นำง
นำย
นำย
นำงสำว
นำย
นำงสำว
นำย

กิรอัชฌำ
สัญญำ
อภิสิทธิ์
สกลสุภำ
อนุวัตร
ธิวำภรณ์
ถำวร

แถมสมดี
แถมสมดี
โสรินทร์
เจนศิริวงษ์
อุ่นคำ
คำสงค์
ศรีระวงค์

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

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
นักวิชำกำรสัตวบำล
นักวิทยำศำสตร์
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
คนงำน

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

งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ

พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน

11
12
13
14
15
16
17
18

นำย
นำงสำว
นำง
นำงสำว
นำย
นำย
นำย
นำย

สมัย
สริญญำ
รัชดำภรณ์
ทิพวรรณ
ศรำวุฒิ
อรัญ
เสกสรร
เอกพล

บุญชัยโย
แสนภูวำ
รำชติกำ
บุญตำท้ำว
ผำยเงิน
บุตรนำ
บริบูรณ์
บัวขันธ์

CW 103
CW 225
CW 359
CW 384
CW 359
CW 403
CW 422
CW 102

คนงำน
คนงำน
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
นักวิชำกำรประมง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
คนงำน

1 เมษำยน 2550
1 ตุลำคม 2552
1 ตุลำคม 2557
1 ตุลำคม 2557
1 ตุลำคม 2557
1 ตุลำคม 2559
1 เมษำยน 2559
1 ตุลำคม 2561

งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ
งำนบริกำรกำรศึกษำ

ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน

11 เมษำยน 2550 งำนบริกำรกำรศึกษำ
1 กุมภำพันธ์ 2552 งำนบริกำรกำรศึกษำ

ระดับการศึกษา

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

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

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

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

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

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

รายการ

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

รายการ

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

ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำสัตวศำสตร์
ห้องบรรยำย
ห้องปฏิบัติกำรกำยวิภำคศำสตร์สตั ว์
ห้องปฏิบัติกำรด้ำนอำหำรสัตว์
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรผสมเทียม
โรงเรือนเลี้ยงสุกร
โรงเรือนสัตว์ปีก
โรงเรือนเลี้ยงโค
แปลงหญ้ำเลี้ยงสัตว์
คลินิกรักษำสัตว์
4) สำขำวิชำกำรประมง
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำกำรประมง
ห้องบรรยำย
ห้องปฏิบัติกำรเลี้ยงปลำสวยงำม
ห้องเก็บวัสดุ – ครุภัณฑ์
โรงเรือนเพำะพันธุ์ปลำ
บ่อเพำะพันธุ์ - บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บ่อเพำะเลีย้ งพันธุ์ปลำสวยงำม
อควำเรียม
บ่อเลี้ยงปลำอควำโปนิกส์

- 11 5) สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
รายการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
อำคำรปฏิบตั ิกำรคหกรรม
โรงเรือนปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร
อำคำรโรงงำนต้นแบบอุตสำหกรรมเกษตร

จานวน
1 ห้อง
6 ห้อง
1 ห้อง
1 อำคำร
1 โรงเรือน
1 หลัง

6) สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
ลาดับที่
1
2

รายการ
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
อำคำรปฏิบตั ิกำรคหกรรม

จานวน
2 ห้อง
1 อำคำร

7) สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
ลาดับที่
1
2
3

รายการ
ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
ร้ำนค้ำจำลองค้ำปลีก
อำคำรปฏิบตั ิกำรทำงธุรกิจกำรเกษตร

จานวน
1 ห้อง
1 ห้อง
1 อำคำร

1.10 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชำชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะวิชำชีพพร้อมปฏิบัติงำน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงำนทำและสำมำรถทำงำนได้หลำกหลำย
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ตอนที่ 2
การนาผลการประเมินมาปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
ค่า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
วัด
เป้าหมาย/
ความสาเร็จ
คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5 คะแนน 1. ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในด้ำนกิจกรรม
ข้อ 2
พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ข้อ 5

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ข้อ 5

5 คะแนน

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

- ประชำสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นของ
หลักสูตรอื่น ๆ ต่ำงคณะให้นักศึกษำรับทรำบเพื่อ
เข้ำร่วม http://agt.snru.ac.th/topics/13526
- ประชำสัมพันธ์แหล่งงำนให้นักศึกษำเข้ำถึงมำก
ยิ่งขึ้น http://agt.snru.ac.th/topics/category/
news-work
2. ควรมีกำรรำยงำนผลกำรนำผลกำรประเมิน ในกำรจัดทำข้อเสนอโครงกำรกิจกรรมด้ำนกำร
คุณภำพกำรจัดกิจกรรมและจัดบริกำรนักศึกษำ นักศึกษำ ในปี 2561 และ 2562
มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้
ข้อมูล
3. ควรประเมินควำมสำเร็จให้สอดคล้องกับ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรกำหนดจัด
แผนที่วำงไว้
กิจกรรมตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 จำนวน 5 กิจกรรม และได้ดำเนิน
กิจกรรมตำมกรอบงบประมำณ และระยะเวลำ
ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 ครบทั้ง 5 กิจกรรม ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 100 ทำให้บรรลุตำมตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ก.ค. 61 –
30 มิ.ย. 62

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

1 ก.ค. 61 –
30 มิ.ย. 62

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

1 ก.ค. 61 –
30 มิ.ย. 62

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้
ค่า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
วัด
เป้าหมาย/
ความสาเร็จ
คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.1 5 คะแนน 1. ควรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนที่
สำมำรถวัดและตรวจสอบได้

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรของคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อทบทวนแผนบริกำร
วิชำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในวันที่
21 สิงหำคม 2561 ในวำระเพื่อพิจำรณำ ทบทวน
ตัวชี้วัดแผนบริกำรวิชำกำร ตัวชี้ที่วัดที่จะ
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5
ตัวชี้วัด ดังนี้

1 ต.ค. 61 –
30 ก.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
กิจกำรพิเศษ

ผลกำร เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ดำเนินงำน ปี 2562
ปี 2561
1. ระดับควำมสำเร็จของกำร ตัวชี้วัด ระดับ 5
แก้ไขควำมยำกจนของ
ใหม่
ประชำชนในเขตชนบท
2. ระดับควำมสำเร็จของกำร ตัวชี้วัด ระดับ 5
ยกระดับสินค้ำชุมชน OTOP
ใหม่
3. จำนวนผู้ที่ใช้บริกำรแหล่ง
150
200 คน
เรียนรูภ้ ูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
4. ระดับควำมสำเร็จของกำร ตัวชี้วัด ระดับ 1
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
ใหม่
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ตัวชี้วัด ร้อยละ
กำรบูรณำกำรพันธกิจ
ใหม่
80
สัมพันธ์กับกำรรับใช้สังคม
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย/
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
วัด
คะแนน
ความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ 5.1 5 คะแนน 1. คณะควรกำหนดเป้ำหมำยของเงิน
ข้อ 2
งบประมำณที่จะจัดหำให้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และ
กำหนดโครงกำร/กิจกรรม ที่จะจัดหำรำยได้ ที่
ได้มำอย่ำงชัดเจน เช่น โครงกำรแต่ละโครงกำร
จะมีรำยได้เท่ำไหร่

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำง
1 ต.ค. 61 –
กำรเงินของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อทบทวน 30 ก.ย. 62
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 - 2562 ในวันที่ 21 สิงหำคม 2561 ในวำระ
เพื่อพิจำรณำ ทบทวนโครงกำร/กิจกรรมที่จะจัดหำ
รำยได้ ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีบริหำรและ
วำงแผน
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ตอนที่ 3
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่กำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำรกำหนดปัจจัยนำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด
ประกอบด้วย กำรมีอำจำรย์ที่มีปริ มำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำร
เรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
ตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภำพบัณฑิต**
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ**
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี**
การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
ค่าคะแนนที่ได้
1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
3.45 คะแนน
1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
2.50 คะแนน
1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
3.33 คะแนน
1.4 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
5.00 คะแนน
1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
5.00 คะแนน
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
5.00 คะแนน
1.7.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ**
4.28 คะแนน
1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี**
5.00 คะแนน
คะแนน
4.20
ระดับดี
ผลการประเมิน
หมายเหตุ : เครื่องหมำย ** หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้น
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
กำรดำเนินงำนระดับดี
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
วงรอบการประเมิน

:
:
:

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ปีกำรศึกษำ

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน : ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ:
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- หลักสูตรที่ได้รับรองโดยระบบอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ
ไม่ต้องนำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำมระบบนั้น
ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
- ในกำรคำนวณค่ำคะแนน หำกหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมำคำนวณทั้งตัวตั้งตัวหำร
- ทุกหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แม้ว่ำจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินกำรแล้วแต่ยังมีนักศึกษำ คง
ค้ำงอยู่) ให้นำมำคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหำร โดยใช้เฉพำะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้น
ผลการดาเนินงาน:
ปีในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทั้งสิ้ น 6 หลั กสู ตร ซึ่งเป็ น หลั กสู ตรระดับปริญ ญำตรี ทั้ง หมด คณะมีกำรดำเนิ นกำรประกันคุ ณ ภำพ
กำรศึ ก ษำภำยใน ตำมระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ (สกอ.) โดยมี ผ ลกำรประเมิ น ฯ หลั ก สู ต รที่ ผ่ ำ นกำรก ำกั บ มำตรฐำน
จำนวน 6 หลักสูตร โดยผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร เท่ำกับ 3.45 คะแนน โดยมีผลกำร
ประเมินรำยหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้

- 19 ข้อมูลพื้นฐาน

ประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.

ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 - 6
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)
(คะแนนเฉลี่ย)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรพืชศำสตร์

2548

ผ่าน

3.45 คะแนน

2. หลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

2548

ผ่าน

3.57 คะแนน

3. หลักสูตรเทคนิคกำรสัตวแพทย์

2548

ผ่าน

3.70 คะแนน

4. หลักสูตรสัตวศำสตร์

2558

ผ่าน

3.36 คะแนน

5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจกำรเกษตร

2548

ผ่าน

3.30 คะแนน

6. หลักสูตรกำรประมง

2558

ผ่าน

3.32 คะแนน

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

20.70 คะแนน
6 หลักสูตร
คะแนนที่ได้

20.70/6
= 3.45 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
คทก-1.1(1)
คทก-1.1(2)
คทก-1.1(3)
คทก-1.1(4)
คทก-1.1(5)
คทก-1.1(6)

เอกสาร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศำสตร์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรสัตวแพทย์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศำสตร์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหำรธุรกิจกำรเกษตร)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (กำรประมง)

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

3.01 คะแนน
พอใช้
3.45 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
3.51 คะแนน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

:

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

วงรอบการประเมิน

:

ปีกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบหลัก

:

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน:
โดยแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข :
ค่ ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำคณะที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกที่ ก ำหนดให้ เ ป็ น คะแนนเต็ ม 5 =
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก X 100
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
X5
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ:
1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมำะสมกว่ำ และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ใน
กรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับกำรนับจำนวนอำจำรย์
ประจำและนักวิจัย ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่ำ 6 เดือน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้
ผลการดาเนินงาน :
ปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีอำจำรย์ประจำทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง และลำศึกษำต่อ จำนวน 40 คน มีอำจำรย์ประจำทีมีคุณวุฒิปริญญำเอก จำนวน 8 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 20.00 ซึ่งทำงมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ สกลนคร เลื อกเป็น กลุ่ มผลิ ตบัณฑิตระดับปริญ ญำตรี
(กลุ่ม ข) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 40
ขึ้นไป เมื่อคำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ำกับ 2.50 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
- ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
- แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

ปีการศึกษา 2561
40 คน
1 คน
31 คน
8 คน
=
=
=
=

(8/40) x 100
ร้อยละ 20.00
(20.00x5/40)
2.50 คะแนน

- 22 -

หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
เอกสาร
คทก.1.2(1) ตำรำงแสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป

(ร้อยละ 20) 2.50 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับต้องปรับปรุง
(ร้อยละ 20.00) 2.50 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
(ร้อยละ 22.50) 2.81 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1. จำนวนอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สนับสนุนและพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกเพิ่มขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

:

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

วงรอบการประเมิน

:

ปีกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบหลัก

:

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน :
โดยแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข :
ค่ ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำคณะที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ แ ละ
ศำสตรำจำรย์ร่วมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

X 100

ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
X5
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดาเนินงาน :
ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีอำจำรย์ประจำ
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ จำนวน 40 คน มีอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จุดเน้นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรี (กลุ่ม ข ) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ดังนั้น เมื่อคำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเท่ำกับ 3.33 คะแนน
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ

ปีการศึกษา 2561
40 คน

- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์

24 คน

- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

14 คน

- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

2 คน

- จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
รวมอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (ผศ.+รศ.+ศ.)

