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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 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสังคมต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม

จากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี พ.ศ.2537 จึงได้เริ่ม
เปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 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 สาขาวิชาการ
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
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้ังในระดับคณะและสาขา วิชา มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รวมท้ังจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ภายใน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในอย่ างต่อเนื่องตลอดท้ังปี และ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2559  เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
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 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบวงจร  โดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์  
    2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตารางที่ สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
2.50 

12.98 
2.16  2.16 

6 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

3 
6.67 

 0.83 
45 

6.67 x 5 
0.83 

40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

2.50 

12 x 100 
26.67 

 2.22 
45 

26.67 x 5 
2.22 

60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
5.00 

17.91 - 20 
-10.45  5.00 

20 x 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3.00 4 ข้อ  3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 2.87 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 
 2.50 

1,425,000 
33,139.53 

 2.76 
43 

33,139.53 x 5 
2.76 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

7.4 x 100 
16.44 

 2.74 
45 

16.44 x 5 
2.74 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 3.50 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.00 4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 3.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 3.00 4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 3.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.29 
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   2.2 ผลการวิเคราะห์ผลประเมินระดับคณะ  
 
ตารางที่ 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 2.68 3.50 2.16 2.78 ระดับพอใช ้

2 2.76 5.00 2.74 3.50 ระดับพอใช ้

3 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช ้

4 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช ้

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 3.29 ระดับพอใช ้

ผลการประเมิน 2.70 3.86 2.45  
 
 
 
 

หมายเหตุ :  *ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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 2.3 จุดเด่น/แนวทางเสริม   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ             
5 ประการ อย่างครบถ้วน 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ             
5 ประการ อย่างครบถ้วน อย่างต่อเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่
ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน อัน
เนื่องจากปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ตรงตามเกณฑ์ สกอ. และอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ครบตามจ านวนท่ี สกอ. ก าหนด    
 - ติดตามเร่งรัดบุคลากร (อาจารย์) ท่ีอยู่ใน
กระบวนการการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
 - จัดทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลแก่บุคลากร
สายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 - จัดโครงการฝึกอบรมการท าผลงานทาง
วิชาการอย่างไรให้ส าเร็จ หรือก าหนดพี่เล้ียงในการ
ท าผลงานวิชาการแก่บุคลากร (อย่างต่อเนื่องทุกปี) 
 - สัด ส่วนจ านวนอาจารย์ กั บจ านวน
นักศึกษายังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจ านวน
อาจารย์มีจ านวนมากกว่าจ านวนนักศึกษา 
 - ควรมีการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อ

 - ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาต่อไป  
 - พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ระบบการช่วยเหลือแก่บุคลากรท่ีศึกษาต่อให้ส าเร็จ
การศึกษาและรวมถึงการรายงานผลความคืบหน้าใน
การศึกษาต่อ (อย่างสม่ าเสมอ) 
 - ให้ทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลแก่อาจารย์
ท่ีมีผลงานวิ จัย ท่ี ไ ด้ลง ตีพิ มพ์ ในวารสารระดับ
นานาชาติ 
 - พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ การติดตามเร่งรัดการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ (รายบุคคล) หรือก าหนดพี่เล้ียงช่วยเหลือใน
การท าผลงานทางวิชาการ (อย่างต่อเนื่องทุกปี) 
 - คณะควรมีแนวทางในการรับนักศึกษา 
และหาวิธีการหานักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตามสัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 20:1 
 - ควรมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
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น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 - ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

สม่ าเสมอ 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และการท าวิจัยชุมชนและท้องถิ่น 
 - มี ทุนสนับสนุนในการท าวิ จัยส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - มีรองคณบดีฝ่ายแผนงานและวิ จัย ท่ี
ด าเนินงานขับเคล่ือนงานวิจัยและการบริการของ
คณะ 
 - มีเครือข่ายงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

 - ส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย
สู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 - การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอก 
 - เพิ่มเครือข่ายงานวิจัยในต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการท างาน
วิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ผู้รับทุนบางท่านไม่เข้าใจระบบการให้ทุน
วิจัยท่ีชัดเจน    
 - สร้ างแรง จูง ใจในการให้อาจารย์ ส่ง
งานวิจัยเพื่อขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 - บทความวิจัย บทความวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์มีน้อย ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 - ควรมีการส่ือสารและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับทุนประเภทต่างๆ ผ่าน E-mail ส่วนตัว, 
Website คณะ, Line และ Facebook 
 - จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 - ส่ง เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท า
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการหรือต าราหรืองาน
สร้างสรรค์ให้มากขึ้น 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยให้มากขึ้น  
 - กระตุ้นให้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติครบตาม
เงื่อนไขตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง เขียนต าราเพื่อ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 

 - จัดท าโครงการคลินิกผลงานวิชาการเพื่อ
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พัฒนาให้เกิดบทความวิจัย บทความทางวิชาการ 
ต ารา หรืองานสร้างสรรค์ในระดับคณะ 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการท่ีเหมาะสม 

- 
 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมและสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - คณะควรมีการบูรณาการในการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อ
รักษาการรักษาไว้ซึง่อัตลักษณ์ 

 - คณะควรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - ผู้บริ หารและบุคลากรของคณะให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
ต่างๆ ของคณะ 
 - ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุ คลากร ของคณะ  เพื่ อพั ฒนาสมร รถนะ ให้
ผู้ปฏิบัติงาน 
 - บุคลากรให้ความส าคัญในการจัดการ
ความรู้ของคณะและมุ่งในการการด าเนินงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 - มี ระบบและกลไกของการประกั น
คุณภาพท่ีชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มี
ความตระหนักในการประกันคุณภาพ 
 - มีระบบกลไกในการก ากับและด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน 
 - มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตาม
ก าหนดเวลา พร้อมท้ังน าเสนอน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
หลักสูตร 

 - มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ทบ ท ว น แ ผ น
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 - มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
บุคลากรให้น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 
 - ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร และส่ง เสริมการ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
 - จัดสรรงบประมาณการพัฒนา ระบบ 
มคอ.เพื่ออ านวยความสะดวกให้หลักสูตรสามารถ
จัดท า มคอ. ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อม
ท้ังสามารถติดตามได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่
ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน อัน
เนื่องจากปัญหาคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ สกอ. และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามท่ี สกอ. ก าหนด 

 - ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาต่อไป 
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ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะ 

 

  
 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม
จากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี พ.ศ.2537 จึงได้เริ่ม
เปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 
พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนแขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพื่อเป็ นการตอบสนองต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ต่อมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟูา 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
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกเป็น 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและ
เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และในปี พ.ศ. 2559 คณะได้ปรับปรุง
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา  
  คุณธรรมน าความรู้คู่ทักษะ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  

 

http://itech.snru.ac.th/
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ปณิธาน 
มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบนแห่งพื้นฐาน คุณธรรม 

และร่วมช้ีน าการพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน 

 วิสัยทัศน์  
  ศูนย์กลางทางวิชาการ วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นเครือข่ายด้านเทคโนโลยี
พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ค่านิยมหลัก  

I – industrial technology   เราคือนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  T– teamwork     ร่วมกันท างานด้วยความรัก  ความสามัคคี  
  E– ethics   มีจริยธรรม  ศีลธรรม และจรรยาบรรณในการท าหน้าท่ี 
  C– creativity   คิดอย่างสร้างสรรค์  และคิดเชิงบวก 
  H –happiness  Organization  เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข  

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรมตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช้บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  
4. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช้บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
3. การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม  
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อชุมชนและท้องถิ่น  
5. การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 

 
 
1.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต  มิสดีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  นายไวรุจน ์  อิ่มโพ  รองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
  นายวุฒินนัต์  ประทุม  รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
  นายรณยทุธ  นนท์พละ รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
  นางนุจิรา  กองทรัพย ์ หัวหน้าส านักงานคณบดีและหัวหน้าพัสดุ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์  ศรีทอง ประธานสาขาวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 
  นายสมภาร  ดอนจันดา ประธานสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
  นายปริญญา  รจนา  ประธานสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
  นางอรัญญา  ม่อมพะเนาว ์ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  นางสาวศิริพร  ค าอร่าม  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  6 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  6 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  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
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1.6 จ านวนนักศึกษา  
 

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา จ านวนนักศึกษา 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  6 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  6 หลักสูตร  ดังน้ี ปกติ กศ.ป. รวม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 4 ปี) 
 

แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 44 - 44 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 24 - 24 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 12 - 12 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 69 - 69 
แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 123 20 143 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและผังเมือง 17 - 17 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 170 14 184 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 74 - 74 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงเทคโนโลยีการผลิต 1 3 4 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม - - - 
แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 14 8 22 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ทล.บ. 2 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 33 30 63 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 17 - 17 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 108 24 132 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 54 - 54 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 116 14 130 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 60 - 60 

รวม 939 113 1,052 
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1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ต าแหน่ง 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมปฏิบัติงาน

จริงและ 
ลาศึกษาต่อ 

ลาศึกษา
ต่อ 

ช่วยราชการ 
ลาเพิ่ม

ศักยภาพ 

รวมปฏิบัติงานจริง
และไม่นับรวม 
ลาศึกษาต่อ 

อาจารย ์ ผศ. รศ. อาจารย ์ ผศ. รศ. อาจารย ์ ผศ. รศ. 

