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ค าน า 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้
สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 ได้ก าหนดกรอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินตามกรอบแนวทางการประเมิน
ดังกล่าว โดยได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ ประจ าปี
การศึกษา 2558 (1 กรกฏาคม 2558 – 31 กรกฏาคม 2559) โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสังคมต่อไป 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
   
ตอนท่ี 1 รายละเอียดเก่ียวกับคณะ 1 

 ช่ือหน่วยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 3 
 รายช่ือผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 4 
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 4 
 จ านวนนักศึกษา 5 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 6 
 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 9 
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 9 
   

ตอนที่ 2 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 10 
   

ตอนท่ี 3 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 12 
 องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 12 
 องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 36 
 องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 54 
 องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 61 
 องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 66 
   

ตอนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 80 
   

ภาคผนวก  85 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ  
 2. รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะ  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 

 
 1. ข้อมูลทั่วไป  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย
เริ่มจากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี พ.ศ.2537 จึงได้
เริ่มเปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 
พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนแขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และ
ขนาดย่อม ต่อมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมท้ังได้
เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ในปี 2552
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 และคณะได้เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชากา ร
บริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2555  

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และน าตัวบ่งช้ีท่ีคณะต้องรับผิดชอบในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. มาวิเคราะห์
และวางแผนพร้อมท้ังด าเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้ังในระดับคณะและสาขาวิชา มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รวมท้ังจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ภายใน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี และ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2558  เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
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  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 2.50 
8.55 

1.22  1.22 
7 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 
 

ร้อยละ 20 

2 x 100 
4.08 

 0.51 
49 

4.08 x 5 
0.51 

40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 30 

13 x100 
26.53 

 2.21 
49 

26.53 x 5 
2.21 

60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00 คะแนน 

938.47 
21.33 

 3.34 
44 

21.33-20x100 6.65/4= 1.66 
=5-1.66 = 3.34 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5 ข้อ  3 ข้อ  3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 5 ข้อ  5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 2.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า จ 

 

 
 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ  5 ข้อ  4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 
 

30,000 บาท/คน 

1,305,800 
29,677.27 

 2.47 
44 

29,677.27 x 5 
2.47 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

ร้อยละ 15 

8.8 x 100 
17.96 

 2.99 
49 

17.96 x 5 
2.99 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 3.15 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ข้อ  4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 3.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ  4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 3.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ  3 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.90 
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2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

 

 
 

องค์ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 2.02 3.50 1.22 2.25 ระดับปรังปรุง 

2 2.47 4.00 2.99 3.15 ระดับพอใช้ 

3 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 

4 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 

5 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.90 ระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน 2.13 3.57 2.11  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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2.3 จุดเด่น/แนวทางเสริม, จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องกับรุ่นพี่ ได้มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมโครงการร่วมกัน   
 

1. คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพิ่ม
ช่องทางในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่ ากว่ามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการได้  ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให้มีจ านวนสัดส่วน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5. จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ี สกอ.
ก าหนด 
6. ควรมีการจัดโครงการให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 
7. ควรจัดโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 มากท่ีสุด ท้ังด้านความรู้ และทักษะการ
วิเคราะห ์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะท างานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุนข่าวสาร 
แหล่งทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจ าเป็นในการท างานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ น าเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ท่ีอยู่ในค่าน้ าหนักท่ี
สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม  

1. ควรด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน/
สังคม ท่ีหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชน/สังคม 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทุกปี 
โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง           

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหาร 
2. คณะควรมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับหลักสูตรที่ถูกต้อง
และด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

1. คณะควรมีการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงและรายงานการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียงให้ครบถ้วน 
2. การพัฒนาประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทุกหลักสูตร 
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ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะ 

  
 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้ังอยู่เลขท่ี 680 หมู่ท่ี 11 ถนนนิตโย           
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4297-0053 เว็บไซต์  
http://itech.snru.ac.th/ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เริ่มจากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดทําการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 
ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี พ.ศ.2537 จึง
ได้เริ่มเปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก ส์ 
และในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 
แขนงวิชา คือแขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิด
สอนแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ต่อมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟูา ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 
ปี รวมท้ังได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีว
อุตสาหกรรม ในปี 2552หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 
และคณะได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 
2555  

 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ปรัชญา  
  คุณธรรมนําความรู้คู่ทักษะ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  

ปณิธาน 
มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบนแห่งพื้นฐาน คุณธรรม 

และร่วมช้ีนําการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 

http://itech.snru.ac.th/


 
 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 2 

 

 วิสัยทัศน์  
  ศูนย์กลางทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยี
พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ค่านิยมหลัก  

I – industrial technology   เราคือนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  T– teamwork     ร่วมกันทํางานด้วยความรัก  ความสามัคคี  
  E– ethics   มีจริยธรรม  ศีลธรรม และจรรยาบรรณในการทําหน้าท่ี 
  C– creativity   คิดอย่างสร้างสรรค์  และคิดเชิงบวก 
  H –happiness  Organization  เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข  

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรมตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช้บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  
4. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช้บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
3. การอนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม  
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น  
5. การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 
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1.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ  คณบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต มิสดีย์  รองคณบดีฝุายบรหิารและประกันคุณภาพการศึกษา 
 นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส  รองคณบดีฝุายวิชาการ 
  นายวาสนา      เกษมสินธ์  รองคณบดีฝุายแผนงานและกิจการพิเศษ 
 นายไวรุจน์ อิ่มโพ   รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
 นางลัคนา จีบแก้ว  หัวหน้าสํานักงานคณบดีและหัวหน้าพัสดุ 
 นายปริญญา รจนา    ประธานสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์  ศรีทอง  ประธานสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 
 นายสมภาร ดอนจันดา  ประธานสาขาวิชาการผลิตและอุตสาหการ 
 นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์  เจ้าหน้าท่ีพัสดุคณะ 
 นางสาวศิริพร คําอร่าม  เจ้าหน้าท่ีพัสดุคณะ 
 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  7 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  7 หลักสูตร  ดังน้ี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 4 ปี) 
 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

6 แขนง 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงเทคโนโลยีการผลิต 
3 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี) 
การบริหารงานก่อสร้าง 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 2 แขนง 
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คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

1.6 จ านวนนักศึกษา 

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  7 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  7 หลักสูตร  ดังน้ี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 4 ปี) 
 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 61 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 44 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 36 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 86 
แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 132 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง  18 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 135 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 63 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงเทคโนโลยีการผลิต 10 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 34 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 45 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 30 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 2 ปี) 
การบริหารงานก่อสร้าง 

35 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 70 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 51 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 26 
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1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ต าแหน่ง 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมปฏิบัติงาน

จริงและ 
ลาศึกษาต่อ 

ลาศึกษา
ต่อ 

รวมปฏิบัติงานจริง
และไม่นับรวม 
ลาศึกษาต่อ 

อาจารย์ ผศ. รศ. อาจารย์ ผศ. รศ. อาจารย์ ผศ. รศ. 

1. ข้าราชการ 0 0 0 4 10 0 0 1 0 15 1 14 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 0 28 1 0 0 0 0 29 4 25 
3. ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 2 0 0 2 0 0 0 1 0 5 0 5 

รวม 2 0 0 34 0 0 0 2 0 49 5 44 
 
 บัญชีรายชื่อ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) จําแนกตามประเภท ตําแหน่ง และระดับการศึกษา  

ล าดับที่ 
ค าน า 
หน้า 

ชื่อ – สกุล เลขที่ วันที่บรรจุ 
การ
นับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 นาย ยุทธนา อุทปา 77 24 กรกฎาคม 2538 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
2 นาย จรูญ ขาวสีจาน 78 17 พฤศจิกายน 2529 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
3 นาย ฟุูงศร ี ภักดีสุวรรณ 79 13 กันยายน 2542 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
4 นาย อนุวัต สุเพียร 80 24 กรกฎาคม 2531 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
5 นาง กัลยา กิตติเลิศไพศาล 81 1 ตุลาคม 2544 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
6 นาย ชาญวิทย์ พฤกษชาต ิ 82 17 เมษายน 2538 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
7 นาย สราวุฒิ บุญเกิดรัมย ์ 84 28 พฤศจิกายน 2540 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
8 นาย จตุรงค ์ ศรีทอง 85 19 กันยายน 2537 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
9 นาย สมภาร ดอนจันดา 86 8 พฤศจิกายน 2536 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
10 นาย อภิชาติ วงศ์อนันต์ 87 19 กันยายน 2537 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
11 นาย ภวัต มิสดีย ์ 88 16 พฤษภาคม 2529 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
12 นาย ปรีชาศาสตร ์ มีเกาะ 89 23 กรกฎาคม 2540 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
13 นาย สิทธิรักษ์ แจ่มใส 90 23 กรกฎาคม 2540 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
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ล าดับที่ 
ค าน า 
หน้า 

ชื่อ – สกุล เลขที่ วันที่บรรจุ 
การ
นับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