16 คน

- ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
- แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=
=
=
=

(16/40) × 100
ร้อยละ 40.00
(40.00 × 5 / 60)
3.33 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
เอกสาร
คทก.1.3(1) ตำรำงแสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
และวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป

(ร้อยละ 41) 3.40 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
(ร้อยละ 40.00) 3.33 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
(ร้อยละ 41) 3.40 คะแนน
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สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
-

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะควรส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มมำกขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

:

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

วงรอบการประเมิน

:

ปีกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบหลัก

:

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน :
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำนกำหนดเป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำมำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนให้คำนวณหำค่ำควำม
แตกต่ำงระหว่ำงจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำกับเกณฑ์มำตรฐำนและนำค่ำควำมแตกต่ำงมำ
พิจำรณำดังนี้
ค่ำควำมแตกต่ำงของจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อ ยละ
20 กำหนดเป็นคะแนน 0
ค่ำควำมแตกต่ำงของจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คำนวณค่ำหน่ ว ยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ำง
จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิต แต่ละรำยวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอดปีกำรศึกษำ
รวบรวมหลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลำกำรเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
SCH = ΣniCi
เมื่อ ni = จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i
Ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i
2. คำนวณค่ำ FTES โดยใช้สตู รคำนวณ ดังนี้
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จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ =
เทียบเท่ำต่อปี (FTES)

Student Credit Hour (SCH) ทั้งปี
จำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดับปริญญำนั้น ๆ

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีกำรปรับค่ำจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำในระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็นระดับปริญญำตรี เพื่อนำมำรวมคำนวณหำสัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็ม
เวลำต่ออำจำรย์ประจำ
นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ =FTES ระดับปริญญำตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ = FTES ระดับปริญญำตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ)
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ
= FTES ระดับปริญญำตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ)
สังคมศำสตร์
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
เกษตร ป่ำไม้และประมง (20 : 1)

สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
20 : 1

สูตรการคานวณ :
1) คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่เป็นจริง - สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
X 100
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2) นำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำคำนวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่ำร้อยละทีน่ ้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่ำร้อยละทีม่ ำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่ำร้อยละทีม่ ำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้นำมำคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5 - (ค่ำร้อยละที่คำนวณได้จำก 2.3)
4

หมายเหตุ
- กำรคิดค่ำ FTES กรณีห ลั กสู ตรที่ส ภำวิช ำชี พ ก ำหนดสั ดส่ ว นจำนวนนั ก ศึก ษำต่ อ อำจำรย์ป ระจ ำ
ไม่ตรงกับสัดส่วนจำนวนนักศึกษำต่ออำจำรย์ประจำไม่ตรงกับสัดส่วนที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 ให้สถำบันอุดมศึกษำยึดตำมสัดส่วนที่สภำวิชำชีพกำหนด
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- กรณีที่คณะมีหลำยกลุ่มสำขำ ต้องแยกอำจำรย์ประจำว่ำอยู่กลุ่มสำขำใดก่อนนำมำหำค่ำคะแนนของ
แต่ละกลุ่ม แล้วนำมำคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
ผลการดาเนินงาน :
ในปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีอำจำรย์ประจำ
ทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงจำนวน 38 คน (สัดส่วน ค่ำ FTES ต่ออำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง เท่ำกับ
20) จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) เท่ำกับ 592.44 สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำที่เป็นจริงเท่ำกับ 15.59 คะแนนที่ได้เท่ำกับ 5.00 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561
592.44
592.44

- จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
- จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร
-- ระดับอนุปริญญำตรี

-

-- ระดับปริญญำตรี

592.44

-- ระดับป.บัณฑิตขั้นสูง

-

-- ระดับปริญญำโท

-

-- ระดับปริญญำเอก

-

- จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับลำศึกษำต่อ)

38 คน

- สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่เป็นจริง
(ระบุแยกตำมกลุ่มสำขำ)
-- เกษตร ป่ำไม้และประมง (20 : 1)

20 คน
15.59

วิธีการคานวณ
1. คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร
แทนค่า
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำที่เป็นจริง

592.44
38

= 15.59
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คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นร้อยละ
(15.59 – 20)
× 100
20
ค่ำร้อยละทีน่ ้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ

= -22.05
0

คิดเป็น 5 คะแนน

หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
เอกสาร
คทก.1.4(1) ตำรำงสรุปค่ำ SCH และ FTES นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ
2561 จำแนกตำมคณะและหลักสูตร
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป

(น้อยกว่าร้อยละ 0) 5.00 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
(ร้อยละ -22.05) 5.00 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
(น้อยกว่ำร้อยละ 0) 5.00 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อำจำรย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชำชิต
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยเสกสรร บริบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
4. ประเมินคุณภำพของกำรจั ดกิจ กรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ทุกหมู่เรียนเพื่อจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร กำร
ปรับตัวในกำรเรียนและกำรทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำ
นักศึกษำ ตลอดจนทักษะกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ดำเนินกำรโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ภำยใต้
โครงกำรส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อให้นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ได้ทรำบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติตนแนวทำงกำรเรียนและกำรใช้
ชีวิตในกำรเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัย

คทก.1.5-1(1) คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
นักศึกษำภำคปกติ ปีกำรศึกษำ 2561
คทก.1.5-1(2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ

- 31 -

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดอำจำรย์ที่ปรึกษำให้
คำปรึกษำทำงด้ำนทักษะวิชำกำร และได้มีกำรสนับสนุน
ให้นักศึกษำได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ทั้ง
ในระดับคณะ และในระดับมหำวิทยำลัยเครือข่ำยที่เปิด
กำรสอนในหลักสูตรเดียวกัน

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.5-1(3)รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร
กำรแข่งขันด้ำนวิชำกำรและเชื่อมควำมสัมพันธ์
บุคลำกรและนักศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำรกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
คทก.1.5-1(4) เกียรติบัตรนักศึกษำที่เข้ำร่วม
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร

 2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและ
นอกเวลำแก่นักศึกษำ
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ประชำสัมพันธ์แหล่งงำน
ให้นักศึกษำเข้ำถึงมำกยิ่งขึ้น ทั้งแหล่งงำนเต็มเวลำและ
นอกเวลำผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์ของคณะ และ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำรแหล่งงำน
ตลอดจนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผ่ำนทำงเว็บไซด์
คณะ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล
http://agt.snru.ac.th./topics/category/news-work
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้มีกำรประชำสัมพันธ์
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของหลักสูตรอื่นๆ ต่ำงคณะให้
นักศึกษำรับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซด์คณะ เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกและรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล
http://agt.snru.ac.th/topics/13526

คทก.1.5-2(1) เว็บไซด์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
http://agt.snru.ac.th./topics/category/ne
ws-work
คทก. 1.5-2 (2) Facebook ประชำสัมพันธ์
กิจกรรม
https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100028511611254
คทก.1.5-2 (3) เว็บไซด์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
http://agt.snru.ac.th/topics/13526
คทก.1.5- (4) ภำพงำนประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร SNRU NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=4Jw
7iFNEqb8&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R0nWhnk6LP7lYwcAfWFqMs_LyyYdxNzlVzIz4Ev4b9tq1tWyvade-avrc

 3 จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดทำโครงกำรปัจฉิม
นิเทศเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำที่กำลังจะสำเร็จ
กำรศึกษำ เพื่อเติมเต็มทักษะให้นักศึกษำมีควำมพร้อม
ก่อนเข้ำสู่โลกกำรทำงำนจริง โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำให้ทักษะด้ำนกำรเตรียมเขียนใบสมัคร
งำน กำรทำประวัติย่อให้น่ำสนใจ กำรเตรียมตัวสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์งำน ตลอดจนทักษะในกำร
ปรับตัวเมื่อเริ่มงำนใหม่

คทก.1.5-3(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2561
(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ)
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2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรทำงำนใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษำมีควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่โลก
กำรทำงำนจริง
3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ส่งนักศึกษำออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพในรูปแบบ “สหกิจศึกษำ” เพื่อให้
นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกสถำน
ประกอบกำรจริง ได้ปรับตัวและเตรียมตัวให้มีควำมมั่นใจ
ตลอดจนมีควำมพร้อมในกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
และมีคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ เพื่อให้กำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพมีประสิทธิภำพ

หลักฐานอ้างอิง
คทก.1.5-3(2) รำยงำนโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ทำงำนในศตวรรษที่ 21
คทก.1.5-3(3) รำยงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561

 4 ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
ในกำรดำเนินโครงกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ทำ
กำรประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร/กำร
จัดบริกำร ทุกครั้ง ทั้งในส่วนของกำรประเมินควำมพึง
พอใจ และกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ จำกผลกำร
ประเมิน พบว่ำทุกกิจกรรมที่จัดมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่ำ
3.51
1. ตำมที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรส่งเสริม
กิจกำรนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี และกลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในในกำรนำไปใช้ประโยชน์ได้อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่ ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 4.51 กิจกรรม
ประกวดดำวเดือน ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 4.41 กิจกรรม
กีฬำระหว่ำงคณะ ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 4.28 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จกำรศึกษำ ผลกำรประเมิน เท่ำกับ
4.39 กิจกรรมสำนสัมพันธ์พี่น้องเกษตรคืนสู่เหย้ำ และ
ประเพณีลงแขกดำนำ ผลกำรประเมิน เท่ำกับ 4.05
2. ตำมที่ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรกำร
อบรมศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ทำงำนในศตวรรษที่ 21 โดยได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
รำยละเอียดตำมเล่มรำยงำนโครงกำร
3. ตำมที่ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ส่งนักศึกษำออก
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในรูปแบบ สหกิจศึกษำเพื่อให้
นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกสถำน
ประกอบกำรจริง และมีคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ โดย

คทก.1.5-4(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
คทก.1.5-4(2) รำยงำนโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ทำงำนในศตวรรษที่ 21
คทก.1.5-4(3) รำยงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คทก.1.5-4(4) แบบประเมินกำรสอนของ
อำจำรย์ผู้สอน
คทก.1.5-4(5) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
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ได้รับข้อเสนอแนะจำกทำงสถำนประกอบกำร และผลกำร
ประเมินคุณภำพมีรำยละเอียดตำมเล่มรำยงำนโครงกำร
4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร โดยใช้รำยงำน
ผลกำรประเมินจำกมหำวิทยำลัย ในกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจำปีกำรศึกษำ
2561
 5 นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ดำเนินกำรนำผลกำร
ประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินโครงกำร
ในปีกำรศึกษำต่อไป เพื่อให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินโครงกำร
1. งำนกิจกำรนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน โดยทำกำรประชุมเมื่อ
วันที่ 2 กรกฎำคม 2562
ในวำระแจ้งเพื่อทรำบ ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร ผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะในกำรดำเนิน
โครงกำรในปีต่อไป โดยกิจกรรมที่มีผลกำรประเมินต่ำสุด
คือกิจกรรมสำนสัมพันธ์พี่น้องเกษตรคืนสู่เหย้ำและสืบ
สำนประเพณีลงแขกดำนำ ซึ่งหัวข้อที่มีผลกำรประเมิน
ต่ำสุด คือ คุณภำพอำหำรและเครื่องดื่ม และระยะเวลำใน
กำรจัดกิจกรรม ส่วนข้อเสนอแนะภำพรวมของทุก
กิจกรรม คือ งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอซึ่ง
ทำงคณะผู้รับผิดชอบจะได้นำผลกำรประเมิน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต่อไป
ในวำระเพื่อพิจำรณำ กำรประเมินควำมสำเร็จผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำนักศึกษำ เพื่อกำหนดตัวชี้วัด
กำรประเมินควำมสำเร็จโครงกำร/กิจกรรม ปฎิทิน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนด
ไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรทำงำนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยได้ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
รำยละเอียดผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะตำมเล่ม
รำยงำนโครงกำร ซึ่งทำงคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรจะได้
นำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป
โดยเฉพำะกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ

คทก.1.5-4(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
คทก.1.5-4(2) รำยงำนโครงกำรกำรอบรม
ศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำร
ทำงำนในศตวรรษที่ 21
คทก.1.5-4(3) รำยงำนโครงกำรสหกิจศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
คทก.1.5-4(4) แบบประเมินกำรสอนของ
อำจำรย์ผู้สอน
คทก.1.5-4(5) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
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3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ส่งนักศึกษำออกฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพแบบ สหกิจศึกษำเพื่อให้นักศึกษำได้
มีประสบกำรณ์กำรทำงำนจำกสถำนประกอบกำรจริง
และมีคณำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ โดยได้รับข้อเสนอแนะ
จำกทำงสถำนประกอบกำร รำยละเอียดตำมเล่มรำยงำน
โครงกำรนั้น คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะดำเนินกำรจัด
อบรมกำรให้ควำมรู้ก่อนออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ ใน
กำรเขียนโครงงำน สำนวนกำรเขียนต้องเป็นภำษำ
ทำงกำร และควรมีแหล่งอ้ำงอิงที่น่ำเชื่อถือได้
 6 ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์
พี่น้องเกษตรคืนสู่เหย้ำและสืบสำนประเพณีลงแขกดำนำ
เพื่อให้ศิษย์เก่ำและนักศึกษำปัจจุบันได้รับแนวทำงในกำร
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และนำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในกำรประกอบอำชีพได้
ในกำรจัดกิจกรรมได้เชิญศิษย์เก่ำเข้ำร่วม และให้ข้อมูล
ควำมรู้กำรทำเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจำกกำลังเป็นกระแสควำมต้องกำรของผู้บริโภค เพื่อ
เป็นแนวทำงให้เกิดประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่
ศิษย์เก่ำที่เข้ำร่วมโครงกำร
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ประชำสัมพันธ์หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น และแหล่งงำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซด์
คณะ เพื่อให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำร
ประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ

คทก.1.5-6(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรกิจกำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมสำนสัมพันธ์พี่น้องเกษตรคืนสู่เหย้ำและ
สืบสำนประเพณีลงแขกดำนำ

ผลการประเมินตนเอง
เป้ำหมำยปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลกำรดำเนินงำน

6 ข้อ (5 คะแนน)

คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป

6 ข้อ (5 คะแนน)
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
6 ข้อ (5 คะแนน)
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สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
มีกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่โลก
กำรทำงำนจริง โดยเฉพำะสหกิจศึกษำ
จุดที่ควรพัฒนา
กำรขยำยผลในกำรพัฒนำกำรประกอบอำชีพให้
ศิษย์เก่ำ
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงกำรและกิจกรรมในปีต่อไป

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็งระหว่ำงสถำนประกอบกำร
และคณะ เพื่อให้นักศึกษำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในกำรทำงำนจริง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดตั้งสมำคมศิษย์เก่ำคณะ เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็ง
ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
อำจำรย์ น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชำชิต
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยเสกสรร บริบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนและกำรจัดกิจกรรม
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำรมีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร

จัดทำแผนและกำรจัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร โดยงำนกิจกำรนักศึกษำได้
ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 ให้ครบทุกด้ำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ 5 ประกำรทั้ง ด้ำน คุณธรรมจริยธรรม ควำมรู้ ทักษะ
ทำงปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
นักศึกษำผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบ และรองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำผู้กำกับกำรดำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ ในกำร
ร่วมคิด ร่วมทำวำงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำ กำหนดปฏิทินกำร
ดำเนินงำนและรูปแบบกำรดำเนินด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ
ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแผนในกำรดำเนินงำน โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

คทก.1.6-1(1) ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี
กำรศึกษำ 2561
คทก1.6-1(2) แผนพัฒนำนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีกำรศึกษำ
2561

 2 ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ได้ดำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกำรดำเนินงำน
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ 5 ประกำร ดังนี้

คทก.1.6-2 (1) รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2561
คทก.1.6-2 (2) รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรกิจกำรนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ
2561
คทก.1.6-2 (3) รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อม
สู่กำรทำงำนในศตวรรษที่ 21
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ดำเนิน
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2561 และ
กิจกรรมบุญประทำยข้ำวเปลือกทำบุญประจำปีคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
2. ด้ำนควำมรู้ และ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ คณะเทคโนโลยีกำร
เกษตร ได้ดำเนินกำรให้ควำมรู้และทักษะทำงปัญญำ ผ่ำน
กิจกรรม กำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โดยเป็นกำรให้ควำมรู้กำร
เรียนกำรสอน กำรใช้บริกำรด้ำนต่ำงๆ สวัสดิกำรสำหรับนักศึกษำ
ด้ำนกำรใช้ชีวิต กำรปฏิบัติตนในมหำวิทยำลัย และกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษำ เป็นกำรให้ควำมรู้ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ
กำรสำเร็จกำรศึกษำ กำรสมัครงำน กำรพัฒนำบุคลิกภำพ และ
ทักษะกำรใช้ชีวิตในสังคม ต่อไป
4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้จัดให้มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงคณะ และกำรประกวดดำวเดือนน้องใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของนักศึกษำที่ร่วมทำกิจกรรม ฝึก
ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม กำรร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เกิด
ควำมสำเร็จ
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้ดำเนิน
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
กำรทำงำนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำร
ในสังคมสมัยใหม่ที่จะต้อง อำศัยเทคโนโลยี และกำรสื่อสำรที่
ถูกต้องและรวดเร็ว
 3 จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และส่งเสริม
กระบวนกำรคุณภำพ PDCA แก่นักศึกษำ โดยได้จัดโครงกำร
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในหัวข้อเรื่องกำรให้ควำมรู้ด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ วิทยำกร คือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยแผนและ
ประกันคุณภำพ เพื่อให้นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเขียนโครงกำร กำรดำเนินโครงกำรที่สอดคล้องกับ
กำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร กำรประเมินวัตถุประสงค์ กำรสรุปผลกำรประเมิน กำร
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และกำรทำงำนเป็นทีมตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพ PDCA
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรมำกยิ่งขึ้น ได้ทำควำมรู้จักกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในส่วนที่นักศึกษำสำมำรถนำไปใช้เพื่อ

