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ตอนที่ 3 
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 
 

  พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
  ตัวบ่งช้ี    จํานวน  6  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
    ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 ตัวบ่งชี ้ การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.02 
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 2.14 
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2.38 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 0.00 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 

คะแนน 2.59 
ผลการประเมิน พอใช ้

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ์ 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :     
          ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน  

: ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนที่ได้ = ผลบวกของค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบน้ันๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 
 
แทนค่า 
1. ผลบวกของค่าระดับของทุกหลักสูตร  (1) 0+2.33+3.02+2.72 
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีค่ณะรับผิดชอบ  (2) 

 
2.1 วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
2.2 วท.บ.(พืชศาสตร์) 
2.3 วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) 
2.4 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) 2.02 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : ……1.05..…คะแนน เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : ……2.02..…คะแนน เกณฑ์ประเมิน :  - 
เป้าหมายของปีน้ี  : ..….2.50…..คะแนน ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ……2.50…….คะแนน เกณฑ์ประเมิน  :  - 
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ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง : 

หลักสูตร 

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) 
องค์ 1 

องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 

เฉลี่ย
ตาม

จํานวน
ตัวบ่งชี ้

ระดับ
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน 

วท.บ.
(เทคโนโลยีการเกษตร) 

 × 0 1 1.24 0.75 1 0.83 น้อย 

วท.บ.(พืชศาสตร์) √  - 1.67 2.70 2.38 3 2.33 ปานกลาง 
วท.บ.(เทคนิคการสัตว
แพทย์) 

√  4.66 2 3.15 2.87 3 3.02 ดี 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

√  4.49 2 2.96 1.88 4 2.72 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 1.1-1 แสดงคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีพัฒนาของแต่ละหลักสูตรในคณะ ที่คณะรับผิดชอบ 

ท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งชี้พัฒนา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีจํานวน 4 หลักสูตร  ดังนี้ 
1. วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 0 
2. วท.บ.(พืชศาสตร์) 2.33 
3. วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) 3.02 
4. วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2.72 

รวม 8.07 
 
เอกสารหลักฐาน :  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

คทก-1.1(1) รายงานผลการดําเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
คทก-1.1(2) รายงานผลการดําเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ.(พืชศาสตร์) 
คทก-1.1(3) รายงานผลการดําเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์) 
คทก-1.1(4) รายงานผลการดําเนินงาน (มคอ.7) หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
คทก-1.1(5) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.

(เทคโนโลยีการเกษตร) 
คทก-1.1(6) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.(พืชศาสตร์) 
คทก-1.1(7) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการสัตว

แพทย์) 
คทก-1.1(8) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :       
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจ สําคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

กลุ่มสถาบนักลุ่ม  ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตามสตูร 

 จํานวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
แทนค่า 
1. จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (1) 6 
2. จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด  (2) 35 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
6 x 100 

35 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  

((3) ÷ 40 ) x 5 
17.14 x 5 

40 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.14 
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หมายเหตุ :   
      1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
น้ัน ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสม
กว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      2.การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย ดังน้ี 

 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้ 

ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

จํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2558 
อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน -  
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 29 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 6 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 35 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 82.86 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 17.14 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ....17.14......... เกณฑ์ประเมิน : ……2.14..…คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  ร้อยละ.....20.00........ ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ.....20.00........ เกณฑ์ประเมิน  : ……2.50……คะแนน 
 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง : 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 35 คน มีอาจารย์ประจําคุณวุฒิคุณวุฒิปริญญาโท
จํานวน 30 คน และคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 คิดคะแนนเท่ากับ 2.14 

เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

คทก.1.2(1) 1. ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรสายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรจําแนกตาม
ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :    
      สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนทีไ่ด้   

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

แทนค่า 

1. จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  (1) 10 
2. จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด  (2) 35 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
10 x 100 

35 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  

((3) ÷ 60 ) x 5 
28.57 x 5  

60 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.38 
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ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ(นับรวมลาศึกษาต่อ) 
 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวนอาจารย์ตามตําแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2558 
ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 9 
อาจารย์ที่ไม่มตํีาแหน่งทางวิชาการ คน 25 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 35 
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) คน 10 
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 28.57 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ....28.57......... เกณฑ์ประเมิน : ……2.38..…คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  ร้อยละ....30.00......... ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ....30.00......... เกณฑ์ประเมิน  : ……2.50….คะแนน 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง : 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอีาจารย์ประจําทั้งหมด 35 คน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 9 คน รอง
ศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 คิดคะแนนเท่ากับ 2.38 

เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

คทก.1.3(1) 1. ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรสายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรจําแนก
ตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :      
      ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน สถาบันจึงควร
มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
เกณฑ์กาประเมิน :  
      คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี 
    ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
    ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
    ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศกึษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาํหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

 SCH  =    Σnici        
 เมื่อ  ni =    จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i      
       ci =    จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i   

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  = 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี  

 จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ  

 
การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
      ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือ
นํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี = FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําหลกัสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 
เศรษฐศาสตร ์

25 : 1 

7. นิติศาสตร ์ 50 : 1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 
การคิดคะแนน 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร 
 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเป็นจริง – สัดส่วนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 

 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 และไมถ่ึงร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 

 

คะแนนที่ได้ = 
 (20 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จาก 1) 

X 5 
 

 10  
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 25-24 

x 100  = ร้อยละ 4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 25 
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์ = 32 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
        

= 
 32-25 

x 100  = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 25 

                       
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์ = 28 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 28-25 

x 100  = ร้อยละ 12 
 25 

  

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน = 
8x5 

= 4 คะแนน 
10 

 

แทนค่า 

FTES = 
29,786 

= 827.3889 
36 

 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง    = 
 
 
คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นร้อยละ 
 
    = 
 
เน่ืองจาก ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน  
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ....25.35......... เกณฑ์ประเมิน : …..0…..…คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  ร้อยละ....10.00......... ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ....10.00......... เกณฑ์ประเมิน  : ……5….….คะแนน 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง : 