1. ข้าราชการ 0 0 0 4 8.5 0 0 2 0 14.5 0 0 0 14.5 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 0 28.5 1 0 0 0 0 29.5 2 0 0 27.5 
3. ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

รวม 1 0 0 32.5 9.5 0 0 2 0 45 2 0 0 43 
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ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ช่วงระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 

(รายงานข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2560) 
ข้อมูลโดย งานบริหารบุคคลและนิติการ จัดท าโดย นางสาวประภัสสร พองผาลา ต าแหนงบุคลากรปฏิบัติการ) 

 
ล าดบั

ที่ 
ชื่อ – สกุล วันที่บรรจ ุ

เกณฑ์
การนับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศกึษา 
หมายเหต ุ

1 นายยุทธนา อุทปา 24 กรกฎาคม 2538 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
2 นายจรูญ ขาวสีจาน 17 พฤศจิกายน 2529 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
3 นายฟูุงศร ี ภักดีสุวรรณ 13 กันยายน 2542 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
4 นายอนุวัต สุเพียร 24 กรกฎาคม 2531 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
5 นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล 1 ตุลาคม 2544 0.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท รายงานตวักลับ ณ 29 พ.ย. 

59 
6 นายชาญวิทย ์ พฤกษชาติ 17 เมษายน 2538 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
7 นายสราวุฒ ิ บุญเกิดรัมย์ 28 พฤศจิกายน 2540 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
8 นายจตุรงค ์ ศรีทอง 19 กันยายน 2537 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
9 นายสมภาร ดอนจันดา 8 พฤศจิกายน 2536 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
10 นายอภิชาต ิ วงศ์อนันต ์ 19 กันยายน 2537 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
11 นายภวัต มิสดีย ์ 16 พฤษภาคม 2529 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
12 นายปรีชาศาสตร ์ มีเกาะ 23 กรกฎาคม 2540 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
13 นายสิทธิรักษ ์ แจ่มใส 23 กรกฎาคม 2540 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
14 นายด าเกิง จันทร์ส่อง 9 สิงหาคม 2547 1 อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
15 นายวาสนา เกษมสินธ์ 23 พฤศจิกายน 2547 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
16 นายจุลศักดิ ์ โยลัย 1 มิถุนายน 2548 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตร ี  
17 นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัส 16 มิถุนายน 2551 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตร ี  
18 นายธฏษธรรมช ์ ลาโสภา 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
19 นายทรงศักดิ ์ อินทรสิทธิ ์ 13 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
20 นายชัยยศ ลักษณะวิลัย 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
21 นางลัคนา จีบแก้ว 1 ตุลาคม 2554 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
22 นายศรลักษณ์ พวงใบดี 1 มิถุนายน 2555 1 อาจารย์พิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
23 นายปริญญา รจนา 11 เมษายน 2550 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
24 นายก้องภพ ชาอามาตย ์ 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
25 น.ส.ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย ์ 14 มิถุนายน 2553 0.5 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท รายงานตวักลับ 23 พ.ย. 59 
26 นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
27 นายวุฒินันต ์ ประทุม 22 มิถุนายน 2552 0.5 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาเพ่ิมศักยภาพ 16 ม.ค.60 
28 นายกฤษฎา พรหมพินิจ 13 กันยายน 2553 0.5 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท รายงานตวักลับ 1 ต.ค. 59 
29 น.ส.ธนวด ี ละม่อม 10 กุมภาพันธ์ 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
30 นายรชต บุณยะยุต 1 กรกฎาคม 2554 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
31 นายรณยุทธ นนท์พละ 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
32 น.ส.ลลิน ี ทับทิมทอง 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาต่อ 
33 ว่าที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
34 นายสิทธินัน บุญเลิศ 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
35 นายสิทธศิักดิ ์ ผุยโสภา 10 ตุลาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
36 นางนุจิรา กองทรัพย์ 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
37 นายภัทราพล กองทรัพย์ 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
38 นางกัญญาภัค จอดนอก 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
39 นายภาคิณ ลอยเจริญ 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
40 นายกิตติวฒัน ์ จีบแก้ว 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
41 นายสุวิพงษ ์ เหมะธุลิน 3 มิถุนายน 2556 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
42 น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 1 ธันวาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
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ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – สกุล วันที่บรรจ ุ
เกณฑ์
การนับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศกึษา 
หมายเหต ุ

43 นายสาคร อินทะชัย 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
44 นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
45 นายภาณุวัฒน ์ วงค์แสงน้อย 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
46 นายเธียรรัตน ์ ฦๅชา 1 ตุลาคม 2558 1 อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท อ.พิเศษ/บรรจุ ปรับเป็น พม. 15 มี.ค. 60 

47 นายศรศักดิ ์ ฤทธิ์มนตร ี 2 พฤศจิกายน 2558 1 อาจารย์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท อ.พิเศษ/บรรจุ ปรับเป็น พม. 15 มี.ค. 60 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
   งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2559) 

ล าดับที่ สาขาวิชา งบประมาณ 2559 
แผ่นดิน บก.ศ. กศ.ป. 

1 ส านักงานคณบดี 14,604,657 1,195,667 14,604,657 
2 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 524,370 639,838 100,835 
3 สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 446,894 373,283 446,894 
4 สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 414,274 436,234 414,274 

รวมทั้งหมด 15,543,301 2,645,022 15,566,660 

 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 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2559 

1. คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพิ่ม
ช่องทางในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 
2. คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่ ากว่ามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการได้  ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ท าให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2559 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะท างานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุนข่าวสาร 
แหล่งทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจ าเป็นในการท างานวิจัย 
2. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังมี
ผลงานวิชาการจ านวนน้อย ท้ังบทความวิชาการ 
ต ารา และเอกสารประกอบการสอน 

- 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2559 

- - 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2559 

- - 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2559 

1. คณะมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับ
หลักสูตรที่ถูกต้องและด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

- 
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ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
 

  พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ี
ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

 

  ตัวบ่งช้ี    จ านวน  6  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.16 คะแนน 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0.83 คะแนน 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.13 คะแนน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 คะแนน 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3.00 คะแนน 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4.00 คะแนน 

คะแนน 2.85 คะแนน 
ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 
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หมายเหตุ : 

 

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

  จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 
นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ : 
 
      คะแนนท่ีได้   = 
 
 

หมายเหตุ  :  หลักสูตรที่ได้รับรองโดยระบบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีให้ครบถ้วน 
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ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดสอนท้ังหมด 6 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 6 มีหลักสูตรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไม่
ผ่านการก ากับมาตรฐาน จ านวน 2 หลักสูตร มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 2.16 ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
ผ่านการก ากับมาตรฐาน    () 

ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน () 
คะแนนประเมินหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ.4 ปี) ปรับปรุง 

2558 

 3.05 คะแนน 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการ

ผลิต (ทล.บ.4 ปี) ปรับปรุง 2558 
 3.14 คะแนน 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ.4 ปี)  
 3.35 คะแนน 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.4 ปี)  
 0.00 คะแนน 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ.2 ปี)  
 3.44 คะแนน 

6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.2 ปี) 
 0.00 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 2.16 คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 6 หลักสูตร 

คะแนนที่ได้ 
 

12.98/6 = 2.16 คะแนน 

 

 X 100 
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หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที ่ เอกสาร 
คทอ.1.1(1.1) - รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

คทอ.1.1(1.2) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559  

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

2.16 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

2.16 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่
ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน อัน
เนื่องจากปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ตรงตามเกณฑ์ สกอ. และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไม่ครบตามจ านวนท่ี สกอ. ก าหนด 

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาต่อไป 
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จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2       :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายไวรุจน์  อิ่มโพ 

ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 
น.ส. ศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

 

เกณฑ์การประเมิน   :   
  โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 
 

 

          

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

      คะแนนท่ีได้ = 

 

หมายเหตุ  : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ  
ปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นท่ีเหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 X 100 

 X 5 
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 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเ กี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อ จ านวน 45 คน มีอาจารย์ประจ าทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท่ากับ 0.83 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

45 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

1 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

42 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

3 คน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

=   (3/45) × 100 
 

=   ร้อยละ 6.67 
- แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=   (6.67× 5 / 40) 
 

คะแนนที่ได้ 
 

=    0.83 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.1.2(1.1) 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 

คทอ.1.2(1.2) 

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   
1. ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
2. ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
3. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50  คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

0.83 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

0.83 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ติดตามเร่งรัดบุคลากร (อาจารย์) ท่ีอยู่ใน
กระบวนการการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ระบบการช่วยเหลือแก่บุคลากรท่ีศึกษาต่อให้ส าเร็จ
การศึกษาและรวมถึงการรายงานผลความคืบหน้าใน
การศึกษาต่อ (อย่างสม่ าเสมอ) 
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 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                       
          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                       
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5           

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยน าเข้า  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 
น.ส.ศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

  

เกณฑ์การประเมิน  :   
  โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย์ร่วมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

          

             คะแนนท่ีได้ = 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อ จ านวน 45 คน มีอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 11.5 คน คิดเป็นร้อยละ
25.56 จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม ข) ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อ
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 2.13 
 
 

 X 100 

 X 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

45 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
 

33 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

12 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

- คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

- คน 

  รวมอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 
 

- คน 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

=   (12/45) × 100  
 

=   ร้อยละ 26.67 
- แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=   (26.67 × 5 / 60) 
 

คะแนนที่ได้ 
 

=    2.22 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.1.3(1.1) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

คทอ.1.3(1.2)  

- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา  
  1. นายจตุรงค์ ศรีทอง 

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

  12. นายรชต  บุญยะยุต 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

2.22 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

2.22 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

2.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จัดทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลแก่บุคลากร
สายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัยได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ 
 จัดโครงการฝึกอบรมการท าผลงานทาง
วิชาการอย่างไรให้ส าเร็จ หรือก าหนดพี่เล้ียงในการ
ท าผลงานวิชาการแก่บุคลากร (อย่างต่อเนื่องทุกปี) 