14 นาย ดําเกิง จันทร์ส่อง 91 9 สิงหาคม 2547 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
15 นาย วาสนา เกษมสินธ์ 173 23 พฤศจิกายน 2547 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
16 นาย จุลศักดิ ์ โยลัย SI.024 1 มิถุนายน 2548 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตร ี ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
17 นาย สมศักดิ ์ เจริญสุข SI.026 1 ตุลาคม 2553 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาเอก  
18 นาย วัชรกุล ก้อนก้ัน SI.028 22 มิถุนายน 2550 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตร ี  
19 นาย อาณัฐพงษ์ ภาระหัส SI.029 16 มิถุนายน 2551 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตร ี  
20 นาย ธฏษธรรมช์ ลาโสภา SI.077 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
21 นาย ทรงศักดิ ์ อินทรสิทธ์ิ SI.078 13 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
22 นาย ชัยยศ ลักษณะวิลัย SI.079 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
23 นางสาว ลัคนา จีบแก้ว SI.086 1 ตุลาคม 2554 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
24 นาย ศรลักษณ ์ พวงใบดี SI.108 1 มิถุนายน 2555 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
25 นาย ปริญญา รจนา UO007 11 เมษายน 2550 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
26 นาย ก้องภพ ชาอามาตย์ UO034 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ ณ 6 มิ.ย.54 
27 นางสาว ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย ์ UO035 14 มิถุนายน 2553 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
28 นาย ไวรุจน์ อ่ิมโพ UO036 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
29 นาย วุฒินันต์ ประทุม UO086 22 มิถุนายน 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ ณ 13 มิ.ย.54 
30 นาย กฤษฎา พรหมพินิจ UO102 13 กันยายน 2553 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ ณ 1 พ.ย.54 
31 นางสาว ธนวดี ละม่อม UO115 10 กุมภาพันธ์ 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
32 นาย รชต บุณยะยุต UO169 1 กรกฎาคม 2554 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
33 นาย รณยุทธ นนท์พละ UO170 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
34 นางสาว ลลิน ี ทับทิมทอง UO171 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
35 ว่าที่ร้อยตร ี อาจศึก มามีกุล UO172 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
36 นาย สิทธินัน บุญเลิศ UO173 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
37 นาย สิทธิศักดิ ์ ผุยโสภา UO182 10 ตุลาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
38 นางสาว นุจิรา โคตรหานาม UO202 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
39 นาย ภัทราพล กองทรัพย ์ UO203 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
40 นาง กัญญาภัค จอดนอก UO204 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
41 นาย ภาคิณ ลอยเจริญ UO251 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
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ล าดับที่ 
ค าน า 
หน้า 

ชื่อ – สกุล เลขที่ วันที่บรรจุ 
การ
นับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศึกษา 
หมายเหตุ 

42 นาย กิตติวัฒน์ จีบแก้ว UO252 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
43 นาย สุวิพงษ ์ เหมะธุลิน  3 มิถุนายน 2556 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
44 นางสาว ปิยะฉตัร ศุภวิทยาเจริญกุล  1 ธันวาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
45 นาย สาคร อินทะชัย  1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
46 นาย ภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า  1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
47 นาย ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย  1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ปรับจากรายเดือนเป็น พม. 
48 นาย เธียรรัตน ์ ฦๅชา  1 ตุลาคม 2558 1 อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
49 นาย ศรศักดิ ์ ฤทธ์ิมนตร ี  2 พฤศจิกายน 2558 1 อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
  งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2558) 

ล าดับที่ สาขาวิชา งบประมาณ 2557 
แผ่นดิน บก.ศ. กศ.ป. 

1 สํานักงานคณบดี 2,285,040 1,142,256 96,627 
2 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 699,300 395,560 253,869 
3 สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 467,310 275,666 15,376 
4 สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 487,620 234,416 117,256 

รวมทั้งหมด 3,939,270  2,047,898  483,128  

 อาคารสถานที่ 
ล าดับที่ อาคารเรียนสาขาวิชา ประเภทหอ้ง รวม 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ 
การ 

ห้องพัก
อาจารย ์

1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

30 3 10 43 

2 อาคารโรงงาน 4 3 3 10 
รวมทั้งหมด 34 6 13 53 

 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 

อัตลักษณ์  (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)     “บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ” 
 เอกลักษณ ์(ร่วมกับมหาวิทยาลัย)     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 
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ตอนที่ 2 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

 

องคป์ระกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการใน 2558 
1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจําของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่า
ความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่า คือคะแนนร้อยละ 7.5  
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
2. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีการจัดการเรื่อง
โครงการทางด้านการฝึกงานแก่นักศึกษาเพื่อ
ดําเนินการก่อนท่ีจะออกฝึกประสบการณ์จริง 
3.  มีการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุนให้
นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจําเพื่อให้นักศึกษา
มีคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีพึงประสงค์ และมีการ
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายครับท้ัง 5 ด้าน มีกา
รายงานผลและประเมินกิจกรรมด้านกิจกรรม
นักศึกษา 

1. คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพิ่ม
ช่องทางในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตํ่ากว่ามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ต่อนักศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์ทําให้เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการได้  ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ทําให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2558 
1. คณะมีการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยภายในคณะ
อย่างท่ัวถึง และมีการสร้างเครือค่ายความร่วมมือ
ทางงานวิจัยกับการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคลากรในคณะมีความกระตือรือร้นในการวิจัย 
คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและ
ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
รวมท้ังมีการประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทํางานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุนข่าวสาร 
แหล่งทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจําเป็นในการทํางานวิจัย 
2. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังมี
ผลงานวิชาการจํานวนน้อย ท้ังบทความวิชาการ 
ตํารา และเอกสารประกอบการสอน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2558 
1. คณะมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด และมีการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย รวมท้ังมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  
 

- 
 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2558 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เล็งเห็น
ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดทํากิจกรรมและ
โครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรได้ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 

- 
 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2558 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี
และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร 

1. คณะมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับ
หลักสูตรที่ถูกต้องและดําเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

  พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
ประกอบด้วยการมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

 

  ตัวบ่งช้ี    จํานวน  6  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 

 ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1.22 
1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0.51 
1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2.21 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 3.34 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 

คะแนน 2.38 

ผลการประเมิน ระดับพอใช ้
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หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร                        
 

    จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ผลลัพธ์ 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส 

ตําแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการ 
1. น.ส.ศิริพร  คําอร่าม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
2. น.ส.มณฑาทิพย์ สท้านไตรภพ ตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ : 
 
   คะแนนท่ีได้  = 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

ชื่อหลักสูตร 
ผ่านการก ากับมาตรฐาน    () 

ไมผ่่านการก ากับมาตรฐาน () 
คะแนนประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารงานก่อสร้าง (ทล.บ. 2 ปี) 

ต่อเนื่อง 

 2.42 คะแนน 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 2 ปี) ต่อเนื่อง 

 1.77 คะแนน 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ป)ี  

ต่อเนื่อง 

 0.00 คะแนน 

 X 100 
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ชื่อหลักสูตร 
ผ่านการก ากับมาตรฐาน    () 

ไมผ่่านการก ากับมาตรฐาน () 
คะแนนประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ.4 ป)ี 

 

 2.12 คะแนน 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการ

ผลิต (ทล.บ.4 ปี) 

 2.24 คะแนน 

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ป)ี 

 0.00 คะแนน 

7. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) 

 0.00 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 8.55 คะแนน 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 7 หลักสูตร 

คะแนนที่ได้ 

 

8.55/7 

= 1.22 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที่ เอกสาร 
คทอ.1.1(1.1) มคอ.2 จํานวน 7 หลักสูตร 

คทอ.1.1(1.2) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558
หลักสูตรที่ผ่านการกํากับมาตรฐานจํานวน 4 หลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 2.50 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 1.22 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 2.50 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพิ่ม
ช่องทางในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- ขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารย์
ประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ์ โดยพิจารณา
คุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดย
ส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความเช่ียวชาญ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

- ขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารย์ประจําหลักสูตรครบตามเกณฑ์ โดยพิจารณา
คุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยส่งเสริมการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความเช่ียวชาญ 
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จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

         จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2       :  อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยนําเข้า 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายสิทธิรักษ์  แจ่มใส 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการ 

นางสาวศิริพร คําอร่าม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น  
ของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
  โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
   

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 

 

          

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

      

         

      คะแนนท่ีได้  = 

 X 100 

 X 5 
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หมายเหตุ  : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ท่ีเหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเกี่ ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย ดังนี้ 

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

 
ผลการด าเนินงาน  : 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 
1. จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
    คุณวุฒิปริญญาเอก 

 

2 คน 

2. จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ 
    ลาศึกษาต่อ 

49 คน 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2/49) × 100  
= 4.08 

4. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนด 
    ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

(4.08 × 5 / 40) 
คะแนนท่ีได้ = 0.51 คะแนน 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที่ เอกสาร 
คทอ.1.2(1.1) จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

คทอ.1.2(1.2) 
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   
1. ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
2. ผศ.ดร.สมศักดิ์ เจริญสุข 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 2.50 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 0.51 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 2.50 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตํ่ากว่ามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ต่อนักศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์ทําให้เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

- สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อในหลักสูตรนอก
เวลาราชการ 
- รับอาจารย์เพิ่มโดยมีการกําหนดคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาเอก 
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 จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ                                                                                                       
 

          จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                                                                                                       
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
                   ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5           

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  :  อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  
ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยนําเข้า  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายสิทธิรักษ์  แจ่มใส 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการ 

นางสาวศิริพร คําอร่าม ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริม
ให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ อย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
  โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
   

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย์ร่วมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
    

          คะแนนท่ีได้ = 

 

 X 100 

 X 5 
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ผลการด าเนินงาน  : 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 

1. จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  36 คน 
2. จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน 
3. จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  - คน 
4. จํานวนอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - คน 
5. จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมดรวมท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 49 คน 
           รวมอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ข้อ 2 + 3 + 4) 13 คน 
6. ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (13/49) × 100  

= 26.53 
7. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
    ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

(26.53 × 5 / 60) 
คะแนนท่ีได้ = 2.21คะแนน 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.3(1.1) 
- จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําปีการตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 

คทอ.1.3(1.2)  

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา  
  1. นายจตุรงค์ ศรีทอง 

2. นายอภิชาต วงศ์อนันต์ 
3. นางฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
4. นายจรูญ ขาวสีจาน 
5. นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
6. นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
7. นายภวัต มิสดีย์ 
8. นายอนุวัต สุเพียร 
9. นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
10. นายสมศักดิ์ เจริญสุข 
11. นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล 
12. นายวาสนา เกษมสินธ์ 