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ารวมทุกหลักสูตร 
เท่ากับ 827.3889 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเป็นจริง เท่ากับ 25.35 เน่ืองจาก ค่าร้อยละมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 

827.3889
= 25.07 

33 

(25.07 – 20) 
× 100 = 25.35 

20 
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เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
คทก.1.4(1) 1.สรุปค่า SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2558 จําแนก

รายคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศกึษา 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :    
      คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4.  ประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทกุข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 

5.  นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้มลู เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน:  6 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ

มีการดําเนินการ
6 ข้อ

 

ผลการดําเนนิงาน:   
เกณฑ์

มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
เลขที ่ เอกสาร 

1 จัดบริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดอาจารย์
ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนเพ่ือจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ซึ่งได้จัดทําแบบบันทึกขอเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และจัดช่ัวโมงโฮมรูม อย่าง 

คทก.1.5-1(1) 
 
คทก.1.5-1(2) 
 
 
คทก.1.5-1(3) 
คทก.1.5-1(4) 

1. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 
2. บันทึกการขอเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษาและบันทึกการให้
คําปรึกษา 
3. ตารางช่ัวโมงโฮมรูม 
4. Facebook, Line ระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 น้อยสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง/1 หมู่เรียน  

-เพ่ิมช่องทางในการในการติดต่อระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ โดยเชิญวิทยากร
ภายนอก คือ คุณนฤทธ์ิ คําธิศรี มาให้ความรู้
และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการสนับสนุน
ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

คทก.1.5-1(5) 
 
 
 
คทก.1.5-1(6) 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2558 
วิทยากรจากบุคคลภายนอกมา
ให้ความรู้ 
6. การเข้าร่วมโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2 มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เปิดช่องทาง
การให้ข้อมูลนอกเหนือจากเวลาเรียน โดยการ
ใช้ช่องทางเว็บไซต์ facebook รวมถึงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

คทก.1.5-2(1) 
 
คทก.1.5-2(2) 

1. เวปไซด์ และ facebook 
คณะ 
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศกึษา 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษา เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ  
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งนักศึกษา 
สหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
การทํางานจากสถานประกอบการจริง และมี
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

คทก.1.5-3(1) 
 
คทก.1.5-3(2) 
 
 
 
 
 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา 2558 
2. รายงานโครงการสหกิจศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558  

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จาก คะแนนเต็ม 5 

คทก.1.5-4(1) 
 
 

คทก.1.5-4(2) 
 

คทก.1.5-4(3) 

1. รายงานผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปี
การศึกษา 2558 
2. รายงานผลโครงการปัจฉิม
นิเทศ ปีการศึกษา 2558 
3. รายงานโครงการสหกิจศึกษา
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 ผลการดําเนินงาน 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการประเมิน
โครงการทุกโครงการที่จัดใหนั้กศึกษา 

  

5 
 

นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือสง่
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คทก.1.5-5(1) 1. รายงานผลโครงการการจัด
กิจกรรมการบริการนักศึกษา  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสาย
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่าผา่นทางเวปไซด์ 
และ facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดโครงการ
คลีนิกรักษาสัตว์และผสมเทียมเพ่ือให้ศิษย์เก่า
เข้าร่วม 

คทก.1.5-6(1) 
 
คทก.1.5-6(2) 

1. เวปไซด์ และ facebook 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. โครงการคลนิีกรักษาสัตว์
และผสมเทียม 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง – จุดอ่อน : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดบริการด้าน
ต่างๆ ให้นักศกึษาปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยมีการ
เพ่ิมช่องทางที่รวดเร็วขึ้น 

1. มีการติดตาม และประเมินผลการให้บรกิาร ต่อการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรมีโครงการพัฒนา
ศิษย์เก่าโดยตรง 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศกึษา 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :      
      คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างย่ังยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4.  ทกุกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน:  6  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน: 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทําแผนการ
และปฏิทินกิจกรรม ประจําปี 2558

คทก.1.6-1(1)
 
 
คทก.1.6-1(2) 
 

1. ปฏิทินกิจกรรม ประจําปี 
2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. แผนพัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี 
2558

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ดังน้ี 
1. คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบนํ้าฝน ปีการศึกษา 2558
2. ความรู้ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 
3. ทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน 
(กล้องเกมส์) ครั้งที่ 4 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน 
(กล้องเกมส์) ครั้งที่ 4 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสําหรับ
งานวิจัยด้วย SPSS 
 

คทก.1.6-2(1)
 
 
คทก.1.6-2(2) 
 
 
คทก.1.6-2(3) 
 
 
คทก.1.6-2(4) 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
ผ้าอาบนํ้าฝน ปีการศึกษา 
2558 
2. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชา 
3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์
เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 
สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 4 
4. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติสําหรับงานวิจัยด้วย SPSS  
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิเทศนักศกึษา
ใหม ่

คทก.1.6-3(1) 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2558 

4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังต่อไป 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการประเมินผล
โครงการการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและ
นําผลการประเมินมาวางแผนในการดําเนิน
ครั้งต่อไป 

คทก.1.6-4(1) 
 
 
คทก.1.6-4(2) 
 
 
คทก.1.6-4(3) 
 
 
คทก.1.6-4(4) 
 
 
คทก.1.6-4(5) 

1. รายงานผลกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบนํ้าฝน ปี
การศึกษา 2558 
2. รายงานผลโครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของนักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชา 
3. รายงานผลโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 
สถาบัน (กล้องเกมส์) ครั้งที่ 4 
4. รายงานผลรายงานผล
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติสําหรับงานวิจัยด้วย SPSS 
5. รายงานผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปี
การศึกษา 2558 

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการประเมินผล
โครงการการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา

คทก.1.6-5(1) 1. รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คทก.1.6-6(1) 1. แผนพัฒนานักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี 
2559

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 
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การวิเคราะหจุ์ดแข็ง – จุดอ่อน : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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องค์ประกอบท่ี 2  การวจิัย 
 

   สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพ แวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจ
สถาบัน ดังน้ันจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้อง 
มีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ 
พันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 

 ตัวบ่งช้ี    จํานวน  3  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
 

   ตัวบ่งชี ้ การวิจัย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 2.38 

คะแนน 4.13 
ผลการประเมิน ดี 

 

 
 

หมายเหตุ : 
 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสรา้งสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :     
      สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
ที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
 2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี                                                         

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
3.  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน:  6  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน: 
เกณฑ์

มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
เลขที ่ เอกสาร 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดําเนินการใช้
ระบบสารสนเทศผ่านสถาบนัวิจัยและพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้ประสานงานจัดการแจ้ง
ประกาศเพ่ิมเติมในกรณีทีม่ปีระกาศเร่งด่วน 

คทก.2.1-1(1) 
 
 
 
คทก.2.1-1(2) 
 
คทก.2.1-1(3) 
 
 
 
คทก.2.1-1(4) 
 
 

1. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
http://rdi.snru.ac.th/th/ 
2.คู่มือการบรหิารงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
3. ประชาสัมพันธ์การสมัครและ
การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจําปี 2558 
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
และกลั่นกรองหลักสูตร 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี                      
     - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยหรอืการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
     - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องปฏิบัติการ
ของแต่ละสาขาวิชา 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องสมุดที่ใช้ 

คทก.2.1-2(1) 
 
 
 
 
 
 
คทก.2.1-2(2) 
 
 
คทก.2.1-2(3) 
 
คทก.2.1-2(4) 
 
คทก.2.1-2(5) 
 
 
 
คทก.2.1-2(6) 

1. ภาพห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร  
- สาขาการประมง 
- สาขาสัตวศาสตร์ 
- สาขาพืชศาสตร์ 
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  
2. แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
3. เวปไซต์สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. ภาพห้องสมุด คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
5. ระบบป้องกัน สัญญาณเตือน
การเกิดเพลิงไหม้ ป้ายบอกทาง
หนีไฟ และติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิด (ภาพ) 
6. โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

(1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

-36- 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ
ป้องกันสัญญาณเตือนการเกิดเพลิงไหม้และ
การติดต้ังกล้องวงจรปิด 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยเชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้แก่บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คทก.2.1-2(7) 
 

7. โครงการเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ประสานงาน
ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้
ประสานงานจัดการแจ้งประกาศเพ่ิมเติมใน
กรณีที่มีประกาศเร่งด่วน 

คทก.2.1-3(1) 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่องการรับสมัคร
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย (สาย
วิชาการ) 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

คทก.2.1-4(1) 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนและส่งเสริมการ

 หรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ใช้เกณฑ์การ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ร่วมกับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
คทก.2.1-4(2) 

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนเพ่ือเข้าร่วมในการ
นําเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี
การสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ใช้เกณฑ์การ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

คทก.2.1-5(1) 
 
 
 
 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้ทุนเพ่ือเข้าร่วมในการ
นําเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ร่วมกับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการมอบเกียรติ
บัติเพ่ือเป็นการยกย่องบุคลากรที่ทําผลงาน
ทางวิชาการ

คทก.2.1-5(2) 
 
 
คทก.2.1-5(3) 

2. ภาพประกอบการมอบเกียรติ
บัตรให้กับอาจารย์ที่ทําผลงาน
ทางวิชาการ 
3. โครงการเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบคู่มือการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คทก.2.1-6(1) 1. คู่มือการบรหิารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง – จุดอ่อน : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการพัฒนา
ทางด้านวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ นักวิจัย
ประจํา 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :  

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
 
เกณฑ์การประเมิน: 

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
 

มทร.สุวรรณภูมิ เป็นสถาบนักลุ่ม ค2 จําแนกเป็น 2 กลุม่สาขาวิชา ทีท่ําการเปิดสอน ดังนี ้
 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ ประจําและนักวิจัยประจํา 
   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
  2. แปลงค่าจํานวนเงินที่คํานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชา 
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คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ 
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี 
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 

  
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : ……5……….คะแนน เกณฑ์ประเมิน    : - 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี      : ……5……….คะแนน เกณฑ์ประเมิน  : ……………….คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี                  : ……5……….คะแนน ผลการดําเนินงาน :   /  บรรลุเป้าหมาย 
    1.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน... 63,809.09......บาท/คน 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ………………คะแนน เกณฑ์ประเมิน     : ……………….คะแนน 
    1.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน................บาท/คน 
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ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง: 
ตารางที่ 2.2-1 แสดงจํานวนอาจารย์ประจํา และนักวิจยัประจํา (ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ    
ปีการศึกษา 2558) 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
กลุ่มวิทย์ กลุ่มมนุษย์ฯ รวม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
1.สาขาวิชาสัตวศาสตร์    
   -อาจารย์ประจํา 13  13 
   -นักวิจัยประจํา 0  0 
2.สาขาวิชาพืชศาสตร์    
   -อาจารย์ประจํา 5  5 
   -นักวิจัยประจํา 0  0 
3.สาขาวิชาประมง    
   -อาจารย์ประจํา 6  6 
   -นักวิจัยประจํา 0  0 
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร    
   -อาจารย์ประจํา 9  9 
   -นักวิจัยประจํา 0  0 

รวม 33  33 

ตารางที่ 2.2-2  แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสาขาวิชาในคณะ 

คณะ ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

 
5 

2. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 5 
3. สาขาวิชาการประมง 5 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 0.60 

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ (ค่าเฉลี่ยจากทุกสาขาวิชา) 3.90 
 
 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา 
2,105,700 บาท/33 คน = 63,809.09 บาท/คน 
แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
(63,809.09× 5)/60,000 = 5 คะแนน 
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เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

คทก.2.2(1) สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ประจําปีงบประมาณ 2558 

 
ตารางที่ 2.2-3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

รายการ 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจัย และงานสร้างสรรค ์
ปีงบประมาณ 

2556 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบัน (บาท) 