คทก.1.6-3 (1) รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกิจกำร
นักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ปี
กำรศึกษำ 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่
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เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

กำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำตนเอง พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมใน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระดับหลักสูตร และในระดับ
คณะ เพื่อส่งผลในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่อไป
 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลกำร

ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร โดยงำนกิจกำรนักศึกษำ มีกำร
ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ครบถ้วน
ตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 และทุก
กิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5
ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกำรดำเนินงำน
- คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ได้มีกำรกำกับและติดตำมกำร
ดำเนินงำนโดยมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรกิจกรรม
นักศึกษำ ทุกกิจกรรม ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5
ประกำร โดยมีผลกำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยทุกโครงกำร
พร้อมกับได้นำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะในกำรจัด
โครงกำร และแนวทำงแก้ไขปัญหำของผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงในกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไป เพื่อจัดทำแผนกำรพัฒนำ
นักศึกษำในปีถัดไปให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น

คทก.1.6-4 (1) รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกิจกำร
นักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ปี
กำรศึกษำ 2561
คทก.1.6-4 (2) รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ปีกำรศึกษำ 2561
คทก 1.6-4 (3) รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรทำงำนใน
ศตวรรษที่ 21
คทก. 1.6-4 (5) แผนกำรพัฒนำ
นักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562

 5 ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร โดยงำนกิจกำรนักศึกษำมีกำร
คทก.1.6-5(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประเมินผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของ โครงกำรส่งเสริมกิจกำรนักศึกษำ คณะ
แผนพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปี
เทคโนโลยีกำรเกษตร ปีกำรศึกษำ 2561
กำรศึกษำ 2561 โดยได้ดำเนินกำรประเมินควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
กำรศึกษำ 2561 ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนำนักศึกษำ บัณฑิตให้มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญตำมสำขำวิชำ มีทักษะกำรคิด กำรวิเครำะห์ กำร
สังเครำะห์ บนฐำนของคุณธรรมจริยธรรม
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเป็นกลไก กำกับติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ อย่ำง
ครบถ้วนทุกประเภทกิจกรรม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
แผน และจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ทักษะกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำร
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีระบบและ
กลไกเพื่อกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำน โดยมีกำร
ดำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ ครบทุกกิจกรรมตำม
แผนพัฒนำนักศึกษำ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร โดยงำน
กิจกำรนักศึกษำได้ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
นักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ให้ครบทุกด้ำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของนักศึกษำผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสโมสรนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบ และรองคณบดีฝ่ำย
กิจกำรนักศึกษำ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ดำเนินกำร
จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และส่งเสริมกระบวนกำรคุณภำพ PDCA แก่นักศึกษำ
โดยได้จัดโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ในหัวข้อเรื่องกำรให้
ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ;
ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ ร้อยละ 80
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำทุกกิจกรรม

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

ผลกำรประเมินทุกกิจกรรม พบว่ำ ควำมพึงพอใจ ในระดับดี และ
ดีมำก รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ร้อยละของกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ดำเนินกำรตำมแผน
ครบถ้วนทุกประเภท ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ทำให้บรรลุตำม
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีกำรกำหนดจัดกิจกรรมตำม
แผนพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 5
กิจกรรม และได้ดำเนินกิจกรรมตำมกรอบงบประมำณ และ
ระยะเวลำดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2561 ครบทั้ง 5 กิจกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100
ทำให้บรรลุตำมตัวชี้วัด
 6 นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ โดยคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตรได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุม AG
106 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
ข้อ 4.6 แผนพัฒนำนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ปรับปรุงแผนกำรพัฒนำนักศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2562 คือ
1. ควรยุบรวมกิจกรรมที่มีควำมซ้ำซ้อนหรือคล้ำยคลึงกัน
เพื่อลดงบประมำณและสะดวกในกำรบริหำรกิจกรรม
และนำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหำวิทยำลัย
เช่น กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้ำนจิตอำสำ และด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

คทก.1.6-7 (1) แผนพัฒนำนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปี
2561
คทก.1.6-7 (2) รำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมกำรบริหำร
คณะ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2562
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ผลการประเมินตนเอง
เป้ำหมำยปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย

6 ข้อ (5 คะแนน)
6 ข้อ (5 คะแนน)
5 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
6 ข้อ (5 คะแนน)

เป้ำหมำยปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำครบทุกด้ำนโดย
กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ
จุดที่ควรพัฒนา
กำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
นำผลกำรประเมินทุกด้ำนมำปรับปรุงในกำรจัด
กิจกรรม เพื่อให้ผลกำรประเมินดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรกำหนดตัวชี้วัดของแผนให้ชัดเจน

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป
กิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำตำมกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถำบันอุดมศึก ษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่ำ
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรุงก็ตำม โดยนำผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรในรอบที่ผ่ำนมำใช้
ประกอบกำรประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- จำนวนบัณฑิตที่รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จกำรศึกษำ
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมินบัณฑิตอำจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจำกเดินทำงกลับประเทศไปแล้ว สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษำชำวไทยเป็นฐำน
ในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจำกนักศึกษำไทย จำนวน
10 คน เป็นฐำนที่ 100%
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี กำรเกษตรมีกำรส ำรวจคุณภำพของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2561
ที่ ค รอบคลุ ม ตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ 5 ด้ ำ น คื อ 1) ด้ ำ นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
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2) ด้ ำ นควำมรู้ 3) ด้ ำ นทั ก ษะทำงปั ญ ญำ 4) ด้ ำ นทั ก ษะควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งบุ ค คลและควำมรั บ ผิ ด ชอบ
และ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยคณะคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 483 คน ประจำปีกำรศึกษำ
2561 จำกผลกำรสำรวจผู้ใช้บัณฑิต พบว่ำ มีบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด จำนวน 207 คน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจการเกษตร

การประมง

1. จำนวนบัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
40
49
26
ทั้งหมด
2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทไี่ ด้รับกำรประเมิน
คุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
8
16
12
แห่งชำติ
3. ค่ำร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ
20 32.65 46.15
จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 (ข้อ 2 / ข้อ 1 x 100)
4. ผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิตระดับ
4.38 4.35 4.06
ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
5. จำนวนหลักสูตรระดับปริญญำตรีทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

สัตวศาสตร์

เทคนิคการสัตวแพทย์

พืชศาสตร์

ข้อมูลพืน้ ฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

25

50

17

207

8

12

6

62

32

24

35.29

190.09

4.30

4.17

4.42

25.68

25.68/6 =

คะแนนที่ได้ (ข้อ 4 / ข้อ 5)

รวม

6
4.28

ดังนั้น ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบ ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษำทุกหลั กสู ตรที่ค ณะรับผิ ดชอบ เท่ำกับ 4.28 คะแนน โดยมี ผ ลกำร
ดำเนินงำนระดับคณะ ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561

1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ข้อ 1 ป.ตรี + ข้อ 2 ป.โท + ข้อ 3 ป.เอก)

207 คน

2. จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด (ข้อ 2 ป.ตรี + ข้อ 2 ป.โท + ข้อ 2 ป.เอก)

62 คน

3. ค่ำร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ (จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
(ข้อ 2 / ข้อ 1 x 100)
4. ผลรวมคะแนนประเมินทีไ่ ด้จำกกำรประเมินบัณฑิตทัง้ หมดตำมกรอบ TQF ทุกหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ (ข้อ 3 ป.ตรี + ข้อ 3 ป.โท + ข้อ 3 ป.เอก)
5. จำนวนหลักสูตรทัง้ หมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนทีไ่ ด้ (ข้อ 4 / ข้อ 5)

25.68 /6 =

ร้อยละ 31.68
25.68 คะแนน
6 หลักสูตร
4.28 คะแนน
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หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก.1.7.1(1)
คทก.1.7.1(2)
คทก.1.7.1(3)
คทก.1.7.1(4)
คทก.1.7.1(5)
คทก.1.7.1(6)

เอกสาร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศำสตร์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรสัตวแพทย์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศำสตร์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหำรธุรกิจกำรเกษตร)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (กำรประมง)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป

-

4.50 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับดี
4.28 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
4.50 คะแนน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน ปีกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ ไ ด้ ร ะดั บ คณะ เป็ น ค่ ำ เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญำตรี ทุ ก หลั ก สู ต ร
ที่คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำภำยใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5) (หลักสูตรที่ไม่มีผู้สาเร็ จ
การศึกษา ไม่ต้องนามาคานวณในตัวบ่งชี้ 1.7.2)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลกำรประเมินบัณฑิตระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จกำรศึกษำ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัว บ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจำกไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ สำหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษำเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจำกมีผู้สำเร็จกำรศึกษำ
แล้ว
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ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ดำเนิน กำรส ำรวจภำวกำรณ์มีงำนทำของบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ในวงรอบปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ จำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด 207 คน มี
บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำภำยใน 1 ปี จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของจำนวนบัณฑิตที่
สำเร็จกำรศึกษำ และจำกจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด มีบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี จำนวน 36 คน มีบัณฑิตปริญญำตรีที่ศึกษำต่อ เกณฑ์ทหำร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงำนทำ
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงำน ซึ่งไม่นำมำพิจำรณำ จำนวน 5 คน
ดังนั้น เมื่อคำนวณค่ำร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตรที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี เท่ำกับ 5.00 คะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

พืชศำสตร์

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

เทคนิคกำรสัตวแพทย์

สัตวศำสตร์

บริหำรธุรกิจกำรเกษตร

กำรประมง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด

40

49

26

25

50

17

207

2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำ

40

49

26

22

39

15

191

100

100

100

88

78

22

49

24

12

34

9

150

18

-

2

9

4

3

36

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้อมูลพืน้ ฐาน

3. ค่ำร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำจะต้อง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
วิธีกำรคำนวณ
= ข้อ 2
X 100
ข้อ 1
4. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนทำหลังสำเร็จกำรศึกษำ
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพอิสระ)
5. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ
6. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำก่อนเข้ำศึกษำ

7. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจำ
อยู่แล้ว
8. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
-

รวม

88.23 92.37

9. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท

-

-

-

-

-

-

-

10. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร

-

-

-

1

1

1

3
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รวม
กำรประมง

บริหำรธุรกิจกำรเกษตร

สัตวศำสตร์

เทคนิคกำรสัตวแพทย์

พืชศำสตร์

ข้อมูลพืน้ ฐาน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

12,929.33

10,571

15,000

15,000

13,705

13,900

9,400

11. เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)
วิธีกำรคำนวณ
1) ระดับหลักสูตร
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับ ป.ตรี ที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
= (ข้อ2 - (ข้อ 6 + ข้อ 7 + ข้อ 8 + ข้อ 9 + ข้อ 10))
2) ระดับคณะ
ผลรวมค่ำเฉลี่ยทุกหลักสูตร
= จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ
12. ค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้ทำงำนหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี
100 100 100 100 100 100 100
วิธีกำรคำนวณ
ข้อ 4 + ข้อ 5
=
X 100
(ข้อ 2 - (ข้อ 6 + ข้อ 7 + ข้อ 8 + -ข้อ 9 + ข้อ 10))
13. ผลคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตรที่ตอบแบบ
สำรวจเรื่องกำรมีงำนทำภำยใน 1 ปี
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
วิธีกำรคำนวณ
ข้อ 12
=
100 X 5
14. จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
6

หลักฐานอ้างอิง
เลขที่
คทก.1.7.2(1)
คทก.1.7.2(2)
คทก.1.7.2(3)
คทก.1.7.2(4)
คทก.1.7.2(5)
คทก.1.7.2(6)

เอกสาร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (พืชศำสตร์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (เทคนิคกำรสัตวแพทย์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (สัตวศำสตร์)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (บริหำรธุรกิจกำรเกษตร)
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ. (กำรประมง)
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง
จุดแข็ง

4.50 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
5.00 คะแนน

แนวทางเสริมจุดแข็ง

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

-
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อมและควำม
พร้อมของแต่ละสถำบันอย่ำงไรก็ตำมทุกสถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถำบันดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถดำเนินกำรในพันธกิจด้ำนนี้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบันเพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดประโยชน์กำรวิจัยจะ
ประสบควำมส ำเร็ จ และเกิดประโยชน์ จ ำเป็นต้องมีส่ ว นประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำรคือ 1) สถำบันต้องมี
แผนกำรวิ จั ย มี ร ะบบและกลไกตลอดจนมี ก ำรสนั บ สนุ น ทรั พ ยำกรให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ต ำมแผน
2) คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข็มแข็ง โดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพันธ
กิจด้ำนอื่น ๆ ของสถำบันและ 3) ผลงำนวิจัยมีคุณภำพมีประโยชน์สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่
อย่ำงกว้ำงขวำง
ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
คะแนน
ผลการประเมิน

การวิจัย
ค่าคะแนนที่ได้
5.00 คะแนน
4.69 คะแนน
5.00 คะแนน
4.90 คะแนน
ระดับดีมำก

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

การแปลความหมาย
กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
กำรดำเนินงำนระดับดี
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
:
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนกำร
วงรอบการประเมิน
:
ปีกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบหลัก
:
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ประธำนหลักสูตร :
- เทคโนโลยีกำรเกษตร
- เทคนิคกำรสัตวแพทย์
- สัตวศำสตร์
- พืชศำสตร์
- วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
- บริหำรธุรกิจกำรเกษตร
- กำรประมง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรหรื อ ห้ อ งปฏิบั ติ งำนสร้ ำงสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิจั ย หรื อ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ ศูนย์
ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เช่นกำรจัดประชุมวิชำกำรกำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยมีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง อำจำรย์ และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน:
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ดำเนินกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ผ่ำนสถำบันวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยมีรองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยเป็นผู้ประสำนงำนจัดกำรแจ้งประกำศ
เพิ่มเติมในกรณีที่มีประกำศเร่งด่วน
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
งำนวิ จั ย ที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ โดยมี ก ำรเผยแพร่
ฐำนข้ อ มู ล ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ เช่ น ผลงำนวิ จั ย ตี พิ ม พ์ แหล่ ง
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 ประจำปี 2561
คทก.2.1-1(4) เว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร http://agt.snru.ac.th/