  13. นายรชต  บุญยะยุต 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 2.50 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 2.21 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 2.50 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

- คณาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการได้  ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ทําให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เตรียม

เอกสารต่างๆ  สําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ล่วงหน้าและยื่นขอตําแหน่งวิชาการเมื่อคุณสมบัติ
ครบ 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 
ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเชิญบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ให้คําแนะนําใน 

การทําผลงานทางวิชาการทําผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ในคณะเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    :  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยนําเข้า 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการ 

1. นายสาธิต ศรีอาจ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
2. นายนพรุจ มุสิกะโปดก ตําแหน่ง นักวิชาการโสด
ทัศนศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมท้ังมี
ความเช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวน
เหมาะสม 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
  ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็น
คะแนน 5  
  ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คํานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่าง 
มาพิจารณาดังนี้  
  ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 
20 กําหนดเป็นคะแนน 0  
  ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

   SCH     = Σni Ci 
   เมื่อ  ni  = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
  Ci  = จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
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                              Student Credit Hour (SCH ) ทั้งปี                                                                                                       
 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้ 
 
 

   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา    
   
   เทียบเท่าต่อปี (FTES) 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ    
   สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา  

 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

       - แพทยศาสตร์ 
       - พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   8 : 1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 

สูตรการค านวณ : 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 = 
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 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                                            สดัส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 5 - (ค่าร้อยละท่ีคํานวณได้จาก 2.3)                                                                                                       
 

                     4 

 
 
 
 

2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    0   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 

1. ผลรวมค่า FTES ของคณะ  938.4722 
2. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 44 
3. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง 21.33 
4. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์ 
    มาตรฐาน 

20 

5. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (คํานวณตามสูตร) 21.33 – 20 / 20 x 100 = 
6.65/4 = 1.66 

6. คะแนนท่ีได้ (เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร) 5 – 1.66 = 3.34 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
คทอ.1.4(1.1) สรุปค่า SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2558 

คทอ.1.4(1.2) 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําปีการตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 3.34 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 5.00 คะแนน 

 

 X 100 

 

   คะแนนท่ีได้  = 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- - เพิ่มจํานวนอาจารย์ประจําให้มีจํานวนสัดส่วนตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด 
- จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ี สกอ.
กําหนด 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

- เพิ่มจํานวนอาจารย์ประจําให้มีจํานวนสัดส่วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
- จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อิ่มโพ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย ตําแหน่งอาจารย์ 
2. นายจุลศักด์ิ โยลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
3. น.ส.ธัญญรัตน์ ผาลี ตําแหน่งบรรณารักษ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
กับนักศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้คําปรึกษา 
ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการ 
ศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
โดยการให้บริการท้ังหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
  1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก 
เวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
   5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

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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ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. จัดบริการให้คําปรึกษาทาง 
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่ 
นักศึกษาในคณะ 

 คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา และคณะทํางานพิจารณา
ปัญหาและแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเรียนของนักศึกษา
เพื่อให้การดูแลนักศึกษาจน
สามารถจบการศึกษาได้ตามเวลา
และมีประสิทธิภาพ มีการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อแนะนํา
การศึกษา การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และสวัสดิการต่างๆ 
แก่นักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนให้นักศึกษาพบปะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ กิจกรรม
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันไหว้
ครู และวันปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น
 คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะผ่านทางกล่อง
ข้อเสนอแนะตามท่ีคณะได้
จัดเตรียมไว้ มีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้คําปรึกษา
และข้อเสนอแนะผ่านทาง 
Facebook คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คทอ. 
1.5(1.1) 

 
 

คทอ. 
1.5(1.2) 
คทอ. 

1.5(1.3) 
คทอ. 

1.5(1.4) 
 

- คําส่ังมหาวิทยาลัยราภัฏ
สกลนคร ท่ี 525/2559 เรื่อง
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาภาค
ปกติ 
- คู่มือนักศึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 
- กล่องข้อเสนอแนะของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- Facebook คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน 
ท่ีใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ได้แก่ ข่าวการศึกษาและ
ตารางการเรียนการปฏิบัติงาน ข่าว
ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมการ
พัฒนาตนเอง เป็นต้นผ่านช่อง

คทอ. 
1.5(2.1) 

 
 

คทอ. 
1.5(2.2) 

- ระบบกิจกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม I-TECH SNRU 
ระบบบริหารการศึกษา 
http://aris.snru.ac.th 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

http://aris.snru.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

ทางการส่ือสารต่าง ๆ อาทิเช่น 
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เว็บไซต์ของหน่วยกิจการนักศึกษา 
เว็บไซต์หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา เป็นต้น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ สําเนาเอกสาร
ส่งผ่านทางนายกสโมสรนักศึกษา 
ประธานนักศึกษาแต่ละช้ันปี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
รวมถึง Facebook คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ. 
1.5(2.3) 

 
 

- Faecbook  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ 
การศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะมีการจัดกิจกรรมในหลาย
รูปแบบ ท้ังท่ีดําเนินการโดยคณะฯ 
และดําเนินการโดยนักศึกษาเอง 
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะทาง
สังคม การส่ือสาร การทํางานเป็น
ทีม ตลอดจนความเข้าใจในบทบาท
ต่อสังคมไทย เช่น โครงการการ
เตรียมความพร้อมและการปรับตัว
สําหรับการเข้าทํางานใหม่เพื่อ
ความสําเร็จ  เป็นต้น 

คทอ. 
1.5(3.1) 

 
 

คทอ. 
1.5(3.2) 

 
 
 
 
 

- โครงการการเตรียมความ
พร้อมและการปรับตัวสําหรับ
การเข้าทํางานใหม่เพื่อ
ความสําเร็จ 
- สรุปโครงการการเตรียมความ
พร้อมและการปรับตัวสําหรับ
การเข้าทํางานใหม่เพื่อ
ความสําเร็จ 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัด 
กิจกรรมและการจัดบริการใน 
ข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

- - - 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4  
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
และการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม

- - - 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

ความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น 
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 

- - - 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 5 ข้อ 4 (คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 3 ข้อ 3 (คะแนน) 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 5 ข้อ 4 (คะแนน) 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะดําเนินการประเมิน

คุณภาพในการจัดกิจกรรมและการบริการในข้อท่ี  
1 – 3 เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อนําไปพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและการบริการ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อิ่มโพ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายศรลักษณ์  พวงใบดี ตําแหน่ง อาจารย์ 
2. นายศรศักด์ิ   ฤทธิ์มนตรี ตําแหน่ง อาจารย์ 
3. นายสาคร  อินทะชัย ตําแหน่ง อาจารย์ 
4. น.ส.มณฑาทิพย์ สท้านไตรภพ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็น
กิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีประกอบ ด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5  ประการ  ได้แก่  (1) คุณธรรมจริยธรรม  (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณ ลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีคณะ สถาบัน สภา / องค์กรวิชาชีพ 
ได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA (Plan, Do, 
Study/Check Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรมจริยธรรม 

   (2) ความรู้  

  (3) ทักษะทางปัญญา  

  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
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  4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป  

  5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

   6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  : 

 

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 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม 

 คณะฯ มีการกําหนด
นโยบายการพัฒนานักศึกษาพร้อม
ท้ังจัดทําแผนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท้ัง 5 
ประการ โดยได้กําหนดเป็น
โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
โดยแผนกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาท้ังหมดนั้น จะต้องผ่าน
การพิจารณาความเห็นชอบจาก
รองคณบดีฝุายงานกิจการนักศึกษา 
และเสนอต่อคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปในการจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษา คณะฯ ส่งเสริมให้สโมสร
ของนักศึกษาให้มีการทํางานเป็น
ขั้นตอน ตามระบบบริหารจัดการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้

คทอ. 
1.6(1.1) 

- แผนปฏิบัติงานโครงการงาน
พัฒนานักศึกษา ประจําปีการ 
ศึกษา 2558 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

การทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ดังนี ้
 1. สโมสรนักศึกษา ต้องทํา
แผนพัฒนานักศึกษา ท้ังนี้ในการ
วางแผน (Plan) จะมีการนําปัญหา
อุปสรรคในกิจกรรมเดียวกันหรือ
ลักษณะเดียวกันในปีท่ีผ่านมา 
(Adjust) มาพิจารณาเพื่อปรับแผน
และวัตถุประสงค์รวมท้ังประโยชน์
ของโครงการหรือกิจกรรมแล้วส่ง
ให้งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาพิจารณาต่อไป 
 2. ข้ันตอนการดําเนิน
กิจกรรม (Do) ทุกกิจกรรมนั้น 
สโมสรนักศึกษาต้องดําเนินการ
เสนอขออนุมัติจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมเสนอตามลําดับข้ันตอน
ระเบียบการจัดทําโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์/บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
มีการประเมินความเส่ียง ปัญหา
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค 
 3. การดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
นั้น สโมสรนักศึกษาของนักศึกษา
จะต้องประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรม (Check) และจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม



 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 52 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

ตามลําดับข้ัน ตามแผนปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 4. นําผลการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรมมาปรับปรุง 
(Act) แผนในการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่อไป โดยจัดประชุม
หรือสัมมนาระหว่างสโมสร
นักศึกษา เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมและ
แลกเปล่ียนความรู้ผลสําเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ วิธีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ในครั้งต่อไป 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ 
ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
   (1) คุณธรรมจริยธรรม 

   (2) ความรู้  

   (3) ทักษะทางปัญญา  

   (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ  

   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 คณะฯ ได้จัดแผนพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข 
ตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2558 ได้แก่ โครงการ 
หรือกิจกรรม ดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 - โครงการถวายเทียนพรรษา 
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 
2. ด้านความรู้ 
 - โครงการกิจกรรมวันเทคโนฯ 
Open House 2015 
3. ทักษะทางปัญญา 
 - โครงการวันครอบครัว

 
คทอ.