1,077,504 945,720 1,755,700 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน (บาท) 

90,000 1,886,111 350,000 

รวมเงินสนบัสนุนทั้งหมด 1,167,504 2,831,831 2,105,700 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยปฏิบัติงานจริง 25 31 33 
เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

46,700.16 91,349.39 63,809.09 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตารางที่ 2.2-4 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ปีงบประมาณ 2558 จําแนกตามสาขาวิชา 

คณะวิชา/หน่วยงาน 

จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยที่ปฏิบัติ 

งานจริง  
(ปีการศึกษา 2558) 

จํานวนเงินสนับสนุนภายใน 

จํานวนเงินสนับสนุน
ภายนอกสถาบัน 

รวม 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

ปีงบประมาณ 2558 

คะแนนตาม 
เกณฑ์ สกอ. 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000  บาทขึ้นไปต่อคน 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 14 350,000 300,000 350,000 1,000,000 71,428.57 5 

2. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 5 330,700 120,000 0 450,700 90,140 5 

3. สาขาวิชาการประมง 6 350,000 240,000 0 590,000 98,333.33 5 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 9 0 65,000 0 65,000 7,222.22 0.60 

รวม 34 1,030,700 725,000 350,000 2,105,700 61,932.35 3.90 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 
ผู้กํากับตัวบ่งชี้ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ นางขวัญแข  ทรงอภิวัฒน์กุล 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ :    

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
x  100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
2.  แปลงค่ารอ้ยละที่คํานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แทนค่า 
1. ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  (1) 5 
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด  (2) 35 
3. ร้อยละผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย (3)  

((1) ÷ (2)) x 100 
114.29 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  
((3) ÷ __30__ ) x 5 

2.38 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.38 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ
วิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนนิการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนงัสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวชิาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์ดังนี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพจิารณาด้วย 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ...2.25..คะแนน เกณฑ์ประเมิน : ............คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  ...2.50..คะแนน ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ...2.50..คะแนน เกณฑ์ประเมิน  :  ............คะแนน 
 
 
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินตนเอง: 

ตารางที่ 2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  ในปี พ.ศ. 2558 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะ รวมชิ้น รวมถ่วง
น้ําหนัก คะแนน 

1. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 2 5 
2. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1 0.80 4 
3. สาขาวิชาการประมง 3 2.20 5 

ค่าเฉลี่ย 4.67 
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Crossbred Beef Cattle under Heat Stress. PAKISTAN JOURNAL OF 
NUTRITION. 15: 176-179. (ISI)  

คทก-2.3(2) Bantaowong, U., Chanabun, R., James, S.W. and Panha, S. 2016 Seven new 
species of the earthworm genus Metaphire Sims & Easton, 1972 from 
Thailand (Clitellata: Megascolecidae). Zootaxa 4117 (1): 063-084. (ISI = 
0.994) 

คทก-2.3(3) ประสิทธิภาพของเช้ือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้งที่
เกิดจากเช้ือรา Albugoipomoeae-aquaticae วารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 
1 มกราคม-มิถนุายน 2559 หน้า 26-33 

คทก-2.3(4) Semsayun, C., Chiemchaisri, W., Chiemchaisri, C., and Patchanee, N. 2015 
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มิถุนายน 2559 หน้า 79-86 

คทก-2.3(6) Pathogenicity and Antimicrobial Activity of Streptoccus sp. Isolated from 
Siamese Fighting Fish (Betta Splendens Regans) The 5th International 
Conference on Sciences and Social Sciences 2015 (ICSSS 2015): Research 
and Innovation for Conmunity and Regional Development September 17-
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ตารางที่ 2.2-2 จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  ในปี พ.ศ.2558 จําแนกสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   ร้อยละ 30 = 5 คะแนน 

ปีที่
ผลงาน 
เสร็จ 

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจ้าของผลงาน ปีที่
ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร/แหล่งตีพิมพ ์ ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

1.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2015 1 Effect of Potassium Chloride Supplement in 

Salt Blocks on the Fattening Performance of 
Charolais Crossbred Beef Cattle under Heat 
Stress 

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล 2016 PAKISTAN JOURNAL OF 
NUTRITION. 15: 176-179. (ISI) 

1.00 

2015 2 Seven new species of the earthworm genus 
Metaphire Sims & Easton, 1972 from 
Thailand (Clitellata: Megascolecidae)

อ.ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ 2016 Zootaxa 4117 (1): 063-084. 1.00 

2.สาขาวิชาพืชศาสตร์
2558 1 ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในการ

ควบคุมโรคราสนิมขาวของผักบุ้งที่เกิดจากเชื้อรา 
Albugoipomoeae-aquaticae

อ.ครองใจ โสมรักษ ์ 2559 วารสารเกษตรพระวรณุ ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
หน้า 26-33

0.80 

2.สาขาวิชาการประมง
2558 1 Reduction of waterborne microorganisms in 

treated domestic wastewater for reuse in 
agriculture: Comparison between floating 
media filter and sand filter

อ.นพรัตน์ พัชณีย ์ 2559 Environmental Engineering 
Research 20(4) 403-409 

1.00 

2558 2 ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชือ้ 
Streptococcus agalactiae ในการเลี้ยงปลานิล ที่
ความหนาแน่นต่างกัน 

อ.อรอนงค์ ไชยรา 2559 วารสารเกษตรพระวรณุ ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
หน้า 79-86 

0.80 
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ปีที่
ผลงาน 
เสร็จ 

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ เจ้าของผลงาน ปีที่
ตีพิมพ ์ ชื่อวารสาร/แหล่งตีพิมพ ์ ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

2015 3 Pathogenicity and Antimicrobial Activity 
of Streptoccus sp. Isolated from Siamese 
Fighting Fish (Betta Splendens Regans) 

อ.อรอนงค์ ไชยรา 2015 The 5th International 
Conference on Sciences and 
Social Sciences 2015 (ICSSS 
2015): Research and 
Innovation for Conmunity 
and Regional Development 
September 17-18, 2015 at 
Rajabhat Maha Sarakham 
University