2 สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์
ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำรกำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor)
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีห้องปฏิบัติกำรของแต่ละ
สำขำวิชำ
2. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีห้องสมุดที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำ
ข้อมูล
3. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ระบบป้องกันสัญญำณเตือนกำรเกิดเพลิงไหม้
และกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด

คทก.2.1-2(1) ภำพห้องปฏิบัติกำรเฉพำะ
ทำง คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
- สำขำพืชศำสตร์
- สำขำกำรประมง
- สำขำสัตวศำสตร์
- สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร
คทก.2.1-2(2) แบบฟอร์มกำรขอใช้
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้จัดโครงกำรพัฒนำผลงำนทำง
วิชำกำร โดยส่งเสริมให้บุคลำกรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเข้ำ
ร่ ว มประชุ ม วิ ช ำกำรกำรจั ด แสดงงำนสร้ ำ งสรรค์ ภำยใต้
โครงกำรกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรสำยวิช ำกำร ซึ่งเป็ น
โครงกำรที่ส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนกำรวิจัย โดยแบ่งประเภทของกำรพัฒนำดังนี้ ไปเข้ำร่วม
กำรประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ไปศึกษำดูงำน และกำรอบรมด้ำน
ต่ำง ๆ โดยนำควำมรู้ที่ได้จำกพัฒนำไปกำรเขียนงำนวิจัย และ
กำรเรียนกำรสอนอีกด้วย

หลักฐานอ้างอิง
ห้องปฏิบัติกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
คทก.2.1-2(3) เว็บไซต์สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
https://arit.snru.ac.th/
คทก.2.1-2(4) ภำพห้องสมุด คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร (ภำพ)
คทก.2.1-2(5) ระบบป้องกัน สัญญำณ
เตือนกำรเกิดเพลิงไหม้ ป้ำยบอกทำงหนี
ไฟ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (ภำพ)
คทก.2.1-2(6) โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร

 3 จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ประสำนงำนผ่ำนสถำบันวิจัยและ
พัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
เป็นผู้ประสำนงำนจัดกำรแจ้งประกำศเพิ่มเติมในกรณีที่มี
ประกำศเร่งด่วน

คทก.2.1-3(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร เรื่องกำรรับสมัครข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (สำยวิชำกำร)

4 จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ใช้เกณฑ์กำรสนับสนุนกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ ร่วมกับ
หลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย

คทก.2.1-4(1) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุน
และส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำม
วิจัยหรือบทควำมวิชำกำรในวำรสำร
ระดับชำติและนำนำชำติ
คทก.2.1-4(2) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้ทุนเพื่อ
เข้ำร่วมในกำรนำเสนอผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ

 5 มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยมีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง อำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
1. คณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตรได้ มี ก ำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำ
สมรรถนะอำจำรย์ ผ่ำนโครงกำรโครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
บุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำร โดยผู้ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรสำมำรถน ำ
ควำมรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นำกำรเรี ย นกำรสอน กำรวิ จั ย และกำร
บริกำรวิชำกำรได้เป็นอย่ำงดี

คทก.2.1-5(1) โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร
คทก.2.1-5(2) ใบประกำศเกียรติคุณเพื่อ
สร้ำงขวัญกำลังใจและยกย่องอำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
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หลักฐานอ้างอิง

2. คณะเทคโนโลยี กำรเกษตรมีกำรให้ ประกำศเกียรติ คุ ณ เพื่ อ
สร้ำงขวัญกำลังใจและยกย่องอำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำร
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงำนวิ จั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ น ำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินกำรตำมระบบคู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป

คทก.2.1-6(1) คู่มือกำรบริหำรงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
คทก.2.1-6(2) กำรคุ้มครองสิทธิของ
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์

6 ข้อ (5.00 คะแนน)
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
6 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
6 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนำเข้ำ

วงรอบการประเมิน

:

ปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบหลัก

:

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร

เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บำทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้ เ ป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บำทขึน้ ไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้ เ ป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บำทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ:
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่อจำนวนอำจำรย์
ประจำและนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ =
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก
X5
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ
หมายเหตุ :
1. จำนวนอำจำรย์และนักวิจัยให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง
3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุนหรือหลักฐำน
จำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำรให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏกรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้
แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. กำรนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัยสำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ล งนำมในสัญญำ
รับทุนโดยอำจำรย์ประจำหรือนักวิจัยแต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินกำร
ผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
- จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผ่นดิน

1,565,400 บำท

- งบเงินรำยได้

150,000 บำท

- ทุนวิจัยในชั้นเรียน

60,000 บำท

- ทุนวิจัยเพื่อนพัฒนำชุมชน

รวม

1,775,400 บาท

- จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
รวมเงินทั้งหมด
- จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)
- จำนวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ)
รวม

362,000 บำท
2,137,400 บาท
38 คน
38 คน

วิธีการคานวณ :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกและภำยนอกสถำบันต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
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2,137,400
38

= 56,247.37 บำท/คน

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
56,247.37
X 5 = 4.69 คะแนน
60,000
หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
เอกสาร
คทก.2.2(1) สรุปจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
ประจำปีงบประมำณ 2561
ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้รับจัดสรรทุน
สนับสนุนกำรวิจัยทั้งภำยในและภำยนอก

5.00 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก
4.69 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
5.00 คะแนน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมกำรวิจัยโดยจัดหำแหล่งทุนสนับสนุน
งำนวิจัยที่หลำกหลำยขึ้น
2. สนับสนุนงบพัฒนำบุคคลำกรด้ำนกำรวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
................................................................................... ...................................................................................

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
วงรอบการประเมิน
ผู้รับผิดชอบหลัก

:
:
:
:

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์
ปีกำรศึกษำ

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นำยอนุวัตร อุ่นคำ
นักวิชำกำรกำรศึกษำปฏิบัติกำร

s

เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำ ดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1.คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยตำมสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
X 100
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย X 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ
- บทควำมวิ จั ย หรื อ บทควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บ เนื่ อ งจำกกำรประชุ ม
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุด มศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร ทำง
วิ ช ำกำรส ำหรั บ กำรเผยแพร่ ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร พ.ศ. 2556 แต่ ส ถำบั น น ำเสนอสภำสถำบั น
อนุ มั ติ แ ละจั ด ท ำเป็ น ประกำศให้ ท รำบเป็ น กำรทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ
- ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบตั ร
- บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำน
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทควำมวิ จั ย หรือบทควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ในวำรสำรวิ ช ำกำรระดั บนำนำชำติ ที่
อยู่ ใ นฐำนข้ อ มู ล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ ว่ ำ ด้ ว ย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556
แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้
ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกำศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทควำมวิ จั ย หรือบทควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวำรสำรวิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้ อ มู ล ระดั บ นำนำชำติ ต ำมประกำศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมกำรกำร
อุ ด มศึกษำว่ ำ ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ กำรพิ จ ำรณำวำรสำรทำงวิ ช ำกำรส ำหรับ กำรเผยแพร่ผ ลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำง
วิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร

0.40

0.60
0.80

1.00

กำรส่ งบทควำมเพื่ อ พิจ ำรณำคั ดเลื อ กให้ นำเสนอในกำรประชุมวิ ช ำกำรต้ อ งส่ งเป็ น ฉบับ สมบู ร ณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ใน
รูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

- 60 -

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
1.00

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน
โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย
ผลการดาเนินงาน :
ปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มีอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริง จำนวน 40 คน
โดยมีผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ จำนวน 22 เรื่อง คิดเป็น
ผลรวมค่ำถ่วงน้ำหนักเท่ำกับ 16 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.00
ดั ง นั้ น เมื่ อ ค ำนวณผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ ป ระจ ำและนั ก วิ จั ย เท่ ำ กั บ 5.00 คะแนน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
ข้อมูลพืน้ ฐาน
- จำนวนรวมผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติ
ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐำนข้ อ มู ล ตำมประกำศก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมกำรกำร
อุ ด มศึ ก ษำว่ ำ ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำวำรสำรทำงวิ ชำกำรส ำหรั บ กำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
- ผลงำนทีไ่ ด้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดั บ นำนำชำติ ที่ อ ยู่ ใ นฐำนข้ อ มู ล ตำมประกำศก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรั บ กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่ ส ถำบัน น ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและแจ้ง ให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)

ค่าน้าหนัก จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
-

22

0.20

2

0.40

0.40

2

0.80

0.40
0.60

2

1.20

0.80

12

9.60

- 61 ข้อมูลพืน้ ฐาน
ค่าน้าหนัก จานวน ค่าถ่วงน้าหนัก
หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร 1.00
4
4.00
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
1.00
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำง
1.00
วิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
1.00
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
1.00
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ ด้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
1.00
ทำงวิชำกำรแล้ว
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
1.00
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการ
22
16.00
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สสู่ ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานสร้างสรรค์
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

0.20

-

-

0.40
0.60
0.80
1.00
1.00
-

-

16.00

40
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วิธีการคานวณ :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
16.00
40

X 100 = ร้อยละ 40

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
คะแนนที่ได้
=
5.00 คะแนน
คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
หลักฐานอ้างอิง :
เลขที่
คทก-2.3(1)

คทก-2.3(2)

คทก-2.3(3)
คทก-2.3(4)
คทก-2.3(5)
คทก-2.3(6)

คทก-2.3(7)

เอกสาร
กิ่งกำญจน์ ป้องทอง และ ธนกร ราชพิลา. 2562. จลน์พลศำสตร์กำรสลำยตัวของแอนโทไซ
ยำนินในน้ำเม่ำในระหว่ำงกระบวนกำรให้ควำมร้อน. กำรประชุมวิชำกำรสมำคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชำติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนำคม 2562 ณ
โรงแรมฮำร์ดร็อค พัทยำ จังหวัดชลบุรี หน้ำ 150-154. (0.2)
จักรพรรดิ์ ประชาชิต, ธราดล จิตจักร, กนกวรรณ บุตรโยธี และทรงทรัพย์ อรุณกมล.
2562. ผลกำรเสริมน้ำหมักชีวภำพจำกฟ้ำทะลำยโจรและลูกใต้ใบต่อประสิทธิภำพ
กำรผลิตและคุณภำพซำกของไก่เนื้อ. วำรสำรแก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1):
813-818. (0.8)
ทาริกา ทิพอุเทน, ทรงทรัพย์ อรุณกมล, สำริณี บุตรดำวงศ์ และสุวิทย์ ทิพอุเทน. 2562.
สภำพกำรเลี้ยงกบและโรคที่พบในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม. วำรสำรวิจัย
เทคโนโลยีกำรประมง. 13(1): 105-116. (0.8)
นพรัตน์ พัชณีย์, ทรงทรัพย์ อรุณกมล และ วิไล เจียมไชยศรี. 2562. กำรดื้อยำปฏิชีวนะ
ของ Escherichia coli จำกน้ำเสียของฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตเมืองสกลนคร.
วำรสำรวิจัยเทคโนโลยีกำรประมง. 13(1): 63-74. (0.8)
นราวุธ ระพันธ์คา และ ภรภัทร ไชยสมบัติ. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริโภคผลิตภัณฑ์
แปรรูปเนื้อโคขุนโพนยำงคำในจังหวัดสกลนคร. วำรสำรเกษตรพระวรุณ. 16(1):
154-164. (0.8)
นราวุธ ระพันธ์คา, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, ภรภัทร ไชยสมบัติ, ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ และ
ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก. 2562. กำรเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทำง
เศรษฐศำสตร์ของกำรเลี้ยงโคขุนในเขตจังหวัดสกลนคร. วำรสำรแก่นเกษตร. 47(
ฉบับพิเศษ 1): 871-876. (0.8)
นฤมล เปียซื่อ, นันท์ยง เฟื้องขจรฟุ้ง, ศศิธร มีชัยตระกูล, ปัทมำ หิรัญโญภำส, ธิดำรัตน์ แสน
พรม. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ำพริกจำกปลำดุก. กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมศำสตร์
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสถำปัตยกรรมศำสตร์ ครั้งที่ 9.วันที่ 7 กันยำยน 2561
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เลขที่
คทก-2.3(8)
คทก-2.3(9)
คทก-2.3(10)

คทก-2.3(11)
คทก-2.3(12)

คทก-2.3(13)

คทก-2.3(14)
คทก-2.3(15)

คทก-2.3(16)

คทก-2.3(17)

เอกสาร
ณ อำคำร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน วิทยำเขตขอนแก่น. หน้ำ 1243-1249. (0.2)
นะกะวี ด่านลาพล. 2561. ศิลปะกำรจัดจำนและออกแบบตกแต่งอำหำรไทยฟิวชั่น. วำรสำร
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร. 15(71): 1-13. (0.6)
ภรภัทร ไชยสมบัติ และ นราวุธ ระพันธ์คา. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนกำรผลิตน้ำนมดิบ
ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร. วำรสำรเกษตรพระวรุณ. 16(1): 142-153. (0.8)
ภรภัทร ไชยสมบัติ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, นราวุธ ระพันธ์คา, ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก และ
ชนกนันท์
ศรีลาพัฒน์. 2562. ปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จในธุรกิจเลี้ยงโคนมของเกษตรกรใน
จังหวัดสกลนคร. วำรสำรแก่นเกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 1): 863-870. (0.8)
สมชาย บุตรนันท์ และ ปัทมำ วิตยำกร. 2561. มหัศจรรย์ถ่ำนชีวภำพกับผลกระทบสองขั้ว.
วำรสำรแก่นเกษตร. 46(6): 1167-1176. (0.8)
สุวิทย์ ทิพอุเทน, วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร, สมยศ โคตรธรรม, ปิ่นทอง ไผ่ทำ, สมเกียรติ เลวำรี
และ ทาริกา
ทิพอุเทน. 2562. ผลผลิตและคุณภำพไข่ของไก่กระดูกดำภูพำน. วำรสำรแก่น
เกษตร. 47(ฉบับพิเศษ 2): 627-634. (0.8)
หาญชัย อัมภาผล, ภรภัทร ไชยสมบัติ, เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี, นราวุธ ระพันธ์คา,
ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์ และเฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนำ. 2561. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโคนมในจังหวัดสกลนครอย่ำงยั่งยืน. วำรสำร
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร. 15(71): 210-215. (0.6)
อังคณา เทียนกล่า. 2562. กำรศึกษำกำรใช้ไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลงและครำมต่อกำร
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในมะเขือเทศ. วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี. 21(2) พฤษภำคม-สิงหำคม (0.8)
Butnan, S., Toomsan, B. and Vityakon, P. 2018. Charcoal Production and
Distribution as a Source of Energy and its Potential Gain for Soil
Amendment in Northeast Thailand. Pertanika Journal of Social
Sciences & Humanities. 26(2) 643-658. (1)
Khamla Inkhavilay, Chirasak Sutcharit, Ueangfa Bantaowong, Ratmanee
Chanabun, Warut Siriwut, Ruttapon Srisonchai, Arthit Pholyotha, Parin
Jirapatrasilp, Somsak Panha. 2019. Annotated checklist of the
terrestrial molluscs from Laos (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 834: 1–
166. (1)
Parin Jirapatrasilp, Thierry Backeljau, Pongpun Prasankok, Ratmanee
Chanabun & Somsak Panha. 2019. Untangling a mess of worms:
Species delimitations reveal morphological crypsis and variability in
Southeast Asian semi-aquatic earthworms (Almidae, Glyphidrilus).
Molecular Phylogenetics and Evolution. Volume 139, 106531,
Retrieved June 8, 2019, from
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เลขที่
คทก-2.3(18)
คทก-2.3(19)
คทก-2.3(20)