1.6(2.1) 
 
 

คทอ.
1.6(2.2) 

 
 

คทอ.
1.6(2.3) 

 
 
 

คทอ.
1.6(2.4) 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
- รายงานผลการดําเนินงาน
ถวายเทียนพรรษา หิ้วปิ่นโต
เข้าวัด 
2. ด้านความรู้ 
- รายงานผลการดําเนินงาน
โครง การกิจกรรมวันเทคโนฯ 
Open House 2015 
3. ทักษะทางปัญญา 
- รายงานผลการดําเนินงาน
โครง การวันครอบครัว
อุตสาหกรรม ทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมสืบสารภูมิปัญญา
และรักษาส่ิงแวดล้อม 
- รายงานผลการดําเนินงาน
โครง การทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

อุตสาหกรรม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสารภูมิปัญญา
และรักษาส่ิงแวดล้อม 
 - โครงการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
 - โครงการแนะแนวอาชีพ
ทางด้านโยธาและสถาปัตยกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 - โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โรงงาน และเรียนรู้วัฒนธรรม  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 - โครงการการเตรียมความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์และระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 

คทอ.
1.6(2.5) 

 
 
 
 
 
 

คทอ.
1.6(2.6) 

 
 
 
 

คทอ.
1.6(2.7) 

- รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการแนะแนวอาชีพ
ทางด้านโยธาและ
สถาปัตยกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตย 
กรรม 
4. ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โรงงาน และเรียนรู้วัฒนธรรม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการการเตรียมความ
พร้อมทางคณิตศาสตร์และ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2558 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะมีการจัดกิจกรรมแนะ
แนวอาชีพทางด้านโยธาและ
สถาปัตยกรรมนักศึกษาสาขาวิชา
โยธาและสถาปัตยกรรมเพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองและแนวคิดท่ี
ถูกต้องต่อวิชาชีพ  

คทอ.
1.6(3.1) 

 
 
 

คทอ.
1.6(3.2) 

 

- โครงการแนะแนวอาชีพ
ทางด้านโยธาและ
สถาปัตยกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 
- รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการแนะแนวอาชีพ
ทางด้านโยธาและ
สถาปัตยกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตย 
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กรรม 
4. ประเมินคุณภาพของการจัด 
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  
1 - 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

การดําเนินโครงการ ประจําปี
การศึกษา 2558 เพื่อประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย
มีโครงการ  ท้ังส้ิน 4 โครงการ 
โครงการท่ีมีผลการดําเนินงาน
บรรลุดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จํานวน 4 โครงการ  

คทอ.
1.6(4.1) 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา คณะฯ สรุปประเมิน 
ผลความสําเร็จการดําเนิน
โครงการประจําป ีการศึกษา 
2558  

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4  
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
และการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความ  
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มี
การดําเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2558 ใน
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เวลา 14.00 - 16.30 
น. โดยมีการสรุปประเมินผล
ความสําเร็จการดําเนินโครงการ 
ประจําปีการศึกษา 2558 เพื่อ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีโครงการ
ท้ังส้ิน 4 โครงการ โครงการท่ีมีผล
การดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จํานวน 4 โครงการ 
และโครงการ/ และท่ีประชุมมีมติ 
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําผลการ
ดําเนินงาน ไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งต่อไป 

คทอ.
1.6(5.1) 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา คณะฯ สรุปประเมิน 
ผลความสําเร็จการดําเนิน
โครงการประจําป ีการศึกษา 
2558 
 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น 
ประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

- - - 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 5 ข้อ 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 5 ข้อ 4 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องกับรุ่นพี่ ได้มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมโครงการร่วมกัน   

 

1. ควรมีการจัดโครงการให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 
2. ควรจัดโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 มากทุสุด ท้ังด้านความรู้ และทักษะการ
วิเคราะห ์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ในการจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกช้ันปีมีส่วน
ร่วมโครงการทุกโครงการ 

1. ควรมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการหลายวัน
มากกว่านี้ 
2 .  กิ จก รรม ใน โครง การ ท่ี จัดขึ้ นควรมี ความ
หลากหลายมากกว่านี้ 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง และล่วงหน้าให้
มากกว่านี้ 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 
 1. การจัดโครงการมีการวางแผน แลเตรียมการล่วงหน้า 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
 1. จัดการอบรมให้ความรู้ให้นักศึกษาได้รับทราบ/ เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM  
 3. จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และทิศทางในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมุมมองของ
ศิษย์เก่า 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 

   สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพ แวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ  3 ประการ คือ 1) สถาบันต้อง 
มีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน   
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และ 
พันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 

 ตัวบ่งช้ี    จํานวน  3  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
 

   ตัวบ่งชี้ 
การวิจัย 

ค่าคะแนนที่ได้ 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4.00 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.75 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 2.99 

คะแนน 3.25 
ผลการประเมิน ระดับพอใช ้

 

 

หมายเหตุ : 
 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
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     :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายแผนงานและกิจการพิเศษ 

นางสาวสายฝนทอง  แจ่มใส ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมี
แนวทางการดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
ท่ีกําหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์  

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
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  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 

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 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
ดําเนินการจัดทําเว็บไซต์คณะฯ 
ลิงค์ ระบบ NPMS และ ฐานข้อมูล
วิจัยThaiLIS เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศให้กับอาจารย์และบุคลา
การของ 
    คณะฯ และมีรองคณบดีฝุาย
แผนงานและกิจการพิเศษ ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ในระดับ
มหาวิทยาลัย  

คทอ.
2.1(1.1) 

 
คทอ.

2.1(1.2) 
 

คทอ.
2.1(1.3) 

 
 
 
 

- เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ระบบ 
NPMS  

- เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ฐานข้อมูล
วิจัย ThaiLIS 

- คําส่ังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เลขท่ี 8/2558 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(เพิ่มเติม)  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

    - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติ 
งานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์     

    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
ได้ดําเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาของ
คณะฯ คือ 
1. มีห้องปฏิบัติการงานวิจัยและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่ง
คณะฯ มีไว้ให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษาท่ีสืบค้นข้อมูลต่างๆ ใน
การทํางานวิจัยและการเรียนการ

คทอ.
2.1(2.1) 

 
 

คทอ.
2.1(2.2) 

 
คทอ.

2.1(2.3) 
 

- รูปถ่ายห้องปฏิบัติการ
งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- รูปถ่ายห้องสมุด/แหล่ง
สืบค้นคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- รูปถ่ายห้องสืบค้นและห้อง
ปฏิบัติงานวิจัย และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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สร้างสรรค์ 

    - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

     - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งาน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

สอน  
2.ห้องสมุดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
การทําวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา เนื่องจากจะมีเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
นักศึกษาทุกๆ ช้ันปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้
นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษาข้อมูล  
3. ห้องสืบค้นและห้องปฏิบัติ
งานวิจัย และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระดับสาขาวิชา สาขา
วิชาฯ ได้จัดคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องปริ้น เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานวิจัยของนักศึกษาและ
สาขาวิชาฯ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อไว้บริการอาจารย์
และนักศึกษา สืบค้นข้อมูลในการ
ทํางานวิจัยและเกี่ยวกับการเรียน
การสอน  และมีโรงฝึกปฏิบัติงาน 
เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการทํางาน
วิจัยในการประดิษฐ์เครื่องต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานวิจัย 
 4. คณะฯ ได้จัดโครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบ
และส่ิงประดิษฐ์นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อ
เผยแพร่ผลงาน/ช้ินงานวิจัย  

 
คทอ.

2.1(2.4) 
 
 

คทอ.
2.1(2.5) 

 
 
 
 
 
 

คทอ.
2.1(2.6) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานออกแบบและ
ส่ิงประดิษฐ์นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
ออกแบบและส่ิงประดิษฐ์
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   คณะฯ ได้ดําเนินการจัดสรร
งบประมาณ  เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

คทอ.
2.1(3.1) 

 

- รหัสงบประมาณแผ่นดิน
2558และงบ บ.กศ. 2558
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สําหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจากงบประมาณ
แผ่นดิน พ.ศ. 2558 จํานวน 
80,000 บาท และอาจารย์ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คทอ.
2.1(3.2) 

 
 
 
 
 

 
 

คทอ.
2.1(3.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

คทอ.
2.1(3.4) 

และประกาศคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง ผล
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์
สําหรับบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก
เงินนอกงบประมาณ งบบํารุง
การศึกษา (บ.กศ.)  ประจําปี 
พ.ศ. 2558 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผล
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยสําหรับบุลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ งบ
บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  
- ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยในช้ันเรียนสําหรับ
บุคลากร (สายวิชาการ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ งบ
บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
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การวิจัยสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   
2. โครงการสนับสนุนการผลิต
เอกสารวิชาการและจัดทํา
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3. โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานออกแบบและส่ิงประดิษฐ์
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

คทอ.
2.1(4.1) 

 
 
 
 

คทอ.
2.1(4.2) 

 
 

คทอ.
2.1(4.3) 

 
 

คทอ.
2.1(4.4) 

 
 

คทอ.
2.1(4.5) 

 

- โครงการสนับสนุนการผลิต
เอกสารวิชาการและจัดทํา
วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและอาจารย์ใน
ระดับชาติ  

- โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานออกแบบและ
ส่ิงประดิษฐ์นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- รูปภาพนิทรรศการแสดงผล
งานออกแบบและส่ิงประดิษฐ์
นักศึกษา  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยโดยสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้

คทอ.
2.1(5.1) 

 
 

คทอ.