0.4 

รวมคะแนนถ่วงน้ําหนัก 5.00
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญการ
ให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง 
ทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่าง ๆ  
หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจาก
การให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งช้ี    จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 
 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

  ตัวบ่งชี ้ การบริการวิชาการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 
คะแนน 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก 
 
หมายเหตุ : 
 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 

 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  จัดทําแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาํคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
5.  นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน:  6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 – 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน: 
เกณฑ์

มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
เลขที ่ เอกสาร 

1 คณะมียุทธศาสตร์ในการบรกิารวิชาการ 
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยมีการสํารวจ
ความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนมากที่สุด และได้ทาํ
แผนบริการวิชาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
คณะ โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ
ทั้งในระดับแผนและระดับโครงการ 
กําหนดการบรรลุเป้าหมายของแผนและบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 กําหนดให้มีการบูรณา
การโครงการบริการวิจัยกับการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 รายวิชาในทุกหลักสูตร และ
บูรณาการกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
ได้นําแผนการบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอคณะกรรมการ
ประจําเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในคราวการ
ประชุมครั้งที่  

คทก.3.1-1(1) 
 

1. แผนบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2 คณะมีการใช้ประโยชน์จากโครงการเพ่ือให้
เกิดผลกับนักศกึษาและชุมชนที่ระบุไว้ใน
โครงการ จํานวน 11 โครงการและคณะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม จํานวน 8 โครงการ และ งบเงิน
อุดหนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน 3 โครงการดังน้ี 
1) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ : แฮม งบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท 
2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารจากข้าวฮางงอก บ้านนางอย ต.เต่างอย 
อ.เมือง จ.สกลนคร งบประมาณ 40,000 บาท  

คทก.3.1-2(1) 
 
 
คทก.3.1-2(2) 
 
 
คทก.3.1-2(3) 
 
 

1. สรุปการโอนจัดสรร
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. แผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
3. แผนการใช้ประโยชน์จาก
โครงการบริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา

ดุกด้วยอาหารจากวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือลด
ต้นทุนด้านค่าอาหารปลา งบประมาณจํานวน 
50,000 บาท 
4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิต
เช้ือราไตรโคเดอร์มา งบประมาณจํานวน 
50,000 บาท 
5) โครงการคลนิิกรักษาสัตว์ และผสมเทียม 
งบประมาณจํานวน 50,000  
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้พืช
สมุนไพรป้องกันกําจัดศัตรูพืชในมะเขือเทศ 
งบประมาณจํานวน 40,000 บาท 
7) โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีด้านจัดบริการอาหารกลางวัน
เพ่ือสุขภาพของนักเรียน งบประมาณจํานวน 
50,000 บาท 
8) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
การผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุ
สัตว์ กรป. กลางโพนยางคํา จํากัด 
งบประมาณจํานวน 70,000 บาท 
9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลีย้ง
ปลานิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง งบประมาณจํานวน 157,500 บาท 
10) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการ
เลี้ยงโคขุนเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณจํานวน 
213,750 บาท 
11) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ผลิตโคนม ประจําปี 2558 งบประมาณ
จํานวน 268,400 บาท 

  

3 คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบ
ให้เปล่า เป็นโครงการที่อยู่ในแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม จํานวน 11 โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

คทก.3.1-3(1) 
 
 
คทก.3.1-3(2) 
 

1. แผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. โครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเน้ือสัตว์ : แฮม  
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
   3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรูปอาหารจากข้าวฮางง
อก บ้านนางอย ต.เต่างอย      
อ.เมือง จ.สกลนคร  
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเลี้ยงปลาดุกด้วยอาหารจาก
วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน
ด้านค่าอาหารปลา  
5. โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตเช้ือราไตร
โคเดอร์มา งบประมาณจํานวน 
50,000 บาท 
6. โครงการคลนิิกรักษาสัตว์ 
และผสมเทียม  
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้พืชสมุนไพรป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชในมะเขือเทศ  
8. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านจัดบริการอาหารกลางวัน
เพ่ือสุขภาพของนักเรียน  
9. โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพการผลิตโค
ขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลีย้ง
ปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคํา 
จํากัด  
10. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงปลา
นิลเพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
https://drive.google.com/fi
le/d/0B5HX8kiSczSVVFNxa
VFQemtKcEU/view 
11. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงโคขุน
เพ่ือเพ่ิมรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
   https://drive.google.com/fi

le/d/0B5HX8kiSczSVX1h3M
0NLdGJ5TnM/view  
12. โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่
เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในการผลิตโคนม ประจําปี 
2558 

4 คณะมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ี
ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนบริการวิชาการคิดเป็นร้อยละ 100  
และนําผลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 

คทก.3.1-4(1) 
 
 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เพ่ือ
พิจารณา ผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

5 นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
ประจําคณะได้มีข้อเสนอแนะต่อการจัด
โครงการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่เพ่ิมมากขึ้น คือ ควรมีการสร้างความร่วมมือ 
หรือทํา MOU กับหน่วยงานในท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือความ
ร่วมมือในการทํางานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
และมีการการสรุปผลการบรกิารวิชาการของ
คณะ/หลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
คณะ 

คทก.3.1-5(1) 
 
 
คทก.3.1-5(2) 
 

 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
วันที่ 8 ตุลาคม 2558 
2. แผนบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

6 คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในการบริการวิชาการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
คราม กลุ่มทอผ้าย้อมคราม ตําบลอากาศ 
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร โดย 
ผศ.ดร.ชไมพร  รักษา เป็นผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 

คทก.3.1-6(1) 1. รายงานผลโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม กลุม่
ทอผ้าย้อมคราม ตําบลอากาศ 
อําเภออากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร 
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ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ (4 คะแนน) 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง – จุดอ่อน : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ต่อเน่ืองทุก
หลักสูตร 
 

สนับสนุนงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

- 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 

1. โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และ
มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้
เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 