คทก-2.3(21)

คทก-2.3(22)

เอกสาร
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S105579031830811X (1)
Somchai Butnan and Banyong Toomsan. 2019. Determination of corn leaf
area using simple mathematic models. KHON KAEN AGR. J 47(SUPPL.1):
1691-1696. (0.8)
Somchai Butnan, Banyong Toomsan and Patma Vityakon. 2019. Organic and
chemical fertilizers have varied effects on tomato growth in a sandy
soil. KHON KAEN AGR. J 47(SUPPL.1): 1705-1710. (0.8)
Sumeth Piayura, Chompoonuch Khongla, Wichuda Klawech, Jirayu Musika &
Chutikarn Kapcum. (2019). Physicochemical Properties, Total Phenolic
Content and Antioxidant Activities of Aloe vera Beverages. The 3rd
International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN
Sustainable Development Goals (UNSDGs 2018). December 28-29,
2018. Bangkok, Thailand. P.36-39. (0.4)
Teerapong Seesamut, Chirasak Sutcharit, Parin Jirapatrasilp, Ratmanee
Chanabun & Somsak Panha. 2018. Morphological and molecular
evidence reveal a new species of the earthworm genus Pontodrilus
Perrier, 1874 (Clitellata, Megascolecidae) from Thailand and Peninsular
Malaysia. Zootaxa 4496(1): 218–237. (1)
Yuphin Somkhumphee. 2019. Agricultural Extension Approach to Good
Agricultural Practice: the Case of Small-Scale Tomato Farmers in Sakon
Nakhon province, Thailand. 2019 3rd Advanced Multidisciplinary Views
on Sustainable Life & Business (Sus-LaB 3) Conference 19th to 21st
March 2019 Taichung, Taiwan. (0.4)

ผลการประเมินตนเอง:
เป้าหมายปีนี้
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนนกำรประเมินตนเอง
กำรบรรลุเป้ำหมำย
เป้ำหมำยปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเอง:
จุดแข็ง
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรได้ทำผลงำนวิชำกำรให้มี
กำรเผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ
จุดที่ควรพัฒนา
-

5.00 คะแนน
กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
5.00 คะแนน
 บรรลุเป้ำหมำย
 ไม่บรรลุเป้ำหมำย
5.00 คะแนน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีกำรพัฒนำกำรทำผลงำนวิชำกำรให้มีกำร
เผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติเพิ่มมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลั กสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิช าการแก่ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่ส ถาบันมี ค วาม
เชี่ยวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถาม
ต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจั ย พัฒนาตาแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการ
ค่าคะแนนที่ได้
5.00
5.00
ดีมาก

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

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

: การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

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

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
คณะมียุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการ ประเด็นที่ 2 การพัฒนา คทก.3.1-1(1) แผนบริการวิชาการของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการสารวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
ความต้องการของชุมชน โดยคณะได้นามาเป็นข้อมูลในการจัดทา งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
มากที่สุด และได้จัดทาแผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยมีการ
กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จทั้งในระดับแผนและระดับโครงการ
กาหนดการบรรลุ เป้ าหมายของแผนและบรรลุ ความส าเร็จตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ก าหนดให้ มี
การบูรณาการโครงการบริการวิจัยกับการเรียนการสอน อย่างน้อย
1 รายวิชาในทุกหลักสูตร และบูรณาการกับการวิจัยอย่างน้อย 1
เรื่อง และได้นาแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เสนอคณะกรรมการประจาเพื่อพิจารณาเห็นชอบในคราว
การประชุม วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม
คณะมี ก ารจั ด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงการบริ ก าร
วิชาการ โดยมีการสารวจโครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อให้เกิดผล
กับนักศึกษาและชุมชน ที่ระบุไว้ในโครงการ จานวน 9 โครงการ
และคณะได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 9 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิต
และฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2
งบประมาณ 180,000 บาท 2) โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่
งบประมาณ 51,500 บาท 3) โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยง
ปลาด้วยระบบอะควาโปนิกส์ (Aquaponics System) เพื่อความ
มั่งคงทางอาหารภายในครัวเรือน งบประมาณ 50,000 บาท
4) โครงการ การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนต้นน้า งบประมาณ
100,000 บาท 5) โครงการ การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

คทก.3.1-2(1) สรุปการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
คทก.3.1-2(2) แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คทก.3.1-2(3) แผนการใช้ประโยชน์
จากโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

การแปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านนางอย ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 40,000 บาท 6) โครงการ การแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า งบประมาณ 60,000 บาท 7) โครงการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 50,000 บาท
8) โครงการค่ายคหกรรมศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 5
งบประมาณ 41,000 บาท และ 9) โครงการ ไส้เดือนดินจาก
ฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืนปี 3 งบประมาณ 46,000 บาท
เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้มีการรายงานผลการบริการ
วิชาการแก่สังคมได้ดาเนินการตามการใช้ประโยชน์ โดยผ่าน
กระบวนการบูรณาการกับการเรียนการสอน บูรณาการกับ
งานวิจัย ตลอดจนผลที่เกิดกับนักศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน/
สังคม
 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า

คณะมี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมแบบให้ เ ปล่ า เป็ น คทก.3.1-3(1) แผนปฏิบัติราชการของ
โครงการที่อยู่ในแผนบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 9 โครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คทก.3.1-3(2) โครงการสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วย
สาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตาม
แนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2
คทก.3.1-3(3) โครงการคลินิกรักษา
สัตว์เคลื่อนที่
คทก.3.1-3(4) โครงการถ่ายทอดความรู้
การเลี้ยงปลาด้วยระบบอะควาโปนิกส์
(Aquaponics System) เพื่อความมั่ง
คงทางอาหารภายในครัวเรือน
คทก.3.1-3(5) โครงการ การจัดการ
สุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการ
อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค
ขุนต้นน้า
คทก.3.1-3(6) โครงการ การฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว
กล้องงอกบ้านนางอย ตาบลเต่างอย
อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
คทก.3.1-3(7) โครงการ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
คทก.3.1-3(8) โครงการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการผลผลิตปลานิล
เพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
คทก.3.1-3(9) โครงการค่ายคหกรรม
ศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครั้งที่ 5
คทก.3.1-3(10) โครงการ ไส้เดือนดิน
จากฐานความรูส้ ู่การเกษตรแบบยั่งยืนปี 3

 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ

กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 คณะควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนที่
สามารถวัดและตรวจสอบได้ ซึ่งคณะได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและนามาจัดทาตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วงรอบปีการศึกษา 2560 แล้ว และนาผลเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะกรรมการประจาคณะได้มีข้อเสนอแนะในการบริการวิชาการ
ในปีถัดไปเห็นควรมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการระดับ
คณะเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
ควรเน้นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ความยากจนของประชาชนในเขตชนบทได้

คทก.3.1-4(1) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan)
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ
วงรอบปีการศึกษา 2560
คทก.3.1-4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 7
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
พิจารณา ผลการดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายงานผลรอบ 9 เดือน)
คทก.3.1-4(3) แผนบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

 5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
คณะน าผลการประเมิ น จากคณะกรรมการประจ าคณะ มา
ปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการสั ง คม ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการประจ าคณะได้ มี
ข้อเสนอแนะต่ อ การจั ดโครงการบริ การวิช าการเพื่ อให้ เกิ ด การ
พัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น โดย
การน าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ที่ มี
ข้อเสนอแนะ “ในการบริการวิชาการในปีถัดไป เพื่อเป็นการบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์ ควรจัดโครงการภาพใหญ่ของคณะ โดยการ
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จานวน 7 พื้นที่ ๆ ให้บริการ ที่สามารถให้
ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงได้

คทก.3.1-5(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 7
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
คทก.3.1-5(2) แผนบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการบริการ คทก.3.1-6(1) โครงการพัฒนาเส้นใย
วิชาการ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเส้นใยเป้ดและฝ้าย เป้ดและฝ้ายเพื่อสร้างเส้นใยแปลกใหม่
เพื่อสร้างเส้นใยแปลกใหม่ งบประมาณ 2,000,000 บาท ผศ.ครองใจ
โสมรักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5.00 คะแนน)

ผลการดาเนินงาน

ดีมาก

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่องทุก
หลักสูตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
-

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการระดับหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
4. โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5. โครงการ/กิจกรรมที่มีผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถาบั น อุดมศึกษาจึ งต้ อ งมีร ะบบและกลไกการด าเนิน งานด้ านนี้ให้ เป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและคุ ณ ภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธ
กิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนน
ผลการประเมิน

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ค่าคะแนนที่ได้
5.00
5.00
ดีมาก

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

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

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

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นายเสกสรร บริบูรณ์
ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ

- 73 ผลการดาเนินงาน :
ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน
1

กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกากับดูแลและดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยมีหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นตามปรัชญา และธรรมชาติ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
ขึ้น
2

หลักฐานอ้างอิง
คทก.4.1-1(1) คาสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ 56/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.4.1-1(2) ผังโครงสร้างการ
บริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/about/org-chart

จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนโดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ : เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ด้ า น
ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มของท้อ งถิ่น อย่างสร้างสรรค์ ใ น
ระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัด : 1 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 6 โครงการ
(เป้าหมายปีงบประมาณ 2562)

คทก.4.1-2(1) คาสั่งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ที่ 56/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
คทก.4.1-2(2)แผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ
2562
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ตั ว ชี้ วั ด : 2 จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 คน (เป้าหมายปีงบประมาณ 2562)
ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มอบหมายให้ งานกิจการ
นักศึกษาประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ (ด้านทานุบารุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรม) ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ร่ ว มกั บ สาขาวิ ช า
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยมีการพิจารณาโครงการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งหมด 8 โครงการ รวมเป็นจานวนเงิน 60,000
บาท รายละเอียดดังนี้
- โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 15,000 บาท
- โครงการพื ชศาสตร์ สื บสานวั ฒนธรรมประเพณี การเกษตร :
ข้าวคือวัฒนธรรม งบประมาณ 7,500 บาท
- โครงการสื บสานภูมิปั ญญาและทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรมการ
ทาเครื่องมือประมงพื้นบ้าน งบประมาณ 7,500 บาท
- โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน งบประมาณ
7,500 บาท
- โครงการทาบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์
งบประมาณ 7,500 บาท
- โครงการส่ งเสริ มนั กศึกษาในการแปรรูปผ้ าย้อ มครามด้ ว ย
เทคนิคมัดย้อมแบบชิโมริ ครั้งที่ 2 งบประมาณ 7,500 บาท
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ สมุนไพรพื้นบ้านในการ
รักษาสัตว์ งบประมาณ 7,500 บาท
3

กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยงานกิจการนักศึกษาและรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กากับติดตาม และประเมินผล
โครงการ /กิจกรรม ให้มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้แผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ดาเนินการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
และรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และผลการ
ดาเนินงาน ผ่านคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงาน

คทก 4.1-3 (1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่
1/2561
คทก 4.1-3 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

- 75 ข้อ
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หลักฐานอ้างอิง

ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

งานกิจการนักศึกษาของคณะได้ประเมินความสาเร็จตามตัว คทก.4.1-4 (1) รายงานผลการดาเนิน
บ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เป้ าประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์ : เป็ น ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อมของท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ใน
ระดับภูมิภาค
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น
มีจานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เป้ า หมาย 6 โครงการ ผลการด าเนิ น งาน 7 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ทุกโครงการ บรรลุเป้าหมาย
ก ล ยุ ท ธ์ : 2 พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
มีจานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
ระบบกลไกการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป้ า หมาย
ระดับ 6 ผลการดาเนินงาน ระดับ 6 บรรลุเป้าหมาย
สรุปผลการประเมินผลสาเร็จตามตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของ
แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค ณ ะ
เทคโนโลยี การเกษตร ประจ าปี งบประมาณ 2562 มีทั้งหมด 3
ตัวชี้วัด เมื่อสิ้นสุดผลการดาเนินงาน มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย
จานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
5

นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คทก 4.1-5(1) รายงานการประชุม
และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีการดาเนินงานทบทวน คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
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แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ใน
การประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 และนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2562
โดยการจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan เพื่อ
การปรับแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ พร้อมทั้ง
ให้มีการบูรณาการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจาก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากการทบทวนแผนดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1. ปรับตัวชี้วัดที่ จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจาก
เป้าหมายเดิม 6 โครงการ เป็น 1 โครงการ (3 กิจกรรม) โดยให้
ดาเนินการในรูปแบบบูรณาการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรลดลง จาก 60,000 บาท เหลือ 36,000 บาท
2. ให้นานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อลดความ
ซ้าซ้อน ประหยัดงบประมาณ และสะดวกในการบริหารจัดการ
โครงการ
6

หลักฐานอ้างอิง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรครั้งที่
1/2561
คทก 4.1-3 (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2561
คทก 4.1-5 (3) แผนพัฒนาคุณภาพ
Improvement plan จากผลการ
ดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คทก 4.1-5 (4) แผนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
2563

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการเผยแพร่กิจกรรมและ
การบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ โครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมการทานาและไหว้ครู ทาบุญตักบาตรน้องใหม่
และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ต่อคณาจารย์ นักศึกษา และ
สาธารณชน ชุมชนใกล้เคียงด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น
1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/
2. เผยแพร่ผ่านทาง facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. เผยแพร่ผ่านทาง facebook งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร SNRU NEWS

คทก.4.1-6 (1) ภาพกิจกรรมการการ
ดาเนินโครงการ ในเว็ปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/
คทก.4.1-6 (2) ภาพงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร SNRU
NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=4J
w7iFNEqb8&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR0nWhnk6LP7lYwcAfWFqMs_LyyYdx
Nzl-VzIz4Ev4b9tq1tWyvade-avrc