 ให้ทุนสนับสนุนหรือให้รางวัลแก่อาจารย์ท่ีมี
ผลงานวิจัยท่ีได้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
 พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ การติดตามเร่งรัดการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ (รายบุคคล) หรือก าหนดพี่เล้ียงช่วยเหลือใน
การท าผลงานทางวิชาการ (อย่างต่อเนื่องทุกปี) 
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                              Student Credit Hour (SCH ) ทั้งปี                                                                                                       
 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 
นางสาวศิริพร  ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
  ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5  
  ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้  ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  และน าค่าความแตกต่าง 
มาพิจารณาดังนี้  
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 
20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
  ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ  
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

   SCH     = Σni Ci 
   เมื่อ  ni  = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
  Ci  = จ านวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
 

    2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 
 

   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา    
     เทียบเท่าต่อปี (FTES) 
 
 

 = 
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 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                                            สดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี  เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า 

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) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    0   คิดเป็น 5 คะแนน 

 X 100 
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 5 - (ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จาก 2.3)                                                                                                       
                     4 

 2.2) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 
 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 43 คน (สัดส่วน ค่า FTES ต่ออาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 17.91) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 769.94 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง เท่ากับ 
17.91 คะแนนท่ีได้ เท่ากับ 5.00 คะแนน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

1,052 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 
 

769.94 

   - ระดับปริญญาตรี 
 

769.94 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 
 

43 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง 

  (ระบุแยกตามกลุ่มสาขา) 

 
 
 

17.91 

  - วิศวกรรมศาสตร์ (20 : 1) 
 

-10.45 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
               

               17.91 - 20  X 100   =   ร้อยละ -10.45 
                                                  

                                                        20 
2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน  

ค่าร้อยละนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เท่ากับ -
10.45 ดังนั้น คะแนนท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีได้ เท่ากับ  5.00 คะแนน 

 

   คะแนนท่ีได้  = 
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หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที ่ เอกสาร 
คทอ.1.4(1.1) - สรุปค่า SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2559 

คทอ.1.4(1.2) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5.00 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5.00 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สัดส่วนจ านวนอาจารย์กับจ านวนนักศึกษา
ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจ านวนอาจารย์มี
จ านวนมากกว่าจ านวนนักศึกษา 

 คณะควรมีแนวทางในการรับนักศึกษา และ
หาวิธีการหานักศึกษาเข้ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้ เพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ เป็นไปตาม
สัดส่วนอาจารย์ ต่อจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 20:1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ  นนท์พละ 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย 
    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2. นายจุลศักด์ิ โยลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
3. น.ส.ธัญญรัตน์ ผาลี ต าแหน่งบรรณารักษ์ 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
  1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
   5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 38 
 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

 คณะมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะท างาน
พิจารณาปัญหาและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนของ
นักศึกษาเพื่อให้การดูแลนักศึกษาจนสามารถจบการศึกษาได้ตาม
เวลาและมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อแนะน า
การศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และสวัสดิการต่างๆ แก่
นักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพบปะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วัน
ไหว้ครู และวันปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะผ่านทางกล่อง
ข้อเสนอแนะตามท่ีคณะได้จัดเตรียมไว้ มีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะผ่านทาง Facebook 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.1.5(1.1) ค าส่ังมหาวิทยาลัยราภัฏ
สกลนคร ท่ี 624/2560 เรื่องแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ 
คทอ.1.5(1.2) คู่มือนักศึกษาและอาจารย์
ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.5(1.3) กล่องข้อเสนอแนะของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.5(1.4) Facebook คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

 คณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและ
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ได้แก่ ข่าวการศึกษาและตารางการ
เรียนการปฏิบัติงาน ข่าวทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมการพัฒนา
ตนเอง เป็นต้นผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ อาทิเช่น คู่มือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เว็บไซต์ของหน่วยกิจการนักศึกษา 
เว็บไซต์หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เป็นต้น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ ส าเนาเอกสารส่งผ่านทาง
นายกสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาแต่ละช้ันปี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ รวมถึง Facebook คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.1.5(2.1) ระบบกิจกรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม I-TECH SNRU 
ระบบบริหารการศึกษา 
http://aris.snru.ac.th 
คทอ.1.5(2.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
คทอ.1.5(2.3) Faecbook  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะมีการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ ท้ังท่ี
ด าเนินการโดยคณะฯ และด าเนินการโดยนักศึกษาเอง เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางสังคม การ

คทอ.1.5(3.1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการ
เตรียมความพร้อมระหว่างการศึกษาและ

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

ส่ือสาร การท างานเป็นทีม ตลอดจนความเข้าใจในบทบาทต่อ
สังคมไทย เช่น โครงการการเตรียมความพร้อมและการปรับตัว
ส าหรับการเข้าท างานใหม่เพื่อความส าเร็จ  เป็นต้น 

ก่อนส าเร็จการศึกษา” 
คทอ.1.5(3.2) รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาและการเตรียมความพร้อมระหว่าง
การศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษา” 

 
 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

- - 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

- - 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการวางแผนจัดโครงการ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า และได้ด าเนินโครงการให้ความรู้แก่
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 และ
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรมได้จัดโครงการสัมมนาศิษย์เก่ากับ
ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

คทอ.1.5(6.1) – โครงการให้ความรู้แก่
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
“ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 
21 
คทอ.1.5(6.2) - โครงการสัมมนาศิษย์เก่า
กับทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย  

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อ
น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ควรมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและการ
บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ  นนท์พละ 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายศรลักษณ์  พวงใบดี ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายศรศักด์ิ   ฤทธิ์มนตรี ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายสาคร  อินทะชัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. น.ส.มณฑาทิพย์ สท้านไตรภพ ต าแหน่ง อาจารย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรมจริยธรรม 

   (2) ความรู้  

  (3) ทักษะทางปัญญา  

  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

  4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

   6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญกับงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจัดท าแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทุกด้านและครบทุกประเภทของกิจกรรม              
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด โดยมีการก าหนด
ตัวบ่งช้ีและเปูาหมายเพื่อวัดผลความส าเร็จของแต่ละโครงการ/
กิจกรรมไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 

คทอ.1.6(1.1) - แผนการจัดกิจกรรมงาน
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม 

        (2)  ความรู้  

        (3)  ทักษะทางปัญญา  

        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

        (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ             
5 ประการ  ดังนี้ 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 โครงการ 
 - โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม” 
 - โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทผ้ึง  
        (2)  ความรู้ จ านวน  6 โครงการ  
 - โ ค ร ง ก าร ป ฐม นิ เ ท ศนั ก ศึ ก ษา ใหม่ ภ าคป ก ติ                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 

โครงการด าเนินงาน ดังนี ้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คทอ.1.6(2.1) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม” 
คทอ .1 . 6 (2 .2 )  - โคร งการอนุ รั กษ์
วัฒนธรรมปราสาทผ้ึง 

ด้านความรู้ 
คทอ.1.6(2.3) - โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
คทอ.1.6(2.4) – โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 - โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมและสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อการท างานในอนาคต สาขาวิชาเครื่องกลและ       
อุตสาหการ 
 - โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี สาขาวิชาโยธา              
และสถาปัตยกรรม   
        (3)  ทักษะทางปัญญา จ านวน 2 โครงการ 
 - โ ค ร ง ก าร ป ฐม นิ เ ท ศนั ก ศึ ก ษา ใหม่ ภ าคป ก ติ                 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560 
        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
จ านวน 3 โครงการ 
 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องยนต์เล็ก                             
เพื่อการเกษตร 
 - โครงการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะ             
ของช่างโยธาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม” 
 - โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาเครื่องกล
และอุตสาหการ 

 (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ 
 - โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน             
และก่อนจบการศึกษา สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 2560 
คทอ.1.6(2.5) - โครงการสัมมนาการ
เตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อการท างานในอนาคต สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ 
คทอ.1.6(2.6) - โครงการศึกษาดูงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
และอุตสาหการ ประจ าปีการ ศึกษา 
2559 
คทอ.1.6(2.7) - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 

ด้านทักษะทางปัญญา 

คทอ.1.6(2.8)(ซ้ า) -  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
คทอ.1.6(2.9)(ซ้ า) -  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ   
สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 2560 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

คทอ1.6(2.10) - โครงการฝึกอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง  เ ค รื่ อ ง ย น ต์ เ ล็ ก                             
เพื่อการเกษตร 
คทอ.1.6(2.11) - โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นทุนต่ าเพื่อท า
เกษตร 4.0 
คทอ . 1 . 6 ( 2 .1 2 )  - โคร งก ารอบรม
เทคโนโลยี งานเช่ือมโลหะส าหรับครู
ประจ าการ สาขาวิชาเครื่ องกลและ     
อุตสาหการ 
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คทอ.1.6(2.13) - โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ น า เ ทค โ น โ ล ยี ชุ ม ช น ต าม แ น ว
พระราชด าริ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
ก า ร ส่ื อส ารแ ละก าร ใ ช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

คทอ.1.6(2.14) - โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อนจบ
การศึกษา สาขาวิชาไฟฟูา  และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา                 
เพื่อคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ของสถาบันให้เข้มแข็ง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านระบบและกลไก
การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพบัณฑิต ตามกระบวนการ PDCA 

คทอ . 1 . 6 ( 3 . 1 )  - ร า ย ง าน ผลก า ร
ด าเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเรียนและก่อนจบการศึกษา 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครัง้ต่อไป 

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 โครงการ 
และได้มีการด าเนินการจัดท าสรุปประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 
     ท้ังนี้ ในการสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า โครงการ/กิจกรรม              
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. มีระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม นอ้ยเกินไป 

รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี ้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คทอ.1.6(4.1) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม” 
คทอ .1 . 6 (4 .2 )  - โคร งการอนุ รั กษ์
วัฒนธรรมปราสาทผ้ึง 

ด้านความรู้ 
คทอ.1.6(4.3) - โครงการปฐมนิ เทศ
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     2. ขาดการวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีชัดเจน 
     3. ขาดความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     4. รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม มีความคล้ายคลึงกัน ส่งผล
ให้ไม่มีความน่าสนใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น งานพัฒนานกัศึกษา ได้มีแนว
ทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ 
     1. เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น 
     2. งานพฒันานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษารู้จักการวางแผนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
     3. งานพฒันานักศึกษา ได้ประกาศ และประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม โดยการท าหนังสือแจ้งผ่านหัวหน้าสาขาทุก
สาขา 
     4. งานพฒันานักศึกษา แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม 

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
คทอ.1.6(4.4) - โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี
การศึกษา 2560 
คทอ.1.6(4.5) - โครงการสัมมนาการ
เตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อการท างานในอนาคต สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ 
คทอ.1.6(4.6) - โครงการศึกษาดูงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล
และอุตสาหการ ประจ าปีการ ศึกษา 
2559 
คทอ.1.6(4.7) - โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 

ด้านทักษะทางปัญญา 

คทอ.1.6(4.8) - โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559 
คทอ.1.6(4.9) – โครงการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  
สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีการศึกษา 2560 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

คทอ.1.6(4.10) - โครงการฝึกอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง  เ ค รื่ อ ง ย น ต์ เ ล็ ก                             
เพื่อการเกษตร 
คทอ.1.6(4.11) - โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นทุนต่ าเพื่อท า
เกษตร 4.0 
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คทอ . 1 . 6 ( 4 .1 2 )  - โคร งก ารอบรม
เทคโนโลยี งานเช่ือมโลหะส าหรับครู
ประจ าการ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสา
หการ 
คทอ.1.6(4.13) - โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ น า เ ทค โ น โ ล ยี ชุ ม ช น ต าม แ น ว
พระราชด าริ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
ก า ร ส่ื อส ารแ ละก าร ใ ช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

คทอ.1.6(4.14) - โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเรียนและก่อนจบ
การศึกษา 

 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัด
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางด้านความคิดด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
4.  เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้นัก ศึกษามี การท านุบ ารุ ง  สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ 

และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
6. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การมีวินัย และการยึดหลัก

ประชาธิปไตย 
ท้ังนี้ งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            

ได้มีสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

คทอ.1.6(5.1) - สรุปประเมินความส าเร็จ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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ประจ าปีการศึกษา 2559 ไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
1. โครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัดและ

เปูาหมายของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ี  

วางไว้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

- - 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ             
5 ประการ อย่างครบถ้วน 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป 

- 
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องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 
 

   สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ  
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ  3 ประการ คือ 
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

 ตัวบ่งช้ี    จ านวน  3  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ การวิจัย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 คะแนน 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.76 คะแนน 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.74 คะแนน 

คะแนน 3.50 คะแนน 
ผลการประเมิน ระดับพอใช ้

 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายวุฒินนัต์ ประทุม 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
นางสาวสายฝนทอง  แจ่มใส 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์  

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ 
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

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

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์
คณะฯ ลิงค์ เว็บไซต์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)          
ลิงค์ระบบ NRMS และ ฐานข้อมูลวิจัยThaiLIS เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศให้กับอาจารย์และบุคลาการของคณะฯ และมีรอง
คณบดีฝุายแผนงานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย 

คทอ.2.1(1.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 คทอ.2.1(1.2) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ระบบ NRMS  

คทอ.2.1(1.3) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุ ตสาหกร รม ลิ ง ค์  ฐานข้อมู ลวิ จั ย 
ThaiLIS 

คทอ.2.1(1.4) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เลขท่ี 8/2558 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(เพิ่มเติม) 
คทอ.2.1(1.5) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เลขท่ี 442/2560 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
     - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
        ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น    

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

     - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 
       งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  
       professor) 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการเพื่อสนับสนุน คทอ.2.1(2.1) - รูปถ่ายห้องปฏิบัติการ
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

พันธกิจด้านการวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ คือ 
 1 .  มีห้ อ งปฏิบั ติ การงานวิ จัยและห้องปฏิบั ติกา ร
คอมพิวเตอร์ซึ่ งคณะฯ มีไว้ ให้บริการอาจารย์  บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในการท างานวิจัยและการเรียนการ
สอน 
 2. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูล การท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เนื่องจากจะ
มีเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกๆ ช้ันปี ท่ีส าเร็จ
การศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษา
ข้อมูล และมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์  
 3. ห้องสืบค้นและห้องปฏิบัติงานวิจัย และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระดับสาขาวิชา ซึ่ งสาขาวิชาฯ ได้จัดคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องปริ้น เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยของนักศึกษาและ
สาขาวิชาฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อไว้บริการอาจารย์
และนักศึกษา สืบค้นข้อมูลในการท างานวิจัยและเกี่ยวกับการเรียน
การสอน และมีโรงฝึกปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้
ในการท างานวิจัยในการประดิษฐ์เครื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย
และการเรียนการสอน  
 4.สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบและส่ิงประดิษฐ์นักศึกษา เพื่อ
เผยแพร่ผลงาน/ช้ินงานวิจัย 

งานวิจัยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.2) - รูปถ่ายห้องสมุด/แหล่ง
สืบค้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.3) - รูปถ่ายห้องปฏิบัติ
งานวิจัย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และโรงฝึกปฏิบัติงาน สาขาวิชา 
คทอ.2.1(2.4) - โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานออกแบบ สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 

คทอ.2.1(2.5) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 4/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด า เนินงาน โครงการ
นิทร รศการแสดงผลง านออกแบบ 
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  
คทอ.2.1(2.6) - รูปถ่ายโครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบ 
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2559 จ านวน 60,000
บาท และเงินรายได้ พ.ศ. 60,000 บาท และอาจารย์ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

คทอ.2.1(3.1) - รหัสงบประมาณแผ่นดิน 
2559 โครงการการพัฒนางานวิจัยและ
การผลิตผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ และโครงการ
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการบริการ
วิชาการและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
คทอ.2.1(3.2) - ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให้
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุลากร (สาย
วิชาการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   
คทอ.2.1(3.3) - ประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให้
ทุนสนับสนุนการวิ จัยส าหรับบุลากร
มหาวิ ทย า ลัย ร าชภั ฏสกลนครจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   
คทอ.2.1(3.4) - ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบ         
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิ จัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
 1. โครงการสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  
 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 4. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คทอ.2.1(4.1) - โครงการสนับสนุนการท า
ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  
คทอ.2.1(4.2) - โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล า ก ร ส า ข า วิ ช า โ ย ธ า แ ล ะ
สถาปัตยกรรม และโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
คทอ.2.1(4.3) - โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริการวิชาการและผลิตผล
งานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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 5. โครงการน าเสนอและสนับสนุนการท าผลงานทาง
วิชาการ และคณะฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบและ
ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก 
เย่ียมชม และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในงานกิจกรรมดังนี้  
 1. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานออกแบบของ
นักศึกษา สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  
 2. กิจกรรมวันเทคโนฯ Open House 2016 

2560  
คทอ.2.1(4.4) - โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คทอ.2.1(4.5) - โครงการน าเสนอและ
สนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คทอ.2.1(4.6) - โครงการนิทรรศการ
แสดงผลงานออกแบบ สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม  
คทอ . 2 . 1 ( 4. 7)  - รู ปถ่ า ย โ คร ง ก า ร
นิทร รศการแสดงผลง านออกแบบ 
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  
คทอ.2.1(4.8) - โครงการวันเทคโนฯ 
Open House 2016 จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร
ผลงานวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์
ของคณะฯ    
คทอ.2.1(4.9) - รูปถ่าย วันเทคโนฯ 
Open House 2016 จัดนิทรรศการ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์
ของคณะฯ 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง อาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ โดยคณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปัญญาและการพัฒนาการเรียน การสอน
แบบสเต็ม (STEM Edcation) ในวันท่ี 26-28 สิงหาคม 25559 
เพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้อาจารย์และบุคลากร 
     และอาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม  เข้าร่วมแลกเปล่ียน เข้า

คทอ.2.1(5.1) - โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปัญญาและการ
พัฒนาการเรียน การสอนแบบสเต็ม 
(STEM Edcation) 
คทอ.2.1(5.2) - บันทึกข้อความขอนุญาต
ไปราชการ เข้ าร่ วมงาน  “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand 
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ร่วมงานประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัย ดังนี้  
 1. งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand 
Research Expo 2016) เพื่อร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยท่ีมีคุณภาพในเวทีระดับชาติ ใน
วันท่ี 17-21 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คลินิกวิจัยเพื่อปรับปรุง
โจทย์วิจัยขอรับการสนับสนุนจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ 
2560” ในวันท่ี  23-26 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี   
  3. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี ๔ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
งานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาคลัง
ปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน” 
ในระหว่างวนัท่ี 22- 24 พฤศจิกายน 2559  
  คณะฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
อาจารย์เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวที 
“Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016)  ณ 
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ในวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2559 