 ตัวบ่งชี้    จํานวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
    

  ตัวบ่งชี ้
การทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ค่าคะแนนท่ีได ้

4.1 ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
คะแนน 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก 
 
หมายเหตุ : 
 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้
วงรอบการประเมิน  

กระบวนการ 

ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี ้: 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  กําหนดผู้รบัผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.  จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 3.  กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.  ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7.  กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน: 
เกณฑ์

มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
เลขที ่ เอกสาร 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กําหนด
ผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ งานกิจการนักศึกษา โดยมี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักและมคีณะกรรมการ
ดําเนินงาน ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 

คทก.4.1-1(1) 
 

1. แผนกิจการนักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ระบุ
ผู้รับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
   2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2 คณะจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนโดยเน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ 
ตัวอย่างเช่น โครงการเกษตรอนุรักษ์
วัฒนธรรมการทํานา มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เขา้
ร่วมโครงการอนุรักษ์ สานต่อ ประเพณีการทํา
นาแบบด้ังเดิม ลดการใช้สารเคมี การทํา
เกษตรแบบไร้ของเสียและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐกิจพอพียงได้ 

คทก.4.1-2(1) 
 

1. แผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและรายงาน
ความก้าวหน้าผ่านคณะกรรมการคณะ เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามแผน 

คทก.4.1-3(1) 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2559 และ 2/2559 

4 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะได้มี
การประชุมประเมินความสําเร็จของตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 26,600
บาท (โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
16,600 บาท โครงการเกษตรอนุรักษ์
วัฒนธรรมการทํานา 10,000 บาท และ
โครงการงานกิจการนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 75,000 บาท) ทั้งน้ีทุก
โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะ 
 
 

คทก.4.1-4(1) 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2559 และ 2/2559 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
5 คณะกรรมการกิจการนักศึกษานําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีต่อไป
ได้แก่ การปรับแผนการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียน และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นในการจัดกิจกรรม 

คทก.4.1-5(1) 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 2/2559 

6 คณะเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชน
ใกล้เคียง อาท ิโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการ
ทํานาโดยการนําผลการดําเนินงานกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมการทํานาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไปร่วมจัดนิทรรศการ 
 

คทก.4.1-6(1) 
 
 
 
 
 
คทก.4.1-6(2) 
 

1. หนังสือเชิญจากจังหวัด
สกลนคร เข้ารว่มจัดนิทรรศการ
ผลงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และร่วมออกร้าน
จําหน่ายสินค้า โครงการ “ย่าน
เมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม” 
2. ภาพกิจกรรมการลงแขก
ดํานา เก่ียวข้าว และการร่วมจัด
นิทรรศการ 

7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (5 คะแนน) 

การวิเคราะหจุ์ดแข็ง – จุดอ่อน : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะมีแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม และ โครงการ
เกษตรสืบสาน ที่ต่อเน่ืองทุกปีงบประมาณ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  
  2. โครงการเกษตรสืบสานศลิปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น  
ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 ตัวบ่งช้ี    จํานวน  2  ตัวบ่งช้ี  คือ 
  
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
                       เอกลักษณ์ของคณะ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

  ตัวบ่งชี ้
การบริหารจัดการ
ค่าคะแนนที่ได้ 

5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

4.00 

5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 4.00 
คะแนน 4.00 

ผลการประเมิน ดี 
 

 

หมายเหตุ : 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
วงรอบการประเมิน : ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    : 
  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 

 

 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้: 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ  ดังน้ัน 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2.  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในกรแข่งขัน 
 3.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สมารถควบคุมได้ทีส่่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
 5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 7.  ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับใหก้ารดําเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

(1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

- 63 - 
 

เกณฑ์การประเมิน:  7  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

 7 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน: 
เกณฑ์

มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
เลขที ่ เอกสาร 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทบทวนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2557 - 2560 
พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย การปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานด้ังน้ี 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทาํแผน
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 
2557 – 2560  
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 
2557 – 2560 ในวันที่ 21-22 เมษายน 
2558  
3) นําเสนอต่อที่ประชุมสามญัคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 1/2558  
4) ดําเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2558 
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ และเสนอผูบ้ริหารระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คทก.5.1-1(1) 
 
คทก.5.1-1(2) 
 
คทก.5.1-1(3) 
 
คทก.5.1-1(4) 
 
 
 
 
คทก.5.1-1(5) 
 
 
คทก.5.1-1(6) 
 
 
 

1. แผนยุทธศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. 2557-2560 
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ. 2558 
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจําปี 2555 – 2558 
4. คํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายโครงการ+แผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5. รายงานการประชุมสามัญ 
ครั้งที่ 1/ 2558 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
6. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

2 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีเป็นหลัก ดําเนินการจัดทําแผนฯ
หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย คณะได้ประเมินความต้องการ
ทรัพยากร จากการประชุมในระดับ
สาขาวิชา หลักสูตร และนําแผนการใช้จ่าย 
 

คทก.5.1-2(1) 
 
คทก.5.1-2(2) 
 
 
 
 

1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจําปี 2555 – 2558 
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายโครงการ+แผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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 ตามท่ีได้รับจัดสรรและสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของคณะ โดยแผนการใช้จ่ายเงินได้แยก
งบประมาณในส่วนการพัฒนาคณะอ่ืนๆ 
และส่วนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งให้เป็นไป
ตามกรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนา
บุคลากร นอกจากน้ีการรายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ คือระบบบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
http://fns.snru.ac.th/index.aspx 

คทก.5.1-2(3) 
 
คทก.5.1-2(4) 
 