- โครงการเทคนิคการเขียน
ผลงานทางวิชาการและการ
จัดทําการเรียนการสอน SNRU 
e-Leaning  

- โครงการเทคนิคการเขียน



 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 42 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

ด้านเทคนิคการเขียนผลงานทาง
วิชาการด้านเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และการพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อก้าว
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
   และสนับสนุนงบประมาณในการ
เข้าร่วมการอบรม / การประชุม 
และมีการสร้างขวัญและกําลังใจ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 

2.1(5.2) 
 
 

คทอ.
2.1(5.3) 
 

คทอ.
2.1(5.4) 

 
 
 
 

คทอ.
2.1(5.5) 
 
 
 

คทอ.
2.1(5.6) 
 

บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 
- โครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

- บันทึกข้อความขออนุญาต
ไปราชการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและอาจารย์ใน
ระดับชาติ  
- บันทึกข้อความขออนุญาต
ไปราชการ เข้าร่วมโครงการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียน
บทความวิจัยและบทความ 

วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  
- รูปภาพการรับมอบรางวัล
การสร้างขวัญและกําลังใจ
อาจารย์และนักวิจัย 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- - - 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 6 ข้อ 5 (คะแนน) 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 5 ข้อ 4 (คะแนน) 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 (คะแนน) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- คณะมีการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยภายในคณะ
อย่างท่ัวถึง  
- คณะมีโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย เช่น โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทาง
วิชาการและการจัดทําการเรียนการสอน SNRU e-

Leaning  โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติและโครงการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

-คณะมีความกระตือรือร้นในการวิจัย และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุน
การทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การวิจัยอย่างท่ัวถึงและส่งเสริมให้มีการสร้างความ
ร่วมมือทางงานวิจัยกับส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพิ่มเติมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย
ร่วมกับบุคลากรของส่วนราชการปกครองท้องถิ่น 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยนําเข้า 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายแผนงานและกิจการพิเศษ 

น.ส.ศิริพร คําอร่าม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 
อุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและท่ีได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน   
          นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน 
ยังเป็นตัวบ่งช้ีท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

    1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

    1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

           จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

สูตรการค านวณ : 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ 
   ประจําและนักวิจัย 
 
 
 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
     
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
      คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ :  
  1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ  
  2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  
ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  
  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
  4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 X 5  คะแนนท่ีได้  = 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 44 คน 
จํานวนนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - คน 

รวม 44 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
    - แผ่นดิน 689,300 บาท 
    - งบประมาณ บ.กศ. 571,500 บาท 
    - ทุนวิจัยในช้ันเรียน 45,000 บาท 
    - กศ.ป. - บาท 

รวม 1,305,800 บาท 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - บาท 

รวมเงินทั้งหมด - บาท 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัย 

1,305,800/44 
= 29,677.27 

 
คะแนนที่ได้ 

29,677.27 X 5 / 60,000 
= 2.47 

 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 
คทอ.2.2(1.1)  สัญญาทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 
คทอ.2.2(1.2) สัญญาทุนงบประมาณ บก.ศ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน 
คทอ.2.2(1.3) ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2558 

คทอ.2.2(1.4) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ช้ันเรียนสําหรับบุคลากร (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

คทอ.2.2(1.5) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บก.
ศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คทอ.2.2(1.6) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คทอ.2.2(1.7) ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
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งานสร้างสรรค์ สําหรับบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากเงินนอกงบประมาณ งบ
บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปี พ.ศ. 2558 

คทอ.2.2(1.8) 
สรุปตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 2.50 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 2.47 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 3.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทํางานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุนข่าวสาร 
แหล่งทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจําเป็นในการทํางานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ส่งงานวิจัยเพื่อขอ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 
 ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอกสถาบันมากข้ึน เพื่อให้มี
ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการท่ีจะนําไปเผยแพร่ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3       :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  ผลลัพธ์ 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายแผนงานและกิจการพิเศษ 

1. น.ส.ศิริพร คําอร่าม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
2. น.ส.มณฑาทิพย์ สท้านไตรภพ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็น
ผลงานท่ีมีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ  ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
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ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย   
 

                  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
                                ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ  : 
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนท่ีได้ = 
 
    
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน 
ข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 
2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป

 X 100 

 X 5 
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และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  

 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  

 
  การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

 
  ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ผลการด าเนินงาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  18  
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 4 0.8 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ กรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก .พ.อ./ กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 
 

4 1.6 

4. ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐาน ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

0.60 2 1.2 

6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ . 2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ
แจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 
กลุ่มที ่1 

0.80 2 1.6 

7. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

1.00 3 3 

8. ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
9. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00   

10. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00   
11. ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00   
12. ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  

1.00   

13. ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง

1.00   
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วิชาการ 
14. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 1 0.2 

15. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
16. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
17. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน 
 ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
18. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.00   
19. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 2 2 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 49  

จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง -  

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 49  
 
 
 
 

วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย =  10.4/49 X 100 
 

                                                                                                                  = ร้อยละ 21.22 

 

               แปลงค่าเป็นคะแนน  = 21.22 X 5 / 30 

 

                                                                                   คะแนนท่ีได้   = 3.54 คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.1) 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร
สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (0.2)  
(อ.กิตติวัฒน์ จีบแก้ว) 

คทอ.2.3(1.2) 
Smart Motocycle Helmet – Casque pour motards. Une commande vocale 
regle la temperature interieure selon le besoin (1.0) (ผศ.วาสนา เกษมสินธ์) 

คทอ.2.3(1.3) 
Detecteur pour utillsation quotidienne pour determiner la quantite de 
sucre dans boissons (1.0) (ผศ.วาสนา เกษมสินธ์) 

คทอ.2.3(1.4) 
MPB Phase Transition and Microstructure of (1-x) PMN-xPXT Activated by 
0.05BZN Ceramics (1.0) (อ.สาคร อินทะชัย) 
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เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.5) 
วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดินเบิกร่อง หยอดเมล็ด และ
กลบเมล็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (0.4) (อ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา) 

คทอ.2.3(1.6) 
การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟูาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (0.6) (ผศ.วาสนา เกษมสินธ์, อ.กฤษฎา พรหมพินิจ,  
อ.ปริญญา รจนา) 

คทอ.2.3(1.7) 
ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์สําหรับเวลาการวางแผนระยะเวลากิจกรรม
ก่อสร้าง (0.6) (อ.สิทธิศักดิ์ ผุยโสภา) 

คทอ.2.3(1.8) 
Predication of Thermal Conductivity of Mg2X (X = Ge and Sn) Molecular 
dynamics (0.6) (อ.ไวรุจน์ อิ่มโพ) 

คทอ.2.3(1.9) 
Self-Adjusted Pneumatic Loading Oedometer for ID Consolidation (0.6)  
(อ.วุฒินันต์ ประทุม) 

คทอ.2.3(1.10) 
Uni-leg and π-shape thermoelectric cells (0.6) (อ.ไวรุจน์ อิ่มโพ, ผศ.วาสนา 
เกษมสินธ์, อ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน) 

คทอ.2.3(1.11) 
EFFECTS ANNEALIN TREATMENT ON THERMOELECTRICITY OF LEAD 
TELLURIDE THIN FILMS ON Si-WAFER PREP ARED BY DC MAGNETRON 
SPUTTERING SYSTE (0.6) (อ.ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย) 

คทอ.2.3(1.12) 
การพยากรณ์ความต้องการข้างฮางงอกของจังหวดัสกลนคร (0.2)  
(อ.ภัทราพล กองทรัพย์) 

คทอ.2.3(1.13) การหาจุดรับซื้อน้ํายางพาราในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร (0.2) (อ.ภัทราพล กองทรัพย์) 

คทอ.2.3(1.14) 
การหาแหล่งทําเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมของโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
(0.2) (อ.นุจิรา กองทรัพย์) 

คทอ.2.3(1.15) 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวฮางงอก 
กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชน บ้านน้อยจอมศรี จังหวัดสกลนคร (0.2)  
(อ.นุจิรา กองทรัพย์) 

คทอ.2.3(1.16) 
การกําหนดจุดจอดรถบริการแพทย์ฉุกเฉินท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสกลนคร 
(0.2) (อ.นุจิรา กองทรัพย์) 

คทอ.2.3(1.17) ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2558 

คทอ.2.3(1.18) 
A COMPARISON OF REBAR QUANTITIES OBTAINED BY TRADITIONAL VS BIM-
BASED METHODS (อ.วุฒินนัต์ ประทุม) 

คทอ.2.3(1.19) 
EFFECT OF CO DOPANT ON THERMAL CONDUCTIVITY OF ZnO (อ.ภณุวัฒน์ 
วงค์แสงน้อย) 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 3.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 3.54 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 4.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- - ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ นําเสนอ

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ท่ีอยู่ในค่าน้ําหนังท่ี
สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - จัดโครงการหรือจัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ความรู้ เพื่อให้
เกิดผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ในคณะ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม : 

- จัดโครงการหรือจัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ความรู้ เพื่อให้
เกิดผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ในคณะ 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเช่ียวชาญการ
ให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง  
ทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่าง ๆ  
หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งช้ี    จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 
 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

  ตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 

คะแนน 3.00 
ผลการประเมิน ระดับพอใช ้

 
หมายเหตุ : 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
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 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อิ่มโพ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นางสาวนุจิรา โคตรหานาม ตําแหน่ง อาจารย์ 
2. นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ตําแหน่ง อาจารย์ 
3. นายภัทราพล  กองทรัพย์ ตําแหน่ง อาจารย์ 
4. น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ตําแหน่ง อาจารย์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึง 
ถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําป ีท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ี
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
   1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  
  5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
 
 
 



 

 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 57 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   

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 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. จัดทําแผนการบริการ
วิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
ความต้อง การของสังคมและ
กําหนดตัวบ่งช้ี 
วัดความสําเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 
และเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

คณะได้ดําเนินการ 
- จัดทําแผนการบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้
นําเข้าพิจารณาในการประชุมของ
กรรมการประจําคณะฯเมื่อวันท่ี 21 
ต.ค. 2558  
- มีการจัดทําแบบฟอร์มการสํารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการ  

คทอ.
3.1(1.1) 
คทอ.