Research Expo 2016) เพื่อร่วมจัด
นิทรรศการน า เสนอผลงานวิ จัยและ
กิจกรรมการวิ จัย ท่ีมี คุณภาพใน เว ที
ระดับชาติ 
คทอ.2.1(5.3) - บันทึกข้อความขอนุญาต
ไปราชการ เข้าร่วม “คลินิกวิ จัยเพื่ อ
ปรับปรุงโจทย์วิจัยขอรับการสนับสนุน
จาก วช. ประจ าปีงบประมาณ 2560” 
คทอ.2.1(5.4) - บันทึกข้อความขอนุญาต
ไปราชการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
และน า เสนอผลงานระ ดับชา ติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้ง ท่ี ๔ การ
สร้ า ง สร ร ค์นวั ตก รรมและ งานวิ จั ย 
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาคลังปัญญาในการบริการ
วิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชน” 
คทอ.2.1(5.5) บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์งบประมาณเพื่อเข้าร่วม
ประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวที 
“Seoul International Invention Fair 
2016” (SIIF 2016) 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้
จัดท าระบบระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยคณะฯ ได้ลิงค์
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข้อ “แบบฟอร์มทรัพย์สินทาง
ปัญญา” และคู่มือการยื่นขอรับสิทธิบัตรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
และมี รองคณบดีฝุายวิจัยฯ ของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

คทอ.2.1(6.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกี่ยวกับข้อมูล การจัดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

คทอ.2.1(6.2) - ข้อมูลการจดลิขสิทธิ์งาน
เขียน/งานวิจัย/งานวิชาการ เผยแพร่ใน
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ฯ และอาจารย์สังกัดคณะฯ ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 6 รายการ 
คือ 
 1. ถุงเท้าปรับอุณหภูมิ  
 2. อุปกรณ์ท าความเย็นส่วนตัว 
 3. หมวกปรับอุณหภูม ิ
 4. เส้ือปรับอุณหภูม ิ
 5. โรงอบแห้งเมล็ดพืชด้วยลมร้อนร่วมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 6. เครื่องหยอดข้าวนาแห้ง ต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดิน เบิก
ร่อง หยอดเมล็ด และ กลบเมล็ดเสร็จ ในขั้นตอนเดียว 
   โดยค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รายการท่ี 1 – 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เกษมสินธ์ และค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร รายการท่ี 5 และ 6 อาจารย์ธฏษธรรมช์  ลาโสภา 

เว็บไซต์ 

คทอ.2.1(6.3) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เลขท่ี 8/2558 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(เพิ่มเติม) 
คทอ.2.1(6.4) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เลขท่ี 442/2560 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คทอ.2.1(6.5) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “ถุงเท้าปรับอุณหภูมิ” 

 - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
“อุปกรณ์ท าความเย็นส่วนตัว”  
 - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
“หมวกปรับอุณหภูมิ”  
 - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
“เส้ือปรับอุณหภูมิ”  
 - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
“โรงอบแห้งเมล็ดพืชด้วยลมร้อนร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์" 
 - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
“เครื่องหยอดข้าวนาแห้ง ต่อพ่วงจอบ
หมุนปั่นดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด และ
กลบเมล็ดเสร็จ ในขั้นตอนเดียว” 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข้อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และการท าวิจัยชุมชนและท้องถิ่น 
 มี ทุนสนั บสนุน ในการท าวิ จัย ส าหรั บ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มี ร อ งคณบดี ฝุ ายแผนง านและวิ จั ย ท่ี
ด าเนินงานขับเคล่ือนงานวิจัยและการบริการของ
คณะ 
 มีเครือข่ายงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยสู่
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 การสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอก 
 เพิ่มเครือข่ายงานวิจัยในต่างประเทศ 
 ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการท างานวิจัย
เพื่อชุมชนและท้องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ผู้รับทุนบางท่านไม่เข้าใจระบบการให้ทุน
วิจัยท่ีชัดเจน 

 ควรมีการส่ือสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทุนประเภทต่างๆ ผ่าน E-mail ส่วนตัว, Website 
คณะ, Line และ Facebook 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   :  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการประเมิน :  ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายวุฒินนัต์ ประทุม 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

    1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

    1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ 
    ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 X 5  คะแนนท่ีได้  = 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
      คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ :  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ  
  2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ  
ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง  
  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

    - แผ่นดิน 300,000 บาท 

    - งบประมาณ บ.กศ. 1,090,000 บาท 

    - ทุนวิจัยในช้ันเรียน 35,000 บาท 

    - กศ.ป. - บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
 

- บาท 

รวมเงินทั้งหมด 1,425,000 บาท 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
 

43 คน 

- จ านวนนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
 

- คน 

รวม 43 คน 
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วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  
 

1,425,000 
     =   33,139.53 บาท/คน 

43 

     2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

33,139.53 
X 5      =   2.76 คะแนน 

60,000 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.2.2(1.1) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คทอ.2.2(1.2) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

คทอ.2.2(1.3) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยในช้ันเรียนส าหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

คทอ.2.2(1.4) 
บันทึกข้อความ ท่ี ศธ0542.01/ว17 เรื่อง ขอส่งข้อมูลพื้นฐานจ านวนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559 

 

รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

ทุนแผ่นดิน   
1 หัวหน้าโครงการวิจัย 

อาจารย์นุจิรา กองทรัพย์ 
สังกัดสาขาวิชาการผลิตและอุตสาหการ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 80 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ภัทราพล กองทรัพย์ 

การหาท าเลท่ีต้ังท่ีเหมาะสมของโรงงานแปรรูป
ยางพารา ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

300,000 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาการผลิตและอุตสาหการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 20 

รวมเงินทุนวิจัยงบแผ่นดนิ 300,000 
ทุนวิจัยงบรายได ้   

2 อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาระบบปรับอากาศรถยนต์ชนิดสาร
ท าความเย็น R 12 

60,000 

3 อาจารย์สาคร อินทะชัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การผลิตเช้ือเพลิงดีเซลสังเคราะห์จากน้ ามันพืช
ใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส 

60,000 

4 ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เครื่องอบแห้งมันส าปะหลังเส้นแบบโรตารี่โดย
ใช้รังสีอินฟราเรดต้นแบบ 

60,000 

5 อาจารย์ธฎษธรรมช์ ลาโสภา 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การพัฒนาเตานึ่งข้าวเปลือกฮางงอก 60,000 

6 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อย 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ไวรุจน์  อิ่มโพ 
อาจารย์สิทธินัน  บุญเลิศ 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องฝานกล้วยฉาบ 60,000 

7 อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เครื่องพ่นทรายใช้สาหรับขัดโลหะ 60,000 

8 อาจารย์ลัคนา จีบแก้ว 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ส าหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก 

60,000 

9 อาจารย์ชัยยศ ลักษณะวิลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

พัฒนาขั้นตอนการจัดทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดโดยใช้จีนเนติกอัลกอริทึม 

60,000 

10 อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การใช้เอ็กเรย์ดิฟเฟรกช่ันเพื่อหาปริมาณ
ซิลิกอนสัณฐานในวัสดุทดแทน 

60,000 

11 อาจารย์ด าเกิง จันทร์ส่อง 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

ผลของประสิทธิภาพ เมื่อเปล่ียนสี โซล่าเซลล์ 
ส าหรับงานสถาปัตยกรรม 

60,000 

12 อาจารย์สิทธิรักษ์ แจ่มใส 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แสง
สว่างในอาคารเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

60,000 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

ภัฏสกลนคร 
13 ผศ.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 

สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ าด้วย
เทคนิคซิกบี 

40,000 

14 อาจารย์จุลศักดิ์ โยลัย 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

ระบบไฟฟูาแสงสว่างถนนรว่มกับกล้องวงจรปิด
พลังงานแสงอาทิตย์ 

60,000 

15 อาจารย์ทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

ไฟส่องสว่างถนนอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 60,000 

16 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ก้องภพ ซามาตย์ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 50 
ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์สัญญา ควรคิด 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 50 

การพัฒนาชุดต้นแบบระบบควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟูาในอาคาร 

60,000/2 = 
30,000 

 

17 ผศ.วาสนา  เกษมสินธ์ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ 60,000 

18 ว่าท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาประสิทธิภาพระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบกริดฟอลแบค 

60,000 

19 อาจารย์รณยุทธ นนท์พละ 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การสร้างและประสิทธิภาพระบบไฟฟูาแสง
สว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่น 

60,000 

20 อาจารย์กิตติวัฒน์ จีบแก้ว 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การออกแบบและติดต้ังแผงโซล่าเซลล์แบบแผง
คู่กับแผงค่ีในระบบ 

60,000 

 รวมเงินทุนวิจัยงบรายได้ 1,090,000 
 เงินทุนวิจัยในชั้นเรียน   

21 อาจาย์ภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

เรื่อง การใช้ส่ือภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

5,000 

22 อาจารย์ปิยะฉัตร  ศุภวิทยาเจริญกุล 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการเรียน
รายวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

5,000 

23 อาจารย์อาณัฐพงษ์  ภาระหัส 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเขียนแบบรายวิชา
เขียนแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การวาดเส้น 

5,000 

24 อาจารย์ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย การพัฒนาทักษะการลับมีดกลึงปาดหน้า ด้วย 5,000 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาเครื่องมือกล
เบ้ืองต้น นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนวิชาการวัด
และเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมของ
นักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครื่องกล 

5,000 

26 อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี 
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล ท่ีเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ยานยนต์ 

5,000 

27 อาจารย์สาคร อินทะชัย  
สัดส่วนการท าวิจัย  ร้อยละ 100 

การศึกษาการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
ความร้อน 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยในชั้นเรียน 35,000 

 รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 1,425,000 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

2.76 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

2.76 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

3.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ส่งงานวิจัย
เพื่อขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

                  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3       :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายวุฒินนัต์ ประทุม 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
นางสาวศิริพร ค าอร่าม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ  : 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนท่ีได้ = 
 
    
 

 X 100 

 X 5 
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    การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
  วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม   
  ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ 
  สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ.  
  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน  
  ข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 
  อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
  2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป  
  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 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
  ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
  วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
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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 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

- จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 7.4 10 16.44 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ   

0.20   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง 
  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 
  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
  และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบ 
  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  

0.40 
 

1 0.40 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ 
  ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

0.60 4 2.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
  นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
  และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ 
  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ 
  ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   

0.80 2 1.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 1.00 1 1.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

  นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ 
  ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร  
  ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   

- ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง 
  วิชาการแล้ว  

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00   

- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง 
  ทางวิชาการแล้ว  

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
  ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ  8 4.4 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ 
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.00   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 2 2.00 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค์  2 2.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 16.44 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 45 
 

รายละเอียด งานวิชาการ/วิจัย ที่คณะ 
 

ล าดับ 
ชื่อบทความวิชาการ/

วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

1 หมวกกันน็อคสมาร์ท น าเสนอผลงานประดิษฐ์ ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2560 
(Thailand Inventors’ day 
2017) 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 1.00 

2 ลูกประคบร้อน – เย็น น าเสนอผลงานประดิษฐ์ ในงาน 
“วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2560 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 1.00 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิชาการ/

วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

(Thailand Inventors’ day 
2017) 

3 เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์
กึ่งอัตโนมัติ 

วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 0.60 

4 การจ าลองสถานการณ์
กระบวนการผลิตข้าวฮาง 
งอก 

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นายภัทราพล กองทรัพย์ 
นางนุจิรา กองทรัพย ์

0.80 

5 สภาพปัจจุบันของการ
พัฒนาโรงสร้างพื้นฐาน
ทางสารสนเทศส าหรับ
ชุมชนชนบทไทย 

SNRU Journal of Science 
and Technology 

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ 
พฤกษชาติ 

0.80 

6 การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบสภาพน้ าด้วย
เทคนิคซิกบี 
(DEVELOPMENT OF 
WATER QUALITY 
SYSTEM WITH ZIGBEE 
TECHNIQUE) 

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม – เดือน
มิถุนายน 2560)  

ผศ.ดร.สราวุฒิ  
บุญเกิดรัมย์ 

0.60 

7 การอบแห้งพริกด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบโรตารี่โดยใช้
รังสีอินฟาเรด  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์  

นายสาคร อินทะชัย, 
นายศรลักษณ์ พวงใบดี, 
นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี, 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 

0.60 

8 THE EFFECT OF 
SILVER AND BISMUTH 
DOPED Mg2Si ON 
CRYSTAL STRUCTURE 
AND 
THERMOELECTRIC 
PROPERTIES  

Journal of Materials Science 
and Applied Energy 6(1) 
(2017) 102-105 

นายภาณุวัฒน์ วงค์แสง
น้อย,ผศ.วาสนา เกษม
สินธ์, นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

0.60 

9 Development using of 
solar collector dryer 

Kunmining University of 
Science and Technology, 

นายสาคร อินทะชัย 0.40 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิชาการ/

วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร่/
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนัก 

for increasing 
production capacity 
and maintaining 
quality of Pon Yang 
Kham beef 

Chaina, 26-28 June 2017 

10 Technical Efficency of 
Rubber Farmers’ in 
Changwat Sakon 
Nakhon : Stochastic 
Frontier Analysis 

International Journal of 
Economics and Financial 
Issues  

ผศ.กัลยา  
กิตติเลิศไพศาล 

1.00 

 

วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย =  7.4 / 45 X 100 
 

                                                                                                                  = ร้อยละ 16.44 

 

               แปลงค่าเป็นคะแนน  = 16.44 X 5 / 30 

 

                                                                                   คะแนนท่ีได้   = 2.74 คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.1) 
หมวกกันน็อคสมาร์ท น าเสนอผลงานประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ าปี 2560 
(Thailand Inventors’ day 2017)) ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ (1.0) 

คทอ.2.3(1.2) 
ลูกประคบร้อน – เย็น น าเสนอผลงานประดิษฐ์ ในงาน “วนันักประดิษฐ์” ประจ าปี 
2560 (Thailand Inventors’ day 2017) ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ (1.0) 

คทอ.2.3(1.3) 
เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ผศ.วาสนา เกษม
สินธ์ (0.60) 

คทอ.2.3(1.4) 
การจ าลองสถานการณ์กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายภัทราพล กองทรัพย์, นางนุจิรา กองทรัพย์ (0.80) 

คทอ.2.3(1.5) 
สภาพปัจจุบันของการพัฒนาโรงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศส าหรับชุมชนชนบทไทย 
SNRU Journal of Science and Technology ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ (0.80) 

คทอ.2.3(1.6)  การพัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพน้ าด้วยเทคนิคซิกบี (DEVELOPMENT OF WATER 
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เลขที่ เอกสาร 
QUALITY SYSTEM WITH ZIGBEE TECHNIQUE) ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ (0.60) 

คทอ.2.3(1.7) 
การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งแบบโรตารี่โดยใช้รังสีอินฟาเรด (นายสาคร อินทะชัย, 
นายศรลักษณ์ พวงใบดี, นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี, ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ) (0.6) 

คทอ.2.3(1.8) 
THE EFFECT OF SILVER AND BISMUTH DOPED Mg2Si ON CRYSTAL 
STRUCTURE AND THERMOELECTRIC PROPERTIES (นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย
,ผศ.วาสนา เกษมสินธ์, นายไวรุจน์ อิ่มโพ) (0.6) 

คทอ.2.3(1.9) 
Agricultural Farm Machinery Agriculturl, Biological and Food Engineering  
(นายสาคร อินทะชัย) (0.4) 

คทอ.2.3(1.10) 
Technical Efficency of Rubber Farmers’ in Changwat Sakon Nakhon : 
Stochastic Frontier Analysis (ผศ.กัลยา กิตติเลิศไพศาล) (1.00) 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

3.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

2.74 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

2.74 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

3.00 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 บทความวิจัย บทความวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์มีน้อย ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท า
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการหรือต าราหรือ
งานสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการ
เขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยให้มากขึ้น  
 กระตุ้นให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตาม
เงื่อนไขตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง เขียนต าราเพื่อ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
 จัดท าโครงการคลินิกผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาให้เกิดบทความวิจัย บทความทางวิชาการ 
ต ารา หรืองานสร้างสรรค์ในระดับคณะ 
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องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความ
เช่ียวชาญการให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถาม
ต่าง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งวิชาการของ
อาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งช้ี    จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 

    ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 คะแนน 
คะแนน 3.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับปานกลาง 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     :  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ นนท์พละ  

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายก้องภพ  ชาอามาตย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายกฤษฎา  พรหมพินิจ ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ต าแหน่งอาจารย์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
   1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  
  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  
  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  

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

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

 คณะด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยได้น าเจ้าพิจารณาในการประชุมของ
กรรมการประจ าคณะฯ การเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 มีการ
จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการและ 
น าผลส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการวิเคราะห์ความ
ต้องการรับบริการของชุมชน 

คทอ.3.1(1.1) - แผนการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.3.1(1.2) - แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการ 

คทอ.3.1(1.3) - รายงานสรุปผลการ
ต้องการรับบริการวิชาการโดยแยกตาม
สาขาวิชา 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบันจ านวน 1 โครงการประกอบด้วย 

 1. โครงการอบรมเทคโนโลยี เ ช่ือมโลหะส าหรับครู
ประจ าการ  การเช่ือมเป็นกระบวนการท่ีใช้ส าหรับต่อวัสดุ  ส่วน
ใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก  โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน  ปกติใช้วิธี
ท าให้ช้ินงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่ง
หลอมละลายของวัสดุท่ีหลอมเหลว  เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความ
แข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน  ซึ่งตรงข้างกับการ
บัดกรี  ในศตวรรษท่ี 20 เทคโนโลยีการเช่ือมได้มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 1  
 2. เทคโนโลยีการเช่ือมแบบใหม่ๆ ไม่มีการเร่งพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  เพื่อทดแทนการต่อโลหะแบบด่ังเดิม  การปรับตัวให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการเช่ือมโลหะท้ังภาคทฤษฎี และ
สามารถลงมีปฏิบัติได้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรต้อง
ถ่ายทอดความรู้ สู่ก าลังหลักของชาติ  โดยจัดขึ้นในวันท่ี 19 -20 
สิงหาคม 2559  ณ  ห้อง 14203  อาคาร 14 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม  คณะ เทคโน โลยี
อุตสาหกรรม  โดยมี ผู้เข้าร่วมท้ังหมด 35 คน  โดยมี ท้ังครู

คทอ.3.1(2.1) – โครงการอบรม
เทคโนโลยีเช่ือมโลหะส าหรับครู
ประจ าการ 

คทอ.3.1(2.2) - รายงานสรุปโครงการ
อบรมเทคโนโลยีเช่ือมโลหะส าหรับครู
ประจ าการ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประจ าการ  นักศึกษา  อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้
เปล่าจ านวน 1 โครงการประกอบด้วย 
 1. โครงการอบรมการสร้างแบบจ าลองอาคาร  3  มิติ 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Google Sketchup โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการสร้างแบบจ าลองอาคาร 3 มิติ   

คทอ3.1(3.1) - โครงการอบรมการสร้าง
แบบจ าลองอาคาร  3  มิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  Google Sketchup 

คทอ3.1(3.2) - รายงานการด าเนินการ
โครงการอบรมการสร้างแบบจ าลอง
อาคาร  3  มิติ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  Google Sketchup 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