คทก.4.1-6 (3) ภาพกิจกรรม
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https://www.youtube.com/watch?v=4Jw7iFNEqb8&feat facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ure=youtu.be&fbclid=IwAR0nWhnk6LP7lYwcAfWFqMs_ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
LyyYdxNzl-VzIz4Ev4b9tq1tWyvade-avrc
4. เผยแพร่ผ่านทางเล่มรายงานผลโครงการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
7

กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
-

-

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้

6 ข้อ (5 คะแนน)

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ (5 คะแนน)

คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย

5.00 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ (5 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กับพันธกิจของคณะ
โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึง่
สร้างเครือข่ายระดับภาคในการจัดกิจกรรมด้านทานุ
เป็นที่ยอมรับในระดับภาคและระดับชาติ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่
โครงการเกษตรส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการทานุงบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 ประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมที่ 3 พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรั พ ยากรทั้ ง หมด ฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนน
ผลการประเมิน
หมายเหตุ :
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การแปลความหมาย
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนที่ได้
5.00
4.00
4.50
ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้

: การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
เจ้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 - 2564
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี
2559 – 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)
3) นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน
คราวประชุมวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
4) ดาเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนแผน
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับคณะ ในคราวประชุมวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คทก.5.1-1(1) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
คทก.5.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2561-2564
คทก.5.1-1(3) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2561
คทก.5.1-1(4) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
คทก.5.1-1(5) คารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายโครงการ+แผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คทก.5.1-1(6) รายงานประชุมสามัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 8 กรกฎาคม
2562
คทก.5.1-1(7) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 2
สิงหาคม 2562

 2 ดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้ อมูลทางการเงินที่ ประกอบไปด้วยต้นทุนต่ อหน่วยในแต่ ล ะหลั กสู ตร สั ดส่ วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้า
สานักงานคณบดีเป็นหลัก ดาเนินการจัดทาแผนฯหลังจากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย คณะได้ประเมินความ
ต้องการทรัพยากร จากการประชุมในระดับสาขาวิชา หลักสูตร
และนาแผนการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ โดยแผนการใช้จ่ายเงินได้แยกงบประมาณใน

คทก.5.1-2(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562
คทก.5.1-2(2) คารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายโครงการ+แผนการดาเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คทก.5.1-2(3) การจัดสรรค่าใช้จ่าย
รายวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

ส่วนการพัฒนาคณะอื่นๆ และส่วนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้
การรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ คือระบบบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://fns.snru.ac.th/index.aspx
โดยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสัดส่วนดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 8.05%
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 8.14%
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3.38%
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 79.97%
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า สัดส่วนการพัฒนา
นักศึกษามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคณะสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-2(4) ผลการคานวณต้นทุนการ
ผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://plan.snru.ac.th/topics/9587
คทก.5.1-2(5) รายการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักฐานอ้างอิง

3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ปี 2561 โดยมีคณบดี คณะกรรมการ
บริหารคณะ เป็นหลัก
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ ย ง ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็ น ร่ว มกันในการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ
ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 และคณะได้นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.
2561 ของคณะ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.1) จ านวนการรั บ นั กศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. ด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
2.1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลง
3. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

คทก.5.1-3(1) คาสั่งคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ที่ 46/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.1-3(2) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คทก.5.1-3(3) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คทก.5.1-3(4) คู่มือการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
คทก.5.1-3(5) รายงานประชุมสามัญคณะ
วันที่ 9 มกราคม 2561
คทก.5.1-3(6) การติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

3.1) การจัดเก็บเล่มรายงานความสาเร็จของโครงการไม่ คทก.5.1-3(7) รายงานการประชุม
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 7
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ สิงหาคม 2561
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จ ากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และต่ามาก
แทนค่าด้วยตัวเลข 5,4,3,2 และ 1 ตามลาดับ
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งได้หาวิธีการที่
เหมาะสมมาจัดการแต่ละความเสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง
สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงคือ 1) การยอมรับ
ความเสี่ยง 2) การลดความเสี่ยง 3) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
และ 4) การกระจายความเสี่ยง
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2561 จานวน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ที่สามารถ
ขจัดความเสี่ยงได้ทั้ง 2 ด้าน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในคราวประชุมวันที่ 7
สิงหาคม 2561
6. มีการนาผลการประเมินผลข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้ง ในคราวประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
คือ วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในด้านความเสี่ยงภายนอกคณะที่มีกระทบด้าน
นักศึกษาที่ลดลง จากข้อเสนอของคณะกรรมการคณะจะมี
วิธีการหรือช่องทางอย่างไรให้มีจานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึง
ได้กาหนดความเสี่ยงภายในคณะ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 3 ด้าน
1. ด้านการเงิน (Financial Risk)
1.1) จ านวนการรั บ นั กศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
2. ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
2.1) การบริหารงบประมาณให้เพียงพอกับค่าจ้างลู กจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน
3. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
3.1) การจัดการเวลาเรียนให้ตรงตามแผนการจัดตาราง
เรียน
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 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยคณบดีดาเนินงานได้รับประสิทธิผลดีตามรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล
คณะมีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ตามในการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) หลักประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารราชการตามแนวทางการ
กากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคณะได้ดาเนินการจัดทา
ห้องเรียน/ห้องสัมมนา เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ โดยใช้งบประมาณของ
คณะในการดาเนินการ
3) หลักการตอบสนอง
คณะมีการให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง โดย
มีเวปไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เวปไซต์บริหารการศึกษา
เป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย

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

คทก.5.1-4(2) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

คทก.5.1-4(3) เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agt.snru.ac.th/
 เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการสอน
http://e-learning.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงบประมาณ
http://fns.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://rdi.snru.ac.th
 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
http://nrpm.nrct.go.th
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4) หลักภาระรับผิดชอบ
คณะแสดงความรับผิดชอบต่อพันธกิจของคณะ ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน-คณะมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และการอยู่
ร่วมกันทางสังคม เช่น โครงการเตรียมความก่อนเข้าศึกษา มีการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร - นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันทักษะการคล้องโคและบังคับ
โค และทักษะการฟาดแส้ (แม่นยาและลีลา) ในการแข่งขัน
ทักษะทางการเกษตร งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13
ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
- นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะ “การฟาดแส้ลีลา” ในงานเกษตรและเทคโนโลยี
พ้นื บ้านอีสาน ประจาปี 2562 ระหว่างวัที่ 6-10 กุมภาพันธ์
2562
2. การวิจัย-คณาจารย์และบุคลากร มีการดาเนินงานวิจัยภายใต้
จรรยาบรรณการทาวิจัยและนาผลการวิจัย เช่น กลยุทธ์การ
จัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิต
โคนมจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน มาจัดทาการเรียนการสอน
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. การบริการวิชาการ-มีการกาหนดเป้าหมายการให้บริการ
วิชาการอย่างชัดเจน เช่น โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสม
เทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุน
ต้นน้า
4. ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม-คณะมีการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลป และวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการดานา เกี่ยวข้าว การถวายเทียน เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และ
เข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-4(4) รายงานผลโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/02/61P7711
0%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B
8%8101W01.pdf
คทก.5.1-4(5) ใบประกาศเกียรติคุณ
นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ “การ
ฟาดแส้ลีลา” ในงานเกษตรและ
เทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจาปี 2562
ระหว่างวัที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562
คทก.5.1-4(6) รายงานการประชุมสามัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 10
มกราคม 2562 เรื่อง เสนอที่ประชุมทราบ
ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรสัตวศาสตร์
ชนะเลิศการแข่งขั้น คล้องโคและบังคับโค
และทักษะการฟาดแส้ (แม่นยาและลีลา)
ในการแข่งขันทักษะทางการเกษตร งาน
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คทก.5.1-4(7) รายงานการวิจัย เรื่อง กล
ยุทธ์การจัดการอาหารหยาบเชิงบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิตโคนมจังหวัด
สกลนครอย่างยั่งยืน
คทก.5.1-4(8) โครงการบริการวิชาการ
เรื่อง การจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียม
และการจัดการอาหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโคขุนต้นน้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/02/61A7731
2%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B
8%8114W01.pdf
คทก.5.1-4(9) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะ
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เทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/02/61P7711
0%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B
8%8112W01.pdf
คทก.5.1-4(10) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/02/61A7742
1%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B
8%8101W01.pdf
5) หลักความโปร่งใส
ทก.5.1-4(11) รายงานประชุมสามัญคณะ
คณะมีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี เทคโนโลยีการเกษตร ประจาภาคที่ 2
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตาม
ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 มกราคม
กฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ 2562
ดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความรวมมือการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและกาต่อต้านการทุจริต
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อที่ประชุมสามัญประจาภาคที่ 2 ปีการศึกษา
2561 วันที่ 10 มกราคม 2562
6) หลักการมีส่วนร่วม
คทก.5.1-4(12) โครงการประชุมเชิง
คณะมีกระบวนการดาเนินงาน ที่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สาคัญที่
พ.ศ. 2561-2564 และจัดทาแผนกลยุทธ์
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
พ.ศ. 2563-2566
หุ้นส่วนการพัฒนา
มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561-2564 วันศุกร์ที่ 11
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(AG 109 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก
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คณะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 - 2564 และการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
7) หลักการกระจายอานาจ
คณบดีได้มอบหมายอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่ รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสานักงาน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ มีคาสั่งการมอบอานาจให้แก่
ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอานาจในการบริหารและการตัดสินใจ
8) หลักนิติธรรม
คณะใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 เวปไซต์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ผ่านทางเว็ปไซต์ของงานบริหารบุคคลและนิติการ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
9) หลักความเสมอภาค
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการปฏิบัติและ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย
หรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอื่นๆ โดยมีระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 1)
ระเบียบการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดู
งานหรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 2) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการลาศึกษาต่อและ
ฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2555 3) ระเบียบมหาวิทยาลัย

หลักฐานอ้างอิง

คทก.5.1-4(13) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 314/2560 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คทก.5.1-4(14) ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานคณบดี เป็นงานและ
สาขาวิชา พ.ศ. 2561

คทก.5.1-4(15) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://lps.snru.ac.th/
คทก.5.1-4(16) เวปไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
http://lps.snru.ac.th/components/c
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ราชภัฏสกลนครว่า กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2553
10) หลักมุ่งฉันทามติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประชุมสามัญ ประจาปี
การศึกษา 2561 จานวน 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญครั้งที่ 1
ภาคการศึกษา 1/2561 ในคราวประชุมวันที่ 22 สิงหาคม 2561
และ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2561 ในคราวประชุมวันที่ 10
มกราคม 2562 โดยการหาข้อตกลงทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน

หลักฐานอ้างอิง
ontents/view.php?id=162
คทก.5.1-4(17) รายงานประชุมสามัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 วันที่
22 สิงหาคม 2561 และรายงานการ
ประชุมสามัญครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม
2562

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะได้ ใ ห้ ค ณะกรรมการจั ด การความรู้ ร่ ว มวางแผนและ
ดาเนินการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ ประจาปี 2561 องค์ความรู้ ที่เลือก : อาหารแปรรูปใน
ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยี การเกษตร มีจุดเน้นด้านกระบวนการ
เรียนรู้อาหารแปรรูปในท้องถิ่น ดาเนินการ 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การเรียนการสอน และ 2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ค ณ ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ง า น จั ด ท า แ ผ นจั ด ก า รค ว า ม รู้ ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย
1) องค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน ตัว บ่ งชี้ที่ 5.1 การบริ ห ารของคณะเพื่อการก ากั บ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก : อาหารแปรรูปในท้องถิ่น
1.1) ด้านการเรียนการสอน :
- วิชา อาหารแปรรูปพื้นบ้าน,
- วิชา ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
1.2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ :
- โครงการวิจัยกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนางอย
ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- โครงการวิจั ย การทามะเขือเทศผงด้ว ยวิธีการ
ห่ อหุ้ มสารส าคั ญด้ว ยเครื่ อ งระเหยน้ าแบบพ่นฝอย โครงการ
บริการวิชาการ

คทก.5.1-5(1) แผนการจัดการความรู้
ประจาปี 2561
คทก.5.1-5(2) รายงานผลการจัดการ
ความรู้ ประจาปี 2561
คทก.5.1-5(3) แผนการจัดการความรู้
ประจาปี 2562
คทก.5.1-5(4) รายงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ประจาปี 2562 (รอบ 9
เดือน)
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- โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเขือเทศบ้านนางอย ตาบลเต่า
งอย อาเภอเต่างอย
- โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
2) แผนจั ด การความรู้ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 7 กระบวนการ ดังแสดงในรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนจั ด การความรู้ ค ณะเทคโนโลยี
การเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามตาราง

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

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

สายสนับสนุน
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรจั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นา
บุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สกลนคร พ.ศ. 2559 2562 จั ด ท าขึ้ น ตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพ ภายใน
สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562 และนโยบาย
ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน
เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการบริ ห าร ทรั พ ยากรบุ ค คลที่
ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารวิ เ คราะห์ อั ต ราก าลั ง การสรรหาให้ ไ ด้
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุ วิสั ย ทัศน์ ของคณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และการรักษา
บุ ค ลากรให้ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ง านในคณะอย่ า งมี ค วามสุ ข และมี
ความก้าวหน้ าและมั่น คงในวิช าชีพ โดยมีขั้นตอนและผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน
บริ ห ารและพัฒ นาบุ คลากร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ตาม
คาสั่ งคณะเทคโนโลยี การเกษตร ที่ 2/2559 ทาหน้าที่ใ นการ
จัดทาและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562
2. ประชุมคณะทางานประชุมชี้แจงนโยบายการดาเนินงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เกณฑ์ มาตรฐานตั ว บ่ งชี้ และจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2561 ในวันพุธ
ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุ มคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(AG 106) เพื่อวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม ทั้งภายในและภายนอก
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรในปีที่ผ่านมาผลการดาเนินการที่ผ่าน
มาทั้ง ในด้านผลส าเร็ จ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจน
แนวโน้ มสถานการณ์ ในอนาคตที่ ส่ งผลต่ อแนวทางการพั ฒนา
บุคลากร

คทก.5.1-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2559-2562
คทก.5.1-6(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
คทก.5.1-6(3) โครงการการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ
เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 1
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/02/61A77110%E0%B8%8
4%E0%B8%97%E0%B8%8101W03.pdf