3.1(1.2) 
คทอ.

3.1(1.3) 
 

- แผนการบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- แบบฟอร์มการสํารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการ 
- รายงานสรุปผลการสํารวจ
ความต้องการรับริการวิชาการ 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน 
หรือสังคม 

    คณะได้ดําเนินการจัดทําแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
ของแต่ละโครงการ ซึ่งในครั้งนี้มี
โครงการท่ีดําเนินการเรียบร้อย
จํานวน 3 โครงการ ได้แก่  
1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  
2) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยี  
3) โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน 
และเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน 
    ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ
พัฒนานักศึกษาในการนําความรู้จาก
การเรียนไปใช้ฝึกประสบการณ์ผ่าน
การบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึง

คทอ.
3.1(2.1) 

- แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 58 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

การจัดกิจกรรมต่างๆ มีจิตสาธารณะ 
รั ก ชุ ม ชน ใน ท้ อ ง ถิ่ น แ ละ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน  
    และเกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน/
สัง คม ดั งนี้  ก า ร ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
เครื่องยนต์เล็กให้แก่ชุมชนโดยใช้การ
ฝึกปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนต่อไปได้ การให้ความรู้ใน
ด้าน เทค โน โลยี กั บการอนุ รั กษ์
วัฒนธรรมให้แก่ ชุมชนและ การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 

3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

   คณะมีการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการ 
1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร
สามารถปฏิบัติดูแลรักษา แก้ปัญหา
ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์เล็กเพื่อ
การเกษตรไ ด้อย่ างถูก ต้อง  เพื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเครื่องทุ่น
แรงท่ีใช้ในการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
แ ล ะ เ พื่ อ แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม รู้ 
ประสบการณ์ในการใช้งานและ
บํารุงรักษาเครื่องยนต์ของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
1-2 เม.ย. 2559 ณ เทศบาลตําบล
อ่างศิลา ตําบลอ่างศิลา อ.ส่องดาว 
จ.สกลนคร ซึ่งมี จํานวนผู้เข้าร่วม

คทอ.
3.1(3.1) 

 
คทอ.

3.1(3.2) 
 

คทอ.
3.1(3.3) 

 
คทอ.

3.1(3.4) 
 

คทอ.
3.1(3.5) 
คทอ.

3.1(3.6) 

- โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องยนต์เล็ก
เพื่อการเกษตร 
- รายงานการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียนและเรียนรู้วัฒนธรรม
ชุมชน 
- รายงานโครงการค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรียนและเรียนรู้
วัฒนธรรม 
- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ด้วยเทคโนโลยี 
- รายงานโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี 
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ท้ั งหมด 47  คน  ผลการ ดํา เนิ น
โ ค ร ง ก า ร พ บ ว่ า  มี ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามด้านข้อมูลท่ัวไปดังนี้ 
เพศชาย จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.6 อายุ 40-49 ปีจํานวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.81 การศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน 19 คน 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ละ  4 0 . 4 3  อ า ชี พ 
เกษตรกร จํานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.10 และอายุการใช้งาน
ของเครื่องยนต์เหล็กมีอายุ 1-5 ปี 
จํานวน  12  คน  คิด เป็นร้ อยละ 
25.53 ส่วนผลการประเมินความพึ่ง
พอใจในด้านวิทยากร อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉล่ียท่ี 4.43 ด้านสถานท่ี 
ระยะเวลา อาหาร อยู่ระดับมาก 
ค่าเฉล่ียท่ี 4.54 ด้านการนําความรู้ไป
ใช้ อยู่ระดับมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.47 
และผลการประเมินรวมท้ัง 3 ด้าน 
อยู่ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.48 
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ รักชุมชนในท้องถิ่น ได้ฝึก
ประสบการณ์ทํางานโดยตรงจากการ
ปฏิบัติงานในสถานท่ีจริงและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้
ดําเนินโครงการในระหว่างวันท่ี 18-
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22 พ.ย. 2558 ณ โรงเรียนและ
ชุมชน สยามกลการ 5 ตําบลกกตูม 
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีจํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 320 คน 
ผลการดําเนินโครงการจาก
แบบสอบถามพบว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 74.57 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
81.81 และผลการสํารวจความพึง
พอใจโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
อยู่ระดับมาก และจําแนกตาม
รายการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและ
มากท่ีสุด  
3) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทํานุ
บํารุงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาในชุมชน 
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนและสถานบันการศึกษา โดย
จัดวันท่ี 18 มี.ค. 2559 ณ วัดม่วงไข่ 
บ้านนาบัว ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.
นครพนม ผลการดําเนินโครงการ
พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 30 
คน โดยเป็นเพศชาย 22 คน(ร้อยละ 
73.33) ด้านความพึงพอใจต่อการ
ถ่ า ย ทอ ดข อ ง วิ ท ย า ก ร ผู้ อ บ ร ม
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและ
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ตรงประเด็นมีความรอบรู้ในเนื้อหาท่ี
อบรมอยู่ระดับร้อยละ 98 ระดับมาก
ท่ีสุด มีความพึงพอใจต่อสถาน ท่ี
อบรมและความเหมาะสมของส่ือ 
เครื่องมือ 
โสตทัศนูปกรณ์ ระดับมากท่ีสุด (ร้อย
ละ 98) 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่ง ช้ีของแผนและ โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา  

- - - 

5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให ้บริการวิชาการสังคม  

- - - 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิ ช าก า รแก่ สั ง คม ใน ระ ดั บ
สถาบัน 

คณะฯ มีการดําเนินงานเข้าร่วมใน
การบริการวิชาการแก่สังคมกับ
สถาบัน จํานวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการจิตอาสาและบริการ
วิชาการเทคนิคการซ่อมบํารุงระบบ
ไฟฟูาภายในอาคารแก่ชุมชน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษานําความรู้บริการชุมชน วัด
และโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท่ีมีประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถซ่อมแซม ระบบไฟฟูาแก่
ชุมชน วัดและโรงเรียน โดยจัดใน
วันท่ี 5 ก.ย. 2558 ณ วัดปุาโนนขุม
เงิน ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.
สกลนคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 

คทอ.
3.1(6.1) 

- รายงานสรุปผลโครงการจิต
อาสาและบริการวิชาการเทคนิค
การซ่ อมบํ า รุ ง ร ะบบไฟฟู า
ภายในอาคารแก่ชุมชน 
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50 คน ผลการประเมินความพึ ง
พอใจภาพรวมของการจัดโครงการ
อยู่ในระดับมาก  

ผลการประเมินตนเอง  : 
เปูาหมายปีนี้ 5 ข้อ 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 4 ข้อ 3 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 5 ข้อ 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

คณะมีการดําเนินโครงการท่ีตรงตามความต้องการ
ของชุมชน/สังคม  

- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน/สังคม 
ท่ีหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน/สังคม 

- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป : 
- โครงการสร้างและกําจัดขยะให้มีคุณค่า  
- โครงการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย  
- โครงการอบรมทักษะความรู้เพื่อการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่นตามวัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา และประเพณี  
- โครงการบ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวัสดุ  
- โครงการอบรมปูองกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้นและอพยพหนีไฟ  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่างปั้นดินรุ่นจ๋ิวสัญจร  
- โครงการ 3R รถจักรยานยนต์ในถิ่นทุรกันดารแบบยั่งยืน  
- โครงการอบรมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม  
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการ 
บูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์  สืบสา น 
พัฒนา  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้ท่ีดีขึ้น 
 

 ตัวบ่งช้ี    จํานวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 
 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    

  ตัวบ่งชี้ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าคะแนนที่ได้ 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 

คะแนน 3.00 
ผลการประเมิน ระดับพอใช ้

 
หมายเหตุ : 
 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
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    :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายไวรุจน์ อิ่มโพ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายเธียรรัตน์  ฦๅชา ตําแหน่ง อาจารย์ 
2. นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า ตําแหน่ง อาจารย์ 
3. นายอาณัฐพงษ์  ภาระหัส ตําแหน่ง อาจารย์ 
4. นางสาวพัชรินทร์ คําศรีพล ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจัดการงาน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน  เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
   1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  
  3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

  

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 
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ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

คณะฯมีการจัดทําคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานด้านงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีแนวทางการปฎิบัติงานตาม
คําส่ังงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 
2558 

คทอ.
4.1(1.1) 

 
คทอ.

4.1(1.2) 
  

- คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประ
ปีการศึกษา 2558 
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 
2558 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน  

งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะฯมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและกําหนดตัว
บ่งช้ี วัดสําเร็จของการดําเนิน
แผนงานและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ตาม
แผนโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะฯ 

คทอ.
4.1(2.1) 

(ซ้ํา) 

- แผนการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
การศึกษา 2558 

3. กํากับติดตามให้มีการ
ดําเนินงานตามแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

คณะฯมีคําส่ังแต่งต้ังการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนิน
โครงการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คทอ.
4.1(3.1) 

 
 
 
 

คทอ.
4.1(3.2) 

 
คทอ.