- - 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม  

- - 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบันจ านวน 1 โครงการประกอบด้วย 
 1. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นทุนต่ า
เพื่อท าเกษตร 4.0  การเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ท่ีเน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  การเกษตรเข้าสู่ยุคของ
เกษตรอัจฉริยะ  หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Fram หรือ 
Intelligent Farm) เพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตได้มากขึ้น โดย
เกษตรหรือผู้ท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากท่ีสุด มีกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรจึงมี
ความส าคัญอย่างมากท่ีจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร 
คณะฯ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ต้นทุนต่ า เพื่อท าเกษตร 4.0 ขึ้น โดยพัฒนาเครื่องจักรกลให้ให้มี

คทอ3.1(6.1) - โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นทุนต่ าเพื่อท า
เกษตร 4.0  
คทอ3.1(6.2) - รายงานการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลต้นทุนต่ าเพื่อท าเกษตร 4.0  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ต้นทุนต่ าและมีความจ าเป็นในการท าการเกษตรได้ท าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกร รวมท้ังจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายกับชุมชนซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ณ บ้านวังยางอ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันท่ี 18-19 
มกราคม 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 คน ซึ่ง
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการส ารวจจากแบบสอบถาม พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ประชนได้รับความรู้ 
ร้อยละ 80 และประชาชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 65 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม  

 คว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง สั ง คม มี ค่ อ น ข้ า ง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการท่ีเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 

 ตัวบ่งช้ี    จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี  คือ 

     ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ค่าคะแนนที่ได้ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 คะแนน 
คะแนน 3.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับพอใช ้

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ นนท์พละ  

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายเธียรรัตน์  ฦๅชา       ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่า ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายอาณัฐพงษ์  ภาระหัส ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. นางสาวพัชรินทร์ ค าศรีพล ต าแหน่ง อาจารย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
   1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามค าส่ังงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 

คทอ.4.1(1.1) - ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การ
แข่งขันการประกวดพานบายศรีสู่ขวัญ"
ประจ าปีการศึกษา 2559 
คทอ.4.1(1.2) - แผนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การ
แข่งขันการประกวดพานบายศรีสู่ขวัญ"
ประจ าปีการศึกษา 2559  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

 งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนดตัวบ่งช้ี วัดส าเร็จของการ
ด าเนินแผนงานและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ 

คทอ.4.1(2.1) (ซ้ า) - แผนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การ
แข่งขันการประกวดพานบายศรีสู่ขวัญ"
ประจ าปีการศึกษา 2559  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีค าส่ังแต่งต้ังการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คทอ.4.1(3.1) - โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การ
แข่งขันการประกวดพานบายศรีสู่ขวัญ” 
คทอ.4.1(3.2) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การ
แข่งขันการประกวดพานบายศรีสู่ขวัญ” 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.4.1(3.3) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแต่ง ต้ังคณะกรรมการ
ด า เนิน ง าน โครงการวั นค รอบครั ว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม 
คทอ.4.1(3.4) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 
 

 5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะฯได้มีการเผยแพร่กิจกรรมและการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของคณะฯและการท ากิจกรรมในพื้นท่ีชุมชนต่างๆเพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบและช่ืนชมผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ี
นักศึกษาได้จัดท า โครงการท่ีจัดขึ้น อาทิเช่น โครงการถวายเทียน
พรรษา หิ้วปิ่นโตเข้าวัดท่ีเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด 

คทอ.4.1(6.1) - เว็บไซต์คณะ โครงการ 
ถวายเทียนพรรษา หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 

 7 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 
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ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

4 ข้อ 3 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                  บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมและสอดคล้องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรมีการบูรณาการในการจัดกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อรกัษาการ
รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

 คณะควรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 
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องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเส่ียง  การบริหารการเปล่ียนแปลง  การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งช้ี    จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี  คือ 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
                       เอกลักษณ์ของคณะ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ การบริหารจัดการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
     เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 คะแนน 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 3.00 คะแนน 
คะแนน 4.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 79 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
        และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 
1. นางกัญญาภัค   จอดนอก ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นางอรัญญา  ม่อมพะเนาว์  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน  
  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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เกณฑ์การประเมิน  :  

  

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี
และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  คณะมีคณะกรรมการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2562 ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และรอง
คณบดีทุกฝุายมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และ
ทิศทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องและความเช่ือมโยงกับพันธกิจของคณะกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555 – 2559) ต่อไป  

คทอ.5.1(1.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 31/2556 แต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 – 
2558 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556-
2560 
คทอ.5.1(1.2) - โครงการประชุมก่อนเปิด
ภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2557 และ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557-2560 
คทอ.5.1(1.3) - หนังสือเชิญประชุม/
บันทึกการประชุมพิจารณา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556  
คทอ.5.1(1.4) - แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.
2557-2560 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.5.1(1.5) - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
คทอ.5.1(1.6) - แผนกลยุทธ์การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2557-2560  

 2  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน  

         คณะฯ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา เพื่อ
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการจัดสรรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแต่ละ
หลักสูตร มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและค่าใช้จ่ายใน
อนาคต โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ 2555-2558 มีการจัดท า 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน เป็นรายงานท่ี
แจ้งให้ทราบว่าเงินรายได้ใช้ตรงตามแผนและได้ใช้ไปกับกิจกรรม 

 
 

คทอ.5.1(2.1) - ผลการค านวณต้นทุนการ
ผลิต ตารางการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559 
คทอ.5.1(2.2) - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
คทอ.5.1(2.3) - ทะเบียนคุมเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 2559   
คทอ.5.1(2.4) - รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2559 (ไตรมาสท่ี 1-
3) 

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภาย นอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 คณะมีการด าเนินงานตามความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงโดยได้ระบุความเส่ียงไว้ 3 ประเด็น และ
ด าเนินการแก้ไขความเส่ียงดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจ าปี ด าเนินงาน 
โดยทางคณะได้มีการปรับเปล่ียน และมีการตรวจสอบให้การ

คทอ.5.1(3.1) - แผนการบริหารความ
เส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2559 
คทอ.5.1(3.2) – แบบติดตามผลการ
บริหารความเส่ียงในงวดก่อน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  



 
 

รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 82 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาตรเพื่อลดการปรับเปล่ียนโยกย้ายงบ 
และให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามกระบวนการ 
 2. การใช้งบประมาณผิดประเภท ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ โดยทางคณะได้มีการส าเนาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
พัสดุแจกเจ้าหน้าท่ีพัสดุทุกท่าน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ  
 3. ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการมีจ านวนน้อย โดย
ทางคณะสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางด้านการการท าวิจัย และ
การสนับสนุนการส่งบทความตีพิมพ์ของบุคลากรภายในคณะ 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึดหลักธรรมาภิบาล 10  
ด้าน  คือ 

1.  หลักประสิทธิผล โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 

2.  หลักประสิทธิภาพโดยส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างานของแต่ละฝุายงานอย่างเพียงพอ 

3.  หลักการตอบสนอง มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็ปเพจ 
facebook ของคณะฯเป็นต้น  

4.  หลักความรับผิดชอบ คณะได้รับการแต่งต้ัง คณบดี งาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

5.  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลของคณะ ได้แก่
รายช่ือกรรมการประจ าคณะและการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใน
คณะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ 

6.  หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและก ากับการ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ให้น าบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน
ร่วมกัน 

7.  หลักการกระจายอ านาจ คณะได้รับการแต่งต้ัง รองคณบดี
ทุกฝุายงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

8.  หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตาม

คทอ.5.1(4.1) - รายงานการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 
คทอ.5.1(4.2) - ภาพถ่ายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหนักงาน เพื่อสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน 
คทอ.5.1(4.3) - เว็ปไซต์ของคณะ 
facebook 
คทอ.5.1(4.4) - บันทึกข้อความขออนุญาต
ไปราชการและขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่าย 
คทอ.5.1(4.5) - เว็ปไซต์ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(4.6) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(4.7) - รายงานการประชุม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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กฎระเบียบโดยมีการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณะบดีคณะ
เทคโนโลยี 

9.  หลักความเสมอภาค ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะได้ร่วม
ศึกษาดูงานโดยพร้อมกัน 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และมีมติร่วมกันเพื่อด าเนินงานของหน่วยงาน 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และการเขียนบทความวิจัย ทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และได้จัดท าแผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559 และมีการด าเนินงานตามแผน 
โดยจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคู่มือการเขียนบทความวิจัย ทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คทอ.5.1(5.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 7/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คทอ.5.1(5.1) - แผนการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2559 
คทอ.5.1(5.1) - คู่มือการจัดการเรียนการ
สอน วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.1) - คู่มือการเขียนบทความ
วิจัย ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.1) - รายงานแผนการจัดการ
ความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน  

 คณะฯ มีระบบกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดย
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการส ารวจการ

คอท.5.1(6.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี
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พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาบุคลากรปี พ.ศ. 
2556-2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะยังได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เพื่อให้คณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีได้เปิดมุมมองในการจัดการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 

อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
คอท.5.1(6.2) - แบบส ารวจการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
คอท.5.1(6.3) - แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คอท.5.1(6.4) - แผนพัฒนาบุคลากร ปี 
พ.ศ.2556-2560 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คอท.5.1(6.5) - โครงการศึกษาดูงาน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
คอท.5.1(6.6) - รายงานผลตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

 7  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และ
การประเมินคุณภาพ 

 คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ้วนประกอบด้วย โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพแต่ละตัวบ่งช้ีโดยมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ประจ า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อท าหน้าท่ีควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการน าผลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาตาม

คทอ.5.1(7.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 6/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2559 
คทอ.5.1(7.2) - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) วงรอบ
ปีการศึกษา 2558 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและน าแผนเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ  