คทก.5.1-6(6) รายงานผลโครงการการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิ ช าการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2019/08/%E0%B8%A3%E0%B8
%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%
E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B
9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%
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3. คณะทางานศึกษาข้ อ มูล ที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อใช้ประกอบการ
จัดทาแผน บริหารและพัฒนาบคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2559 - 2562 เช่ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 - 2562 กรอบอัตรากาลังคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คู่มือสมรรถนะของ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สกลนคร สารสนเทศด้านบุ คลากรของมหาวิท ยาลั ย
ความต้องการพัฒนาตนเองตามสรรถนะของแต่ละบุคคล เป็นต้น
4. คณะท างานพิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ มู ล และจั ด ท าแผน
บริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร พ.ศ.
2559 - 2562 เสนอแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรต่ อ กรรมการบริ ห าร
คณะ เพื่อให้ความเห็นชอบในคราวประชุม วันที่ 4 กรกฎาคม
2560
5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติคณะทางานจัดประชุมจัดทา
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.
2559 - 2562 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) เพื่อถ่ายทอดแผนให้ บุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร นาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรไป
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยจัดทาเป็นแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร
6. การประเมินผลการดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กาหนดหลักการในการ
กากับ ติดตาม และ ประเมินผลไว้ดังนี้
6.1 ระดับหลักสูตร ประธานหลักสูตรทาหน้าที่ในการกากับ
ติดตาม ประเมินผล และให้คาแนะนาในการดาเนินงานตามแผน
บริ ห ารและพัฒ นาบุ คลากรของหลั กสู ตร และรวบรวมจั ด ท า
รายงานนาเสนอผลการดาเนินการเสนอต่อประธานสาขาวิชา
6.2 ระดับคณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กากับ
ติดตาม และประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามแผนบริ ห ารและ
พัฒนาบุคลากรของคณะ และรวบรวมผลการดาเนินงานสรุป
และจัดทารายงานนาเสนอผลการดาเนินงานต่อ คณบดี โดยมี
เนื้อหา ผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริห ารและพัฒ นา
บุคลากรที่สาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ
อัตรากาลังและแผนอัตรากาลัง 2) การพัฒนาบุคลากร 3) ระบบ
ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร 4) ระบบการ ประเมิ น 5) ระบบ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 6) การรักษาไว้และเกษียณ และ

หลักฐานอ้างอิง
B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B
1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0
%B8%B8%E0%B8%99.pdf

คทก.5.1-6(7) รายงานผลการทบทวน
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2559 – 2562 วันที่ 20 มิถุนายน
2560
คทก.5.1-6(8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ สกลนคร ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558
คทก.5.1-6(9) สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
ค ท ก . 5 . 1 - 6 ( 1 0 ) ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ในวั น ที่ 2
สิงหาคม 2562 เรื่อง วาระเพื่อพิจารณา
การจ้างอาจารย์พิเศษรายเดือน เพื่อทา
หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การสอนในหลั ก สู ต ร
เทคนิคการสัตวแพทย์
คทก.5.1-6(11) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร งานบริหารงานบุคคลและนิติ
การ http://lps.snru.ac.th/
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ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ ในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562 ดังนี้
1. ประชุมทบทวนแผนอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2562
2. การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรสายวิช าการ คณะ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รายละ
8,000 บาท โดยรายละเอียดในการพัฒนาตนเองนั้นรวมไปถึง
การไปราชการ การฝึกอบรม การนาเสนอผลงานวิชาการ
2.2 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
วิชาการ คณะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ในการศึกษาดูงาน ณ บริษัทเบทาโกร จังหวัด
ลพบุรี ในวันที่ 9 เมษายน 2561
3. ระบบค่าตอบแทนและสวัส ดิการ 1) โครงการสวัส ดิการ
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสวัสดิการ กองทุนประกันสังคม
สวั ส ดิ ก ารสิ น เชื่ อ เคหะ สวั ส ดิ ก ารค่ า เช่ า ที่ พั ก อาศั ย และ
สวัส ดิการกองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 2) โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร
4. ระบบการประเมิน บุคลากรทุกตาแหน่งจะได้ต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการ
ประเมินในแต่ละปีงบประมาณ คือ รอบที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงเดือนมีน าคม และรอบที่ 2 ในช่ว งเดือนเมษายนถึ ง เดือ น
กันยายน โดยการประเมินจาแนกตามสายงานการปฏิบัติราชการ
และ ตาแหน่งการประเมิน
5. ระบบความก้ า วหน้ า ในสายวิ ช าชี พ โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 คณะสนั บ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นาบุค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ในเรื่องการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่
สู งขึ้น โดยมีพนั กงานมหาวิทยาลั ย จ านวน 8 คน ได้เข้าร่ว ม
โครงการดั ง กล่ า ว จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 26-29 ธั น วาคม 2560 ณ
อ.เชียงคาน จ.เลย
6. การรักษาไว้และเกษียณ 1) ดาเนินการตามระบบสวัสดิการ
ในการเตรียมความพร้อมสาหรับ การเกษียณอายุราชการและ
หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ รวมทั้ ง ก าหนดนโยบาย ในการต่ อ
สัญญาจ้าง/จ้าง กลับเข้ามาทางานตามความจาเป็นของภารกิจ
และความสามารถของบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หลักฐานอ้างอิง
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หลักฐานอ้างอิง

สกลนคร ว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุม
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ในการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนการสอน
ตาแหน่งอัตราจ้างพิเศษรายเดือน คือ รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
และ 2) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (คนดีคนเด่น ศรีราช
ภัฏ) ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคคลที่สมควร
ได้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น คนดี คนเด่ น ศรี ร าชภั ฏ คื อ นายสมั ย
บุญชัยโย
 7 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ให้ความสาคัญของงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง มอบหมายให้ ห น่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพของ
คณะ และหลักสูตร ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริห าร
และวางแผน ผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยวางแผนและประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน ปี
การศึกษา 2561
มีการดาเนินงานตามระบบกลไก ประกอบด้วย การควบคุม
คุ ณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ ซึ่งในปี นี้ มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับหลั กสู ตร
ระดับคณะ คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ท าหน้ า ที่ ใ นการ
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม
สนั บ สนุ น พั ฒ นา การดาเนิ น งานเกี่ย วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจน กากับติดตามการดาเนินงานการประกัน
คุ ณ ภาพและเป็ น กลไก เชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ ร ะดั บ
หลักสูตร ระดับคณะ
มีการดาเนินงานประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 ทาหน้าที่ใน
การจั ด ท ารายงาน สั ง เคราะห์ ร วบรวมข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร คณะ
เสนอ คณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการประจา
คณะ ตลอดจนจั ด ท าข้ อ มู ล รายงานผล การด าเนิ น งานและ

คทก.5.1-7(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2561
คทก.5.1-7(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561
http://agt.snru.ac.th/wpcontent/uploads/2018/07
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รายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร และคณะ
การควบคุมคุณภาพ
1. มี ก ารจั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาในวงรอบปี การศึ กษา 2561 และแจ้ งให้ บุ คลากรที่
เกี่ ยวข้ องทราบ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการด าเนิ นงานประกั น
คุณภาพ
2. มีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
วงรอบปีการศึกษา 2561 ให้บุคลากรของคณะได้รั บทราบ ใน
การประชุ ม ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นที่ 2/2561 วั น ที่ 10 มกราคม
2562
3. มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และ มีการ
เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
http://agt.snru.ac.th/
4. มี ก ารก าหนดผู้ ก ากั บ ดู แ ลและผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ
องค์ป ระกอบและตัว บ่ งชี้ เพื่ อ รั บ การประเมิ นคุ ณภาพภายใน
ระดับ คณะ ที่ชัดเจน ในคราวประชุมคณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภาพ วั น พุ ธ ที่ 27 เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 แต่ ง ตั้ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ รั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประจ าปี การศึ ก ษา 2561 และประชุมชี้แจงเพื่ อสร้ า งความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ในวงรอบปีการศึกษา 2561
คณะมีการติดตาม การดาเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คณะมี การติ ดตามการด าเนิ นงานการประกั น คุ ณภาพใน
ระหว่ างปี การศึ กษา 2561 ในวงรอบ 6 เดื อน 9 เดื อน และ 12
เดือน
2. คณะมีการติดตามการดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันอังคารที่
14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร รอบ 9 เดือน
การประเมินคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้กาหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ในรอบปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับหลักสูตร มี
การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) สาหรับการตรวจ

หลักฐานอ้างอิง

คทก.5.1-7(3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.1-7(4) รายงานประชุมสามัญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 10
มกราคม 2562
คทก.5.1-7(5) คู่มืองานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เผยแพร่บน
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา
http://agt.snru.ac.th/
คทก.5.1-7(6) รายงานประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ประชุม วันอังคารที่
14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
คทก.5.1-7(7) รายงานผลการดาเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ รอบ 6 เดือน
คทก.5.1-7(8) รายงานผลการดาเนิน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ รอบ 9 เดือน
คทก.5.1-7(9) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคนิคการสัตวแพทย์)
คทก.5.1-7(10) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.(พืช
ศาสตร์)
คทก.5.1-7(11) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คทก.5.1-7(12) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(การประมง)
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และมีการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่าง
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จากหลักสูตรที่คณะเปิดสอน
ทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน
6 หลักสูตร และอีก 1 หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยในการปิด
หลักสูตรโดยไม่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online และใน
จานวนนี้ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบ
ที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จานวน 6 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระเพื่อพิจารณา ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จานวน 7
หลักสูตรในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ
และคณะ ได้ส่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2561 ให้กับรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
เพื่อใช้ในการกากับติดตาม และสร้างระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะในรอบปีการศึกษาต่อไป จากนั้น คณะได้มี
การรวบรวมข้อมูลจากระดับหลักสูตร มาดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึก
รายงานผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 และ
ส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจาก
สิ้นสุดปีการศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป
ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.1-7(13) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(สัตวศาสตร์)
คทก.5.1-7(14) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(บริหารธุรกิจการเกษตร)
คทก.5.1-7(15) รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร)
คทก.5.1-7(16) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 2
สิงหาคม 2562
คทก.5.1-7(17) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปี
การศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการ
เกษตร

7 ข้อ (5 คะแนน)
ดีมาก
7 ข้อ (5 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
7 ข้อ (5 คะแนน)
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สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ต่างๆ ของ
คณะ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ของคณะเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรให้ความสาคัญในการจัดการความรู้
ของคณะและมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
-

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

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะ และจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. โครงการทบทวนและจั ดทาแผนบริห ารและพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
3. โครงการจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

: ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นางกิรอัชฌา แถมสมดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

 1 มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาและควบคุมให้หลักสูตรให้
ทันสมัยและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF
1. มีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในวงรอบปีการศึกษา 2561 และแจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
2. มีการจัดทาคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาในวงรอบปี
การศึกษา 2561 และมีการประกาศตัวบ่งชี้ที่จะใช้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน วงรอบปีการศึกษา 2561 ให้ผู้กากับและ
จัดเก็บเอกสารได้รับทราบ
3. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculm Online) และระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อ
การกากับติดตามและรับรองมาตรฐานการศึกษา ณ โรงแรมอาน
ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่
1 กันยายน 2561 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวางแผน อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา เข้าร่วมประชุม

คทก.5.2-1(1) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-1(2) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
ระดับหลักสูตร
คทก.5.2-1(3) หนังสือเข้ามร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศการรับทราบหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculm
Online) และระบบฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA
Online) เพื่อการกากับติดตามและ
รับรองมาตรฐานการศึกษา ณ โรงแรม
อาน ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1
กันยายน 2561

 2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยติดตามการดาเนินงานการประกัน คุณภาพ ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2561 ในวงรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน คณะมีการติดตามการดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม
วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะมีการติดตามการ
ดาเนินงานและให้ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

คทก.5.2-2(1) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(2) หนังสือแจ้งรายงานผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6
เดือน (1 กรกฎาคม 2561 – 31
ธันวาคม 2561) ระดับหลักสูตร
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

ติดตามผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ/หลักสูตร
รอบ 9 เดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้กาหนดแนวทางการประเมินในระดับหลักสูตร และ มีการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2561 จัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7) สาหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และมีการ ประเมินคุณภาพ
ภายในผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ระหว่างวันที่ 10
กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2562 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ จากหลักสูตรที่
คณะเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จานวน 6 หลักสูตร และอีก 1 หลักสูตรผ่านสภา
มหาวิทยาลัยในการปิดหลักสูตรโดยไม่กรอกข้อมูลในระบบ CHE
QA Online และในจานวนนี้ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จานวน 6
หลักสูตร

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.2-2(3) รายงานการประชุมสามัญ
ภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 10
มกราคม 2561 วาระแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน
คทก.5.2-2(4) หนังสือแจ้งให้รายงานผล
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9
เดือน (1 กรกฎาคม 2561 – 31 มีนาคม
2562) ระดับหลักสูตร
คทก.5.2-2(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
คทก.5.2-2(6) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการ
ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(7) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(8) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(9) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง
คทก.5.2-2(10) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพืช
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(11) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
คทก.5.2-2(12) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยมีการจัดสรรงบประมาณค่าดาเนินการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร สนับสนุนหลักสูตรละ 8,000 บาท และ
หลักสูตรร่วม อีกหลักสูตรละ 3,000 บาท และมีบุคลากรสาย
สนับสนุนช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการดาเนินของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คทก.5.2-3(1) รายการจัดสรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
คทก.5.2-3(2) รายงานประชุมสามัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่
9 มกราคม 2561
คทก.5.2-3(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562

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

กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดช่วงเวลาในการประเมิน คทก.5.2-4(1) รายงานประชุม
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 2
– 30 กรกฎาคม 2562 โดยหลักสูตรได้ดาเนินการแล้ว ดังนี้
สิงหาคม 2562
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักสูตร
1. เทคโนโลยีการ
เกษตร
2. พืชศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร
4. เทคนิคการสัตว
แพทย์
5. บริหารธุรกิจ
การเกษตร
6. สัตวศาสตร์
7. การประมง

หลักฐานอ้างอิง

ผลการ
ผลการ
วันที่รับการประเมิน ประเมิน ประเมินจาก
ตนเอง คณะกรรมการ
22 กรกฎาคม 2562 1.89
1.89
19 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562

3.80
4.10

3.45
3.57

18 กรกฎาคม 2562

3.82

3.70

22 กรกฎาคม 2562

3.60

3.30

23 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562

3.93
3.49

3.36
3.32

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระเพื่อพิจารณา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จานวน 7 หลักสูตรใน
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ
 5 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ซึง่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะในคราวประชุม วันที่ 2
สิงหาคม 2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา หลักสูตรที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 7
หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 6 หลักสูตร
และอีก 1 หลักสูตรมติสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบปิดหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และไม่
ต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online และในจานวนนี้
ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มีคะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6
อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป จานวน 6 หลักสูตร
จากนั้นคณะได้มีการรวบรวมข้อมูลจากระดับหลักสูตร
มาดาเนินการ ดังนี้

คทก.5.2-5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วงรอบปี
การศึกษา 2559
คทก.5.2-5(2) รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ วันที่ 7
สิงหาคม 2561
คทก.5.2-5(3) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการดาเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับคณะและบันทึกรายงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
2. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2561 และ
ส่งผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูล CHE QA Online เพื่อ เสนอ
มหาวิทยาและเสนอต่อ สกอ. ภายใน 120 วัน หลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ในวงรอบปีการศึกษาต่อไป
4. คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และจัดแผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
สอดคล้องในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มี
โครงการ/กิจกรรมและสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ 5
ด้าน ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรที่คณะเปิดสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน จานวน 6 หลักสูตร และอีก 1 หลักสูตรมติ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และไม่ต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
CHE QA Online และในจานวนนี้ผ่านเงื่อนไขของ สกอ. คือ มี
คะแนน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 – 6 อยู่ในระดับดี 3.01 ขึ้น ไป
จานวน 6 หลักสูตร