4.1(3.3) 
 
 

- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินโครงการ
ถวายเทียนพรรษา หิ้วปิ่นโตเข้า
วัด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- โครงการถวายเทียนพรรษา 
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการวันครอบครัว
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

 
 
 

คทอ.
4.1(3.4) 

 
 

อุตสาหกรรม “ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิ
ปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม 
- โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิ
ปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

- - - 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

- - - 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

คณะฯ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรม
และการบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดย
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ
และการทํากิจกรรมในพื้นท่ีชุมชน
ต่างๆเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ
และช่ืนชมผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีนักศึกษาได้จัดทํา 
โครงการท่ีจัดขึ้น อาทิเช่น 
โครงการถวายเทียนพรรษา หิ้ว
ปิ่นโตเข้าวัด ท่ีเป็นการส่งเสริมและ
เผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด 

คทอ.
4.1(6.1) 
 

- เว็บไซต์คณะ โครงการ ถวาย
เทียนพรรษา หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

- - - 
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ผลการประเมินตนเอง  : 
เปูาหมายปีนี้ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 4 ข้อ 3 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทุกปี 
โดยนําไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง           

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจําปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรมีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อรกัษาการรกัษา
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

คณะควรมุ่งเน้นการดําเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้น เนื่องจากจังหวัด
สกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมีความสําคัญต่อ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเส่ียง  การบริหารการเปล่ียนแปลง  การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 ตัวบ่งช้ี    จํานวน  2  ตัวบ่งช้ี  คือ 
  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
                       เอกลักษณ์ของคณะ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

  ตัวบ่งชี้ 
การบริหารจัดการ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 

5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3.00 
คะแนน 4.00 

ผลการประเมิน ระดับดี 
 

หมายเหตุ : 
 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
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  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
        และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต มิสดีย์ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1. นางลัคนา  จีบแก้ว ตําแหน่ง อาจารย์ 
2. ผศ.รชต บุณยะยุต ตําแหน่ง อาจารย์ 
3. นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา ตําแหน่ง อาจารย์ 
4. นางกัญญาภัค  จอดนอก ตําแหน่ง อาจารย์ 
5. นายชัยยศ ลักษณะวิลัย ตําแหน่ง อาจารย์ 
6. ว่าท่ีร้อยตรีอาจศึก มามีกุล ตําแหน่ง อาจารย์ 
7. นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์ ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้อง 
ดําเนินงานผ่านคณะ  ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ
คณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร  การเงิน  ความเส่ียง 
และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายท่ี
กําหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
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  3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน  
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน  
 
  7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมิน
คุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

  

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 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและ เอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินแลแผนปฏิบัติ การ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้

 คณะมีคณะกรรมการในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ ซึ่งมีคณบดี
เป็นประธานกรรมการ และรอง
คณบดีทุกฝุายมีหน้าท่ีในการ

คทอ.
5.1(1.1) 

 
 
 
 
 
 
 

- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 31/2556 
แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 – 
2558 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง 
และทิศทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
วิเคราะห์ความสอดคล้องและความ
เช่ือมโยงกับพันธกิจของคณะกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ.2555 – 2559) ต่อไป  

 
คทอ.

5.1(1.2) 
 
 
 
 

คทอ.
5.1(1.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คทอ.
5.1(1.4) 

 
คทอ.

5.1(1.5) 
 
 

คทอ.
5.1(1.6) 

2556-2560 
- โครงการประชุมก่อนเปิด
ภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 
2557 และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2557-2560 
- หนังสือเชิญประชุม/บันทึก
การประชุมพิจารณา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการ                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 – 
2560 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนกลยุทธ์             
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2556-2560 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2557-2560 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 
- แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

2557-2560 
2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุน 
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิต บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

- คณะฯ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุนการจัดสรรเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและ
ค่าใช้จ่ายในอนาคต โดยการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
เทคโนโลยีประจําปีงบประมาณ 
2555-2558 มีการจัดทํา 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตาม
แผนการดําเนินงาน เป็นรายงานท่ี
แจ้งให้ทราบว่าเงินรายได้ใช้ตรง
ตามแผนและได้ใช้ไปกับกิจกรรม
ต่างๆ เพียงพอต่อการดําเนินการ
โดยมีทะเบียนคุมเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ 2558 และได้ 
จัดทํารายงานทางการเงินเป็น
ประจําทุกไตรมาส (3 ไตรมาส
ต่อเนื่องกัน) 

คทอ.
5.1(2.1) 

 
คทอ.

5.1(2.2) 
 

คทอ.
5.1(2.3) 
คทอ.

5.1(2.4) 
 
 
 

- ตารางการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2558 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีประจําปี
งบประมาณ 2555-2558 
- ทะเบียนคุมเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ 2558  
- รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2558 
(ไตรมาสท่ี 1-3) 
 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ี
เกิดจากปัจจัยภาย นอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ี
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม 

คณะมีการดําเนินงานตามความ
เส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์
ปัจจัยเส่ียงโดยได้ระบุความเส่ียงไว้ 
3 ประเด็น และดําเนินการแก้ไข
ความเส่ียงดังนี้ 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมไม่เป็นไปตามเปูาหมาย
ของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ประจําป ีดําเนินงาน โดยทางคณะ
ได้มีการปรับเปล่ียน และมีการ

คทอ.
5.1(3.1) 
คทอ. 

5.1(3.2) 
คทอ.

5.1(3.3) 
คทอ.

5.1(3.4) 
 

คทอ.

- แผนการบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
- รายงานงบประมาณ
ประจําปี 2558 ตามไตรมาส 
- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
 
- งบสนับสนุนเพิ่มเติมในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
- รางานผลการบริหารความ
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ตรวจสอบให้การเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามไตรมาตรเพื่อลดการ
ปรับเปล่ียนโยกย้ายงบ และให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามกระบวนการ 
2. การใช้งบประมาณผิดประเภท 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ 
โดยทางคณะได้มีการสําเนาเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุแจก
เจ้าหน้าท่ีพัสดุทุกท่าน เพื่อนําไป
เป็นแนวทางในการ  
3. ผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการมีจํานวนน้อย โดยทางคณะ
สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนบุคลากรทางด้านการการ
ทําวิจัย และการสนับสนุนการส่ง
บทความตีพิมพ์ของบุคลากรภายใน
คณะ 
 

5.1(3.5) 
 
 
 
 

เส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปี
งบประมาณ 2558 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหาร ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดียึดหลักธรรมาภิบาล 10  ด้าน  
คือ 

1.  หลักประสิทธิผล โดยมีผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 
2558 

2.  หลักประสิทธิภาพโดย
ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ

คทอ.
5.1(4.1) 
คทอ.

5.1(4.2) 
 
 
 

คทอ.
5.1(4.3) 

 
 

- รายงานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2558 
- ภาพถ่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์สําหนักงาน เพื่อ
สนับสนุนในการดําเนินงาน 
- เว็ปไซต์ของคณะ 
facebook 
- บันทึกข้อความขออนุญาต
ไปราชการและขออนุมัติยืม
เงินทดลองจ่าย 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํางานของแต่
ละฝุายงานอย่างเพียงพอ 

3.  หลักการตอบสนอง มีการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน เว็ปเพจ facebook 
ของคณะฯเป็นต้น  

4.  หลักความรับผิดชอบ คณะ
ได้รับการแต่งต้ัง คณบดี งานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

5.  หลักความโปร่งใส มีการ
เปิดเผยข้อมูลของคณะ ได้แก่
รายช่ือกรรมการประจําคณะและ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใน
คณะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ 

6.  หลักการมีส่วนร่วม มีการ
บริหารงานและกํากับการ
ดําเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ ให้นําบุคลากรเข้า
ศึกษาดูงานร่วมกัน 

7.  หลักการกระจายอํานาจ 
คณะได้รับการแต่งต้ัง รองคณบดี
ทุกฝุายงาน จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

8.  หลักนิติธรรม มีการ
บริหารงานโดยถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบโดยมีการแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนคณะบดีคณะ
เทคโนโลยี 

 
 

คทอ.
5.1(4.4) 

 
 
 
 

- เว็ปไซต์ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 18/2559 
เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนคณะบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ท่ี 5/2556 เรื่อง 
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก 
บันทึกข้อความการอนุมัติ
โครงการ 
- รายงานการประชุม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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9.  หลักความเสมอภาค 
ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะได้ร่วม
ศึกษาดูงานโดยพร้อมกัน 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มี
การประชุมบุคลากรเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และมี
มติร่วมกันเพื่อดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะฯมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ เรื่อง
กระบวนการพฒันาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
กระบวนการพฒันาศักยภาพ
อาจารย์ด้านงานวิจัย และได้จัดทํา
แผนการจัดการความรู้คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 และมีการ
ดําเนินงานตามแผนด้าน
กระบวนการพฒันาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดย
จัดทําคู่มือประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการวิจัย
ได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องต่อยอด
การทําวิจัยในช้ันเรียน และ
บุคลากรท่ีได้รับการอบรมได้นํา
ความรู้มาทํางานวิจัยในช้ันเรียน 

คทอ.
5.1(5.1) 

 
 
 
 
 
 
 

คทอ.
5.1(5.2) 

 
คทอ.

5.1(5.3) 
คทอ.

5.1(5.4) 
 

คทอ.
5.1(5.5) 

 

- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 1/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ เรื่อง
กระบวนการพฒันาบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และกระบวนการพฒันา
ศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- แผนการจัดการความรู้คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2558 
- คู่มือประกอบการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- เอกสารการผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องต่อยอดการ
ทําวิจัยในช้ันเรียน 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การทําวิจัยในช้ันเรียนสําหรับ
บุคลากร (สายวิชาการ) ของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินงบประมาณ งบบํารุง
การศึกษา (บ.กศ.) 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

คณะฯ มีระบบกลไกในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัด
แผนพัฒนาบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการ
สํารวจการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และ 2558 เพื่อทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
แผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ. 2556-
2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะยังได้จัดโครงการศึกษาดูงาน 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีได้
เปิดมุมมองในการจัดการศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การบริหารจัดการ รวมถึงระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

คทอ.
5.1(6.1) 

 
 
 
 
 

คทอ.
5.1(6.2) 

 
 
 

คทอ.
5.1(6.3) 

 
 

คทอ.
5.1(6.4) 

 
คทอ.