3. การจัดสรรค่าใช้จ่ายรายวิชา 
ปีการศึกษา 2558 
4. ผลการคํานวณต้นทุนการผลิต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3 คณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 
2559 โดยมีคณบดี กรรมการบริหารคณะ 
เป็นหลัก ได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกันในการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สรัสจันทร อาคาร 10 ช้ัน 2 และคณะได้
นําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคมุภายในของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้กําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2559 ของคณะ 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านกลยุทธ์ คือ จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ. 2) ด้านการเงิน 
คือ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณมี
ความล่าช้าประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความล่าช้า 3) ด้านการ
ดําเนินงาน คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบ(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ปี 
2559 คณะจึงได้ดําเนินการเสนอแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะต่อมหาวิทยาลัย  

 คณะดําเนินการจัดการความ
เสี่ยงภายใน ยังขาดการจัดการ
ความเสี่ยงภายนอก 

4 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยคณบดีดําเนินงานได้รับ
ประสิทธิผลดีตามรายงานผลการประเมิน 

คทก.5.1-4(1) 
 
 
 
 

1. รายงานการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา

สถาบัน ดังน้ี 
1) หลักประสทิธิผล 
 มีการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
2) หลักประสทิธิภาพ 
คณะได้ดําเนินการจัดทําห้องเรียน/
ห้องสัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน เน่ืองจากห้องเรียนไม่เพียงพอ โดย
ใช้งบประมาณของคณะในการดําเนินการ 
3) หลักการตอบสนอง 
  มีเว็ปไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เว็ป
ไซต์บริหารการศึกษา เป็นระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเว็ป
ไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
4) หลักภาระรับผิดชอบ 
   มีผลงานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม จํานวน 15 เรื่อง ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 34 คน  
   มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทําให้มี
นักศึกษาได้รับการยกย่องในระดับชาติจาก
การเข้าร่วมโครงการหลุมดําทํารายได้
เกษตรกรไทยย่ังยืน ได้รับรางวัลโครงการ
ยอดเย่ียม สาขาเกษตรกรรม จากเข้าร่วม
โครงการแข่งขันโครงการกระทิงแดง U-
Project ปีที่ 3 จาก 130 สถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ 
https://www.youtube.com/watch?v=i
KoP2MDZOp8&feature=youtu.be 
 

คทก.5.1-4(2) 
 
 
คทก.5.1-4(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(4) 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(5) 
 
 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(6) 
 
 
คทก.5.1-4(7) 
 
 
 
 

2. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
3. เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agt.snru.ac.th/ 

 เว็บไซต์ระบบการจัดการเรียนการ
สอน http://e-learning.snru.ac.th 

 เว็ปไซต์ ระบบบริหาร
งบประมาณ 
http://fns.snru.ac.th 

 เว็ปไซต์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา http://rdi.snru.ac.th 

 เว็ปไซต์ ระบบบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ
http://nrpm.nrct.go.th 
4. โครงการกระทิงแดงยูโปรเจค  
ปีที่ 3  ได้รับรางวัลโครงการยอด
เย่ียม สาขาเกษตรกรรม จาก 
130 สถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศ 
5. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 8 
ตุลาคม 2558 เรื่อง เสนอเพ่ือ
ทราบ เรื่องรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
6. เวปไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agt.snru.ac.th 
7. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 
2557-2560 
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 คทก.5.1-4(8) 
 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(9) 
 
 

8. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 21/2556 เรื่อง 
มอบหมายให้รองอธิการบดี 
คณบดี และผูอํ้านวยการสํานัก 
สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี (เพ่ิมเติม)  
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานคณบดี 
เป็นงานและสาขาวิชา พ.ศ. 
2556 

 5) หลักความโปร่งใส 
  มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายใน ทางเว็ปไซต์คณะ 
6) หลักการมีส่วนร่วม 
  มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร พ.ศ. 2557-2560 โดยการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก 
7) หลักการกระจายอํานาจ 
   มีคําสั่งการมอบอํานาจให้แก่ผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ  มีอํานาจในการบริหารและการตัดสินใจ 
8) หลักนิติธรรม 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2549 เวปไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของงานบริหารบุคคลและนิติ
การ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

คทก.5.1-4(10) 
 
 
 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
คทก.5.1-4(12) 
 
 
 
 
 

10. เวปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้เผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของงานบริหาร
บุคคลและนิติการ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
http://lps.snru.ac.th/ 
11. เวปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ได้เผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติใน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร    
http://lps.snru.ac.th/compo
nents/contents/view.php?id
=162   
12. รายงานการประชุมสามัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 
1 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 และ 
การประชุมสามัญคร้ังที ่2 วันที่  
20 มกราคม 2559 
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 9) หลักความเสมอภาค 

  มีระเบียบเก่ียวกับการส่งเสริมสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 1) ระเบียบการให้ลูกจ้าง
ได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดู
งานหรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 2) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่า
ด้วยการลาศึกษาต่อและฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2555 3) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่า กองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
10) หลักมุ่งฉันทมต ิ

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
ประชุมสามัญ ประจําปีการศึกษา 2558 
จํานวน 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญครั้งที่ 
1 ภาคการศึกษา 1/2558 และ ครั้งที่ 2 
ภาคการศึกษา 2/2558 

  

5 คณะได้ให้คณะกรรมการจัดการความรู้
ร่วมวางแผนและดําเนินการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
ประจําปี 2558 ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการ
สอน : รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2) 
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : การ
ประยุกต์ใช้หลักความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยกําหนดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ในวันที ่12 มกราคม 
2559 ดังน้ี  

1) ด้านการเรียนการสอน  
 - หน่วยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2) ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ 
- ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
วิจัย    

คทก.5.1-5(1) 
 
 

1. รายงานผลการจัดการความรู้ 
ประจําปี 2558 
 

6 คณะมีการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม 

คทก.5.1-6(1) 
 

1. แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 2558 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 แผนที่กําหนด เช่น คณะมีแผนการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตาม 
สรมรรถของบุคลากร โดยให้บุคลากรเสนอ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองและคณะ
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปี 2558 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สร้างความเข้าใจ และสร้างขวัญ
กําลังใจแก่บุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณ
พัฒนาตนเองคนละ 8,000 บาท/ปี และ
ส่งเสริมการเขา้สู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร และคณะมีการติดตามและส่งเสริม
ให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
และนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการพัฒนางานและการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้องในปี 2558 