คทก.5.2-6(1) รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
คทก.5.2-6(2) รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรเทคนิค
การสัตวแพทย์
คทก.5.2-6(3) รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสัตว
ผลการ
ผลการ
ศาสตร์
หลักสูตร
วันที่รับการประเมิน ประเมิน ประเมินจาก คทก.5.2-6(4) รายงานผลการตรวจ
ตนเอง คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพืช
1. เทคโนโลยีการ 22 กรกฎาคม 2562 1.89
1.89
เกษตร
ศาสตร์
2. พืชศาสตร์
19 กรกฎาคม 2562 3.80
3.45
คทก.5.2-6(5) รายงานผลการตรวจ
3. วิทยาศาสตร์
30 กรกฎาคม 2562 4.10
3.57
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การอาหาร
4. เทคนิคการสัตว 18 กรกฎาคม 2562 3.82
3.70
คทก.5.2-6(6) รายงานผลการตรวจ
แพทย์
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการ
5. บริหารธุรกิจ
22 กรกฎาคม 2562 3.60
3.30
ประมง
การเกษตร
คทก.5.2-6(7) รายงานผลการตรวจ
6. สัตวศาสตร์
23 กรกฎาคม 2562 3.93
3.36
7. การประมง
12 กรกฎาคม 2562 3.49
3.32
ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร
คะแนนประเมินเฉลี่ย 6 หลักสูตร
3.45
บริหารธุรกิจการเกษตร
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมายปีนี้
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปีถัดไป

5 ข้อ (5.00 คะแนน)
ดี
5 ข้อ (5.00 คะแนน)
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
5 ข้อ (5.00 คะแนน)

สรุปผลการประเมินตนเอง :
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกัน 1. หาแนวทาง/แหล่งงบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่าง หลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ชัดเจน
ศตวรรษที่ 21
2. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนด เวลา
พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม :
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป :
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
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ตอนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
การศึกษา 2561 สรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
2.50
2.50

= บรรลุ
= ไม่บรรลุ

ผลลัพธ์

(%หรือสัดส่วน)

20.7
6

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

บรรลุเป้าหมาย

8*40

คะแนนประเมิน
เกณฑ์ สกอ.
(13 ตัวบ่งชี้)

เกณฑ์ มรสน.
(15 ตัวบ่งชี้)

3.45

3.45

3.45



ร้อยละ 20.00



2.50

2.50



3.33

3.33



5.00

5.00

100
20.00*5

2.50

40
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

3.40

16*40

ร้อยละ 40.00

100

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

5.00

40.00*5

3.33

60
529.44

15.59

38
15.59-20*100

-22.05
5.00



5.00

5.00

5.00



5.00

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

5.00

20
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1**

5.00

6 ข้อ

4.50

25.68
6

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2**

4.50

4.28



30
6

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

4.50
5.00
5.00


4.05

4.20
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

6 ข้อ
2,137,400.00

บรรลุเป้าหมาย

= บรรลุ
= ไม่บรรลุ

ผลลัพธ์

(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
เกณฑ์ สกอ.
(13 ตัวบ่งชี้)

เกณฑ์ มรสน.
(15 ตัวบ่งชี้)

5.00
4.69

5.00



56,247.37



5.00
4.69



5.00

5.00

4.90

4.90

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00
5.00
5.00
4.54

5.00
5.00
5.00
4.55

38
56,247.37*5

4.69

60,000

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

5.00

16*100
40

40.00*5
30
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5.00
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

ร้อยละ
40.00
5.00

5.00



คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
6 ข้อ
5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
7 ข้อ
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
6 ข้อ
5.00
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
องค์ประกอบ
คุณภาพ

P

ผลการประเมิน

O

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

รวม

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
15
ตัวบ่งชี้

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
15
ตัวบ่งชี้

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
15
ตัวบ่งชี้

สกอ.
13
ตัวบ่งชี้

มรสน.
15
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1

3.61

3.61

5.00

5.00

3.45

4.24

4.05

4.20

องค์ประกอบที่ 2

4.69

4.69

5.00

5.00 5.00

5.00

4.90

4.90

องค์ประกอบที่ 3

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 4

-

-

5.00

5.00

-

-

5.00

5.00

องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

4

4

4.50
7

5.00
7

2

4

5.00

5.00

13

15

ผลการประเมิน

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

สกอ. 13 ตัวบ่งชี้

มรสน. 15 ตัวบ่งชี้

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3.88 3.88 5.00 5.00 4.23 4.43 4.54 4.55

หมายเหตุ
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
2. เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
3. การคานวณตาราง สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้
4. การคานวณตาราง 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
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทางานจริง โดยเฉพาะสหกิจศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทุกด้านโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
แนวทางเสริม
1. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถานประกอบการและคณะ เพื่อให้นักศึกษาทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการทางานจริง
2. นาผลการประเมินทุกด้านมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผลการประเมินดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การขยายผลในการพัฒนาการประกอบอาชีพให้ศิษย์เก่า
2. การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า
2. ควรกาหนดตัวชี้วัดของแผนให้ชัดเจน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทางเสริม
1. ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยที่หลากหลายขึ้น
2. สนับสนุนงบพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัย
3. ควรมีการพัฒนาการทาผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1. คณะมี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมที่ ต่ อ เนื่ อ งทุ ก หลั ก สู ต ร และได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริม
1. สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
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1. คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
แนวทางเสริม
1. โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุก
ปีงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับภาคและระดับชาติ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สร้างเครือข่ายระดับภาคในการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความสาคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ต่างๆ
ของคณะ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ของคณะเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรให้ความสาคัญในการจัดการความรู้ ของคณะและมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่ ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพ
5. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน
6. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วนและชัดเจน
7. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
8. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนด เวลา พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
แนวทางเสริม
1. มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากร ให้นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จาเป็นต่อ การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดัน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ของคณะ
4. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละขั้นตอนเพื่อ สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
5. หาแนวทาง/แหล่งงบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ศตวรรษที่ 21
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รายงานผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลก
การทางานจริง โดยเฉพาะสหกิจศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทุกด้านโดย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การขยายผลในการพัฒนาการประกอบอาชีพให้
ศิษย์เก่า
2. การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได้ รั บ จั ด สรรทุ น
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาผลงานวิชาการให้
มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาน
ประกอบการและคณะ เพื่อให้นักศึกษาทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการทางานจริง
2. นาผลการประเมินทุกด้านมาปรับปรุงในการจัด
กิจกรรม เพื่อให้ผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะ เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า
2. ควรกาหนดตัวชี้วัดของแผนให้ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่งเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยที่หลากหลายขึ้น
2. สนับสนุนงบพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัย
3. ควรมีการพัฒนาการทาผลงานวิชาการให้มีการ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเนื่อง
ทุกหลักสูตร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับ
หลักสูตร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
คณะมีแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
จัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึง่
เป็นที่ยอมรับในระดับภาคและระดับชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
โครงการเกษตรสืบสาน ที่ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สร้างเครือข่ายระดับภาคในการจัดกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้ ความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผน ต่างๆ ของ
คณะ
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ของคณะเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรให้ความสาคัญในการจัดการความรู้ ของ
คณะและมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกันคุณภาพ
5. มีระบบกลไกในการกากับและดาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้ อย่าง
ชัดเจน
6. มีคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
ครบถ้วนและชัดเจน
7. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
8. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนด เวลา
พร้อมทั้งนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของบุคลากร
ให้นาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงอย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ
4. ทบทวนระบบและกลไกในแต่ละขั้นตอนเพื่อ
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติในทุกระดับให้มาก
ยิ่งขึ้น และมีกระบวนการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด
5. หาแนวทาง/แหล่งงบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร คือโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่
ศตวรรษที่ 21

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
-
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คาสัง่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๔๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตามพระราชบั ญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้ดาเนินการให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน ตามที่กาหนดทุกระดับของคณะและ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
ทรงวิชา
ประธานกรรมการ
๑.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ฐิติรตั น์
แว่นเรืองรอง รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
กรรมการ
๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
กรรมการ
๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
กรรมการ
๑.๖ น.สพ.จักรพรรดิ์
ประชาชิต
กรรมการ
๑.๗ นายนพรัตน์
พัชณีย์
กรรมการ
๑.๘ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
กรรมการ
๑.๙ นายทรงทรัพย์
อรุณกมล
กรรมการ
๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
กรรมการ
๑.๑๑ นายสุวิทย์
ทิพอุเทน
กรรมการ
๑.๑๒ นางสุพัตรา
หล้าชาญ
กรรมการ
๑.๑๓ นางอรอนงค์
ไชยรา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๔ นางกิรอัชฌา
แถมสมดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาดาเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เสนอแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สอดคล้อง
กับกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับกรอบการประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
๓. กากับติดตาม…
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๓. กากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
๔. สนับสนุนให้มีการพัฒ นาคุณภาพ การติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่ า การ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง
ประธานกรรมการ
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
รองประธานกรรมการ
๒.๓ น.สพ.จักรพรรดิ์
ประชาชิต
กรรมการ
๒.๔ นายนพรัตน์
พัชณีย์
กรรมการ
๒.๕ นางอรอนงค์
ไชยรา
กรรมการ
๒.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
กรรมการ
๒.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร
กรรมการ
๒.๘ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทาริกา
ทิพอุเทน
กรรมการ
๒.๙ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
กรรมการ
๒.๑๐ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
กรรมการ
๒.๑๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
กรรมการ
๒.๑๒ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
กรรมการ
๒.๑๓ นายทรงทรัพย์
อรุณกมล
กรรมการ
๒.๑๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ครองใจ โสมรักษ์
กรรมการ
๒.๑๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
กรรมการ
๒.๑๖ สพ.ญ.กนกวรรณ
บุตรโยธี
กรรมการ
๒.๑๗ นายกัมปนาท
วงศ์เครือสอน
กรรมการ
๒.๑๘ นางศศิธร
มีชัยตระกูล
กรรมการ
๒.๑๙ ดร.สมชาย
บุตรนันท์
กรรมการ
๒.๒๐ นายสมศักดิ์
ศิริขันธ์
กรรมการ
๒.๒๑ นายอนาวิล
พรหมเทพ
กรรมการ
๒.๒๒ นางสาวภรภัทร
ไชยสมบัติ
กรรมการ
๒.๒๓ นายสุวิทย์
ทิพอุเทน
กรรมการ
๒.๒๔ นางฐิตินันท์
เหมะธุลิน
กรรมการ
๒.๒๕ นางสาวลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
กรรมการ
๒.๒๖ นางสุพัตรา
หล้าชาญ
กรรมการ
๒.๒๗ นางกิรอัชฌา
แถมสมดี
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๘ นายสัญญา
แถมสมดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๙ นายอนุวัตร
อุ่นคา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๐ นางสาวธิวาพร
คาสงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๑ นางรัชดาภรณ์
ราชติกา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓๒ นายเสกสรร
บริบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการ…
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๓. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ประกอบด้วย
๓.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุมพล
ทรงวิชา
ประธานกรรมการ
๓.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทาริกา
ทิพอุเทน
กรรมการ
๓.๓ นายนพรัตน์
พัชณีย์
กรรมการ
๓.๔ นายกัมปนาท
วงศ์เครือสอน
กรรมการ
๓.๕ นางสาวลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
กรรมการ
๓.๖ นางอรอนงค์
ไชยรา
กรรมการและเลขานุการ
๓.๗ นางสาวสกลสุภา
เจนศิริวงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๘ นางสาวธิวาพร
คาสงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๙ นายสัญญา
แถมสมดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๐ นางรัชดาภรณ์
ราชติกา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย
๔.๑ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
ประธานกรรมการ
๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร
กรรมการ
๔.๓ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
วงษ์มา
กรรมการ
๔.๔ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
กรรมการ
๔.๕ นางสาววรางรัตน์
เสนาสิงห์
กรรมการ
๔.๖ ดร.สมชาย
บุตรนันท์
กรรมการ
๔.๗ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ครองใจ
โสมรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ นายศราวุฒิ
ผายเงิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ประกอบด้วย
๕.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
ประธานกรรมการ
๕.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร
กรรมการ
๕.๓ สพ.ญ.อโณทัย
แพทย์กิจ
กรรมการ
๕.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
กรรมการ
๕.๕ สพ.ญ.กนกวรรณ
บุตรโยธี
กรรมการและเลขานุการ
๕.๖ นายอภิสิทธิ์
โสรินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย
๖.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยุพิน
สมคาพี่
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายโกวิทย์
พัชรบุษราคัมกุล
กรรมการ
๖.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
กรรมการ
๖.๔ ดร.สุเมธ
เพียยุระ
กรรมการ
๖.๕ นางฐิตินันท์
เหมะธุลิน
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 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์
ยีมิน
กรรมการ
๗.๓ นายกัมปนาท
วงค์เครือสอน
กรรมการ
๗.๔ นายภาคภูมิ
ซอหนองบัว
กรรมการ
๗.๕ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
วงษ์มา
กรรมการ
๗.๖ นายสุวิทย์
ทิพอุเทน
กรรมการและเลขานุการ
๗.๗ นางรัชดาภรณ์
ราชติกา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
ประกอบด้วย
๘.๑ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์
หาญมนตรี
ประธานกรรมการ
๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชาติ
ศรีวงษ์
กรรมการ
๘.๓ นายนราวุธ
ระพันธ์คา
กรรมการ
๘.๔ นางสาวภรภัทร
ไชยสมบัติ
กรรมการ
๘.๕ นางสาวลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
กรรมการและเลขานุการ
๘.๖ นางสาวมัลลิกาล์
สินธุระวิทย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย
๙.๑ นายทรงทรัพย์
อรุณกมล
ประธานกรรมการ
๙.๒ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทาริกา
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. กาหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ระดับหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
๒. ดาเนินการให้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ระดับหลักสูตร
๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ระดับหลักสูตร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการอานวยการ และรายงานผลกลับไปยังหน่วยงานเพื่อการรับรองและปรับปรุงแก้ไข
๔. ดาเนิ น การให้ มีการเขี ย นรายงานการประเมิน ตนเองระดับ คณะ ระดับหลั กสู ตร เสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันสิ้นปีการศึกษา)
๕. พัฒนาแนวทางและวิธีการเขียนรายงานการศึกษาตนเอง และรายงานการประเมิ นตนเองให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
๖. ดาเนินการ…
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๖. ดาเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ
และมหาวิทยาลัย
๗. กาหนดมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร ไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