5.1(6.5) 
คทอ.

5.1(6.6) 

- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
- แบบสํารวจการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และ 2558 
- แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  
- แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.
2556-2560 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- โครงการศึกษาดูงาน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
- รายงานผลตามแผนพัฒนา
บุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

7. ดําเนินงานด้านการประกัน คณะมีการดําเนินงานด้านการ คทอ. - คําส่ังคณะเทคโนโลยี
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คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้
การดําเนินงานด้านการประกนั
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร งานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วนประกอบด้วย โดยมีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพแต่ละตัวบ่งช้ีโดยมีคําส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทํา
หน้าท่ีควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการนําผลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) ประจําปี
การศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
และนําแผนเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมในคราวประชุม วันท่ี 28 
มกราคม พ.ศ. 2559 

5.1(7.1) 
 
 
 
 

คทอ.
5.1(7.2) 

 
 
 

อุตสาหกรรม ท่ี 62/2558 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปีการศึกษา 2558 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement 
plan) วงรอบปีการศึกษา 
2557 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 7 ข้อ 5 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 7 ข้อ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 78 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร 

- คณะควรมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงและรายงานการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงให้ครบถ้วน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จัดทําแผนพัฒนากลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนาคณะ
และนักศึกษา 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 
 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต มิสดีย์ 
ตําแหน่งรองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1. นายสุวิพงษ์  เหมะธุลิน ตําแหน่ง อาจารย์ 
2. นายสิทธินัน บุญเลิศ ตําแหน่ง อาจารย์ 
3. นายวุฒินันต์ ประทุม ตําแหน่ง อาจารย์ 
4. นายรณยุทธ  นนท์พละ ตําแหน่ง อาจารย์ 
5. นายเทิดศักด์ิ  คํามุงคุณ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  บทบาทหน้าท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
มีการดําเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับติดตาม  การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด  สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
    1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา  
  5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
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เกณฑ์การประเมิน  :   

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 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

คณะมีระบบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย และมีข้ันตอน
แนวทางการดําเนินงานปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพตามนโยบายการ
ดําเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษากําหนดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มีการปฏิบัติตาม
ปฏิทินการเตรียมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และมีคําส่ังดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 
การศึกษา 2558 (5.1-1.4) 

คทอ. 
5.2(1.1) 
 
 

คทอ. 
5.2(1.2 
 

คทอ. 
5.2(1.3) 
 

คทอ. 
5.2(1.4) 
 

- แนวปฏิบัติของหลักสูตรเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 
- แนวทางการดําเนินงานการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 
- ปฏิทินการเตรียมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจําปีการศึกษา 2558 
- คําส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมท่ี 62/2558 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการการประกนั
คุณภาพคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประจําปีการศึกษา 
2558 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา  

คณะมีคณะกรรมการกํากับติดตาม
การดําเนินงาน โดยมีคําส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ มี
การประชุมการปรึกษาหารืองาน
ประกันคุณภาพมีโครงการอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา และมี
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

คทอ. 
5.2(2.1) 

(ซ้ํา) 
 

คทอ. 
5.2(2.2) 
 

คทอ. 

- คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประจําปีการศึกษา 
2558 
- หนังสือเชิญประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกัน
คุณภาพ 
- บันทึกข้อความเข้าร่วม



 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 หน้า 81 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

 5.2(2.3) 
 

คทอ. 
5.2(2.4) 

โครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
- รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2558   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
หลักสูตรที่รับผิดชอบท้ังหมด 6 
หลักสูตร โดยในปีการศึกษานี้คณะฯ 
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรและ
พัฒนาบุคลากรของหลักสูตร  
โดยมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องท้ังส้ิน 4 
โครงการ รวมเป็นงบประมาณท้ังส้ิน 
1,149,324 บาท และมีโครงการ
สําหรับจัดเตรียมครุภัณฑ์สําหรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์อีก 1 
โครงการซึ่งได้รับงบประมาณจํานวน 
12,486,000 บาท 
คณะฯ ได้จัดสรรพื้นท่ีของอาคาร 
รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
จําเป็นในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร 
(5.2-3.2 และ 5.2-3.3) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
- ช้ัน 1 มีห้องเรียนจํานวน 6 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการจํานวน 3 ห้อง 
ห้องสมุดจํานวน 1 ห้อง ห้องเขียน
แบบจํานวน 1 ห้องและโรงงาน
จํานวน 2 โรง 
- ช้ัน 2 มีห้องเรียนจํานวน 8 ห้อง 

คทอ. 
5.2(3.1) 

คทอ. 
5.2(3.2) 
 

คทอ. 
5.2(3.3) 

 
คทอ. 

5.2(3.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สรุปรายละเอียดโครงการ 
 
- แผนผังการบริหารจัดการ
อาคารและตําแหน่งจุดเช่ือมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- ตัวอย่างรูปภาพห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและโรง
ฝึกปฏิบัติงาน 
- ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอ
รายช่ือหนังสือเพื่อทําการส่ังซื้อ 
- ตัวอย่างรูปภาพห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการและ
โรงฝึกปฏิบัติงาน 
- ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอ
รายช่ือหนังสือเพื่อทําการส่ังซื้อ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

ห้องคอมพิวเตอร์จํานวน 2 ห้อง 
และห้องเซิร์ฟเวอร์จํานวน 1 ห้อง 
- ช้ัน 3 มีห้องเรียนจํานวน 7 ห้อง 
(ห้องเรียนรวมจํานวน 1 ห้อง) 
ห้องปฏิบัติการจํานวน 2 ห้อง
นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดสรร
โรงงานแยกออกจากตัวอาคารหลัก
อีก 3 โรงงานเพื่อใช้ในการฝึก
ทักษะฯ การปฏิบัติของนักศึกษา
แต่ละหลักสูตร รวมท้ังมีบริการจุด
เช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(Access Point) จํานวน 4 จุด 
(5.2-3.3) เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้นักศึกษาและบุคลากรในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็น 
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้มี
การจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ห้องสมุดเพื่อใช้ในการจัดซื้อ
ทรัพยากรท่ีจําเป็นเพิ่มเติม โดย
รายละเอียดในการจัดซื้อ คณะฯ ได้
มีการประสานงานกับสาขาวิชาฯ ท่ี
รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆเพื่อ
สอบถามรายละเอียดของทรัพยากร
ท่ีหลักสูตรต่างๆ ต้องการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา  

- - - 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐานอ้างอิง 

เลขที ่ เอกสาร 

5. นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจํา
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- - - 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1การ
กํากับมาตรฐาน 

- - - 

ผลการประเมินตนเอง  : 
เปูาหมายปีนี้ 5 ข้อ 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 3 ข้อ 3 คะแนน 
บรรลุเปูาหมาย / ไม่บรรลุเปูาหมาย บรรลุเปูาหมาย 
เปูาหมายปีต่อไป 6 ข้อ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
- - การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ทุกหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตร

เข้ารับการอบรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่จัดอบรม 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา 2558 สรุปได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 2.50 
8.55 

1.22  1.22 
7 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 
 

ร้อยละ 20 

2 x 100 
4.08 

 0.51 
49 

4.08 x 5 
0.51 

40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 30 

13 x100 
26.53 

 2.21 
49 

26.53 x 5 
2.21 

60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00 คะแนน 

938.47 
21.33 

 3.34 
44 

21.33-20x100 6.65/4= 1.66 
=5-1.66 = 3.34 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5 ข้อ  3 ข้อ  3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 5 ข้อ  5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 2.38 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ  5 ข้อ  4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 
 

30,000 บาท/คน 

1,305,800 
29,677.27 

 2.47 
44 

29,677.27 x 5 
2.47 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

ร้อยละ 15 

8.8 x 100 
17.96 

 2.99 
49 

17.96 x 5 
2.99 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 3.15 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ข้อ  4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 3.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ  4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 3.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ  7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ  3 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.90 
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ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

 

 
 

องค์ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 2.02 3.50 1.22 2.25 ระดับปรังปรุง 

2 2.75 4.00 3.54 3.43 ระดับพอใช้ 

3 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 

4 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 

5 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.97 ระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน 2.20 3.57 2.38  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องกับรุ่นพี่ ได้มีส่วนร่วมในการ
เข้าร่วมโครงการร่วมกัน   
 

1. คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพิ่ม
ช่องทางในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตํ่ากว่ามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ต่อนักศึกษาตํ่ากว่าเกณฑ์ทําให้เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการได้  ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ทําให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
4. เพิ่มจํานวนอาจารย์ประจําให้มีจํานวนสัดส่วน
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
5. จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ี สกอ.
กําหนด 
6. ควรมีการจัดโครงการให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 
7. ควรจัดโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 มากทุสุด ท้ังด้านความรู้ และทักษะการ
วิเคราะห ์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทํางานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุนข่าวสาร 
แหล่งทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจําเป็นในการทํางานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ นําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ท่ีอยู่ในค่าน้ําหนังท่ี
สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีการดําเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม  

1. ควรดําเนินการสํารวจความต้องการของชุมชน/
สังคม ท่ีหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชน/สังคม 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทุกปี 
โดยนําไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดย
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง           

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจําปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี
และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร 
2. คณะควรมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับหลักสูตร
ท่ีถูกต้องและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

1. คณะควรมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงและรายงานการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียงให้ครบถ้วน 
2. การพัฒนาประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ทุกหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

   

   1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปีการศึกษา 2558 

  2. รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 