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

7 ข้อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ผู้บริหารและบุคลากรของคณะให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
ต่างๆ ของคณะ 
 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของคณะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้
ผู้ปฏิบัติงาน 
 บุคลากรให้ความส าคัญในการจัดการความรู้
ของคณะและมุ่งในการการด าเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
 มีระบบและกลไกของการประกนัคุณภาพที่
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่มีความ
ตระหนักในการประกนัคุณภาพ 

 มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
บุคลากรให้น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 
 ด าเนินการจัดการความรู้ในประเด็นท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหน่งรองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพ 
1. นายสาคร  อินทรชัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
2. นายสิทธินัน บุญเลิศ ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
4. นายเทิดศักด์ิ  ค ามุงคุณ ต าแหน่ง นักวิชาการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

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

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบและกลไกก ากับ 
ควบคุม ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดยทุกหลักสูตร
จะต้องมีการปรับปรุงตามวงรอบของทุกหลักสูตร คือ ทุกๆ 5 ปี มี
กระบวนการเปิด – ปิดหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความทันสมัย ก้าวหน้าทางวิชาการและ
การเปล่ียนแปลงของโลก 

คทอ.5.2(1.1) – ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุง และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2559 
คทอ.5.2(1.2) – คู่มือปฏิบัติงาน
มาตรฐานของการปพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คทอ.5.2(1.3) – การปิดหลักสูตร 
คทอ.5.2(1.4) – แบบฟอร์มการเสนอ
แก้ไขเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คทอ.5.2(1.5) – การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (5ปี) สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
(หลักสูตรใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ท่ีรับรองแล้วขากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คทอ.5.2(1.6) - หนังสือรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการตามท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เสนอ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้างและเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) เดิมคือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.2(1.7) – การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

(ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ีรับรอง
แล้วขากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
 
 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะมีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยมี
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีการประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพมีโครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา และมีรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

คทอ.5.2(2.1) – ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 62/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจ าปี
การศึกษา 2559 
คทอ.5.2(2.2) – ค าส่ังคณะเทคโนดลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 6/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจ าปี
การศึกษา 2559 
คทอ.5.2(2.3) - หนังสือเชิญประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพ 
คทอ.5.2(2.4) - แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ รอบ 6 เดือน 
คทอ.5.2(2.5) - แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
คทอ.5.2(2.6) - รายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะฯ มีหลักสูตรที่ยังด าเนินงานอยู่ท้ังหมด 6 หลักสูตร 
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร

คทอ.5.2(3.1) - แผนผังการบริหารจัดการ
อาคารและต าแหน่งจุดเช่ือมต่อเครือข่าย
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คณะฯ ได้ด าเนินการดังนี ้
 1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของแต่ละหลักสูตร คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาท่ี
ดูแลหลักสูตร รวมท้ังคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับห้องสมุด
คณะฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ โดยให้หลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการจัดซื้อทรัพยากรด้วย 
 2. การจัดสรรการใช้พื้นท่ี คณะฯ ได้มีการด าเนินการดังนี้ 
 - ห้องเรียนจ านวน 21 ห้อง (ช้ัน 1 จ านวน 5 ห้อง ช้ัน 2 
จ านวน 8 ห้อง และช้ัน 3 จ านวน 7 ห้อง) 
 - ห้องปฏิบัติการจ านวน 7 ห้อง (ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 3 
ห้องปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 2 ห้อง) 
 - ห้องสมุดจ านวน 1 ห้อง 
 - โรงงานปฏิบัติการจ านวน 3 โรง 
(โรงงานปฏิบัติการเครื่องกลจ านวน 1 โรง โรงงานปฏิบัติการ
ก่อสร้าง จ านวน 1 โรง และโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจ านวน 1 โรง) 
 3. คณะฯ ได้จัดให้มีจุดเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบไร้สายภายในอาคารจ านวน 4 จุด และได้
จัดให้มีจุดเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ใน
บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
เครือข่ายสารสนเทศของนักศึกษา 
 4. คณะฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
โยธาและสถาปัตยกรรม 

อินเตอร์เน็ต 
คทอ.5.2(3.2) - ตัวอย่างรูปถ่ายห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงงาน 
และห้องสมุด 
คทอ.5.2(3.3) – รายละเอียดครุภัณฑ์ท่ี
จัดซื้อเพิ่มในปีการศึกษา 2559 
คทอ.5.2(3.4) – งบจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการ
เขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และทุก
หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเดือนกรกฎาคม 
(ตามก าหนดเวลาของปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ

คทอ.5.2(4.1) - บันทึกข้อความเชิญเข้า
ร่วมโครงการเขียนรายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คทอ.5.2(4.2) – โครงการอบรมเชิง
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การศึกษาของคณะฯ) โดยมีหลักสูตรท่ีได้คะแนนอยู่ในระดับดี 
จ านวน 4 หลักสูตร และได้มีการรวบรวมผลการตรวจประเมินเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรส าหรับปีถัดไป 

ปฏิบัติการ “งานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและการเขียน มคอ.7 
คทอ.5.2(4.3)(ซ้ า) - รายงานตรวจ
ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาท้ัง 6 
หลักสูตร 

 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 2558 เสนอในท่ีประชุมผู้บริหาร
เพื่อน าผลประเมินท่ีคณะกรรมการประเมิน เพื่อน าผลมาปรับปรุง
และจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ของแต่ละ
หลักสูตร การด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากปีการศึกษา 
2558 ผ่านการประเมินของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 คือ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
(ทลบ. 2 ปี) ต่อเนื่อง 

คทอ.5.2(5.1) – รายงานประชุมการน า
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
คทอ.5.2(5.2) – รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (ทุกหลักสูตร) 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

- - 
 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไม่บรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5 ข้อ 4 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีระบบกลไกในการก ากับและด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน 
 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตาม
ก าหนดเวลา พร้อมท้ังน าเสนอน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
หลักสูตร 

 จัดสรรงบประมาณการพัฒนา ระบบ มคอ.
เพื่ออ านวยความสะดวกให้หลักสูตรสามารถจัดท า 
มคอ. ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมท้ัง
สามารถติดตามได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไม่ผ่าน
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก
ปัญหาคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ สกอ. และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามท่ี สกอ. ก าหนด  

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาต่อไป 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 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 

12.98 
2.16  2.16 

6 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

3 
6.67 

 0.83 
45 

6.67 x 5 
0.83 

40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

2.50 

12 x 100 
26.67 

 2.22 
45 

26.67 x 5 
2.22 

60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
5.00 

17.91 - 20 
-10.45  5.00 

20 x 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 3.00 4 ข้อ  3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 2.87 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 
 2.50 

1,425,000 
33,139.53 

 2.76 
43 

33,139.53 x 5 
2.76 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

7.4 x 100 
16.44 

 2.74 
45 

16.44 x 5 
2.74 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 3.50 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.00 4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 3.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 3.00 4 ข้อ  3.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 3.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.00 5 ข้อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.50 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.29 
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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 2.68 3.50 2.16 2.78 ระดับพอใช ้

2 2.76 5.00 2.74 3.50 ระดับพอใช ้

3 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช ้

4 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช ้

5 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 3.29 ระดับพอใช ้

ผลการประเมิน 2.70 3.86 2.45  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ อย่างครบถ้วน 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมและการบริการใน
ข้อท่ี     1 – 3 เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อ
น าไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - คณะควรมีการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
เดียวกัน และเพิ่มช่องทางในการให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ใช้บัณฑิต 

 - คณะมีอัตราส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกต่ ากว่ามาตรฐานและมี
ปริมาณอาจารย์ต่อนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ท าให้เป็น
อุปสรรคในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 - คณาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการได้ ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารของคณะและสาขาวิชา ท าให้ไม่มีเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 - เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให้มีจ านวน
สัดส่วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 - จัดระบบการรับนักศึกษาให้ได้มาตรฐานท่ี 
สกอ.ก าหนด 

 - ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

 - ขออัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์  โดย
พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยส่งเสริมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามความเช่ียวชาญ  

 - สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อใน
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 
 - รับอาจารย์เพิ่มโดยมีการก าหนดคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอก 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่
เตรียมเอกสารต่างๆ ส าหรับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการล่วงหน้าและยื่นขอต าแหน่งวิชาการเมื่อ
คุณสมบัติครบ 

 - ควรมีการเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ
กระตือรือร้นในการวิจัยและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
และงานสร้างสรรค์ รวมท้ังมีการประเมินผลส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 - ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะท างานวิจัย
แบบชุดโครงการหรือโครงการร่วมวิจัยสนับสนุน
ข่าวสาร แหล่งทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจ าเป็นในการ
ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 - สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์มากขึ้นและน าผลงาน
เผยแพร่พร้อมท้ังให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - การท างานวิจัยให้ตรงกลุ่มเปูาหมาย เน้น 
ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก 
 - สร้างแรงจูงใจในการให้อาจารย์ส่งงานวิจัย
เพื่อขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะ 
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ท่ีอยู่ในค่าน้ า
หนังท่ีสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 

 - จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ส าหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - จัดโครงการหรือจัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาให้ความรู้ 
เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์ในคณะ  

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการท่ีเหมาะสม 

- 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด้าน
ต่างๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมและสอดคล้องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - คณะควรมีการบูรณาการในการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาและควรส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อ
รักษาการรักษาไว้ซึง่อัตลักษณ์ 

 - คณะควรมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญต่อการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะฯมีแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT  
 - มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ส าหรับ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจ 
 - การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ          
 - การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ อยู่ภายใต้ระบบและกลไกท่ี
เหมาะสม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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 - การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 - สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการอบรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่จัด
อบรม 
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ภาคผนวก 
 

 

  1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2559 

  2. รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
            
            
            
            
           