คทก.5.1-6(2) 
 
คทก.5.1-6(3) 
 
 
 
คทก.5.1-6(4) 
 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 
3. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
4. รายงานแผนพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 
2558 

7 คณะดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

คทก.5.1-7(1) 
 

คทก.5.1-7(2) 
 

คทก.5.1-7(3) 
 
 

คทก.5.1-7(4) 
 
 
 

คทก.5.1-7(5) 
 
 
 

คทก.5.1-7(6) 
 
 
 

คทก.5.1-7(7) 

1. คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. อบรมและสร้างเครือข่าย
ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประชุมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
2558 วันที ่7 มกราคม 2559 
5. ประชุมเตรียมความการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/หลักสตูร 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  
6. ประชุมช้ีแจงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 
7. ปฏิทินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 2558 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
  คทก.5.1-7(8) 

 
คทก.5.1-7(9) 

 
 
 
 

คทก.5.1-7(10)
 
 
 

คทก.5.1-711) 
 
 

คทก.5.1-7(12)
 
 

คทก.5.1-7(13)
 
 
 
 

คทก.5.1-7(14)

8. รายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษารอบ 6เดือน 
9. ประชุมเพ่ือติดตามงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร/คณะวันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 และ วันที ่31 
พฤษภาคม 2559 
10. ประชุมจัดทํามคอ.7 (เขียน
รายงานผลการดําเนินหลักสูตร 
มคอ.7) วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 
11. แบบรายงานผลประเมิน
ตนเองรอบ 9 เดือน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ  
12. เสนอผลการประเมินตนเอง 
รอบ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายกํากับติดตาม และตรวจสอบ
13. โครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา ระดับ
หลักสูตร วันที ่29-30 มถิุนายน 
2559 
14. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากผลการประเมินปี 
2557 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 6 ข้อ (4 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 6 ข้อ (4 คะแนน) 
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การวิเคราะหจุ์ดเด่น : จุดที่ควรพัฒนา : 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก 
 

สนับสนุนการบริหารงานด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

- 
 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 

1. โครงการประชุมทบทวนแผนทุกแผนการดําเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้
วงรอบการประเมิน 

กระบวนการ 

ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    : 
  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบดําเนนิการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

นางกิรอัชฌา  แถมสมดี 

 

 
 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต่

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มรีะบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4.  มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5.  นําผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเน่ือง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

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

มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

3 -4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน: 
 
เกณฑ์

มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 
เลขที ่ เอกสาร 

1 คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ดับคณะ ทั้งน้ีเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการ 
หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนา
และควบคุมให้หลักสูตรให้ทันสมัยและมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF สําหรับ
ระดับคณะเมื่อมีนโยบายหรือปัญหาจะ
ดําเนินงานผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ 

คทก.5.2-1(1) 
 
 
คทก.5.2-1(2) 
 
 
คทก.5.2-1(3) 
 
 
คทก.5.2-1(4) 
 
 

1. คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปีการศึกษา 
2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 
3. รายงานการประชุมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 
4. หนังสือแจ้งเวียนหลักสูตรให้
ดําเนินการส่งรายช่ือประธาน/
กรรมการ และวันเวลา เพ่ือ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

2 คณะมีคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

คทก.5.2-2(1) 
 
 
 

คทก.5.2-2(2) 
 
 

คทก.5.2-2(3) 
 
 

คทก.5.2-2(4) 
 
 
 

คทก.5.2-2(5) 

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ให้
หลักสูตรรายงานผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตร รอบ 9 เดือน 
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห์ให้หลักสูตรจัด
ส่งผลการดําเนินงาน (มคอ.7) 
3. แบบรายงานผลประเมิน
ตนเองรอบ 9 เดือน ระดับ
หลักสูตร  
4. เสนอผลการประเมินตนเอง 
รอบ 9 เดือน ต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายกํากับติดตาม และ
ตรวจสอบ 
5. บันทึกให้จัดส่งรายงานผล
การดําเนินงาน มคอ.7 

3 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
โดยมีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุ  

คทก.5.2-3(1) 
 
 
คทก.5.2-3(2) 

1. รายการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
2. หนังสือที่ศธ 0542.03/ว  
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
 รายวิชาและรายหัวของนักศึกษา และมี

บุคลากรสายสนับสนุนช่วยปฏิบัติงาน
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้
สามารถสนับสนุนการดําเนินของหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 516 ลว. 9 มถินุายน 2559 
เรื่องสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ใช้ดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2558     

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา

คทก.5.2-4(1) 
 
 
คทก.5.2-4(2) 
 
 
คทก.5.2-4(3) 
 
 
 
คทก.5.2-4(4) 
 
 
 
คทก.5.2-4(5) 
 
คทก.5.2-4(6) 

 

1. มคอ.7 หลักสูตรพืชศาสตร์ 
และรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
2. มคอ.7 หลักสูตรเทคนิคการ
สัตวแพทย์ และรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
3. มคอ.7 หลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร และ
รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
4. มคอ.7 หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
5. สรุปผลการดําเนินของ
หลักสูตร 
6. รายการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
วันที่ 31 สิงหาคม 2559

5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

คทก.5.2-5(1) 
 
 

คทก.5.2-5(2) 
 
 
 

คทก.5.2-5(3) 
 
 

คทก.5.2-5(4) 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ 
2. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement 
Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร 
3. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement 
Plan) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
4. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement 
Plan) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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เกณฑ์
มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 
6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร

ไม่ผ่าน องค์ประกอบที่ 1 
นอกน้ันผ่าน ทัง้ 3 หลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมายปนีี ้ 4 ข้อ (3 คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปนีี ้ 5 ข้อ (4 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป 5 ข้อ (4 คะแนน) 

การวิเคราะหจุ์ดเด่น – จุดที่ควรพฒันา : 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

คณะมีระบบและกลไกในการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 
 


