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หน้า 1 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

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 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) โดยใช้แบบรายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25 61 ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสังคมต่อไป 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
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ตอนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 129 
   

ภาคผนวก  139 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ  
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ซึ่งมีตัวบ่งช้ี จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 องค์ประกอบ 
สรุปผลการประเมินตนเองได้ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 3.87 อยู่ในระดับ ดี 
  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 4.72 อยู่ในระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
และผลการประเมินในภาพรวมตามตารางการวิเคราะห์ระดับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี

การศึกษา 2561 คะแนนเฉล่ีย 4.34 อยู่ในระดับ ดี 
 
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  ปัจจุบันคณะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมดจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ
สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

   



 
 

หน้า 4 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
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เครื่องกลและการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และน าตัวบ่งช้ีท่ีคณะต้องรับผิดชอบในคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร. มาวิเคราะห์
และวางแผนพร้อมท้ังด าเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้ังในระดับคณะและสาขาวิชา มีการระบุ
ผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับตัวบ่งช้ี รวมท้ังจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ภายใน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี และ
รวบรวมข้อมูลและหลักฐานการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2561  เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
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  2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบวงจร  โดยมีการประเมินทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์  
    2.1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์ มรสน. 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
2.50 

10.08 
3.36  3.36 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

7 
14.58 

 1.82 
48 

14.85 x 5 
1.82 

40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

2.50 

18 x 100 
37.50 

 3.13 
48 

37.50 x 5 
3.13 

60 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4 
5.00 

14.50 – 20 x 100 
-27.50  5.00 

20  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 3.51 4.09  4.09 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 3.51 3.55  3.55 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.87 
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ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ 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 
 
 5.00 

3,132,560 
71,194.55 

 5.00 
44 

71,194.55 x 5 
5.00 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

12 x 100 
25 

 4.17 
48 

25 x 5 
4.17 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.72 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.34 

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 7 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตารางที่ 2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เกณฑ์ มรสน. 

 

 
 

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 3.32 5.00 3.67 3.87 ระดับดี 

2 5.00 5.00 4.17 4.72 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 4.34 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.74 5.00 3.79  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 8 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
2.50 

10.08 
3.36  3.36 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

7 
14.58 

 1.82 
48 

14.85 x 5 
1.82 

40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

2.50 

18 x 100 
37.50 

 3.13 
48 

37.50 x 5 
3.13 

60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
5.00 

14.50 – 20 x 100 
-27.50  5.00 

20  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5.00 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 9 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 

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 
 
 5.00 

3,132,560 
71,194.55 

 5.00 
44 

71,194.55 x 5 
5.00 

60,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

12 x 100 
25 

 4.17 
48 

25 x 5 
4.17 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.72 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5.00 6 ข้อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.42 

 
 
 
 
 



 
 

หน้า 10 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตารางที่ 2.4 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เกณฑ์ สกอ. 

 

 
 

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 3.32 5.00 3.36 3.89 ระดับดี 

2 5.00 5.00 4.17 4.72 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 4.42 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.74 5.00 3.77  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 11 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

2.2 จุดเด่น/แนวทางเสริม   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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 

 



 
 

หน้า 12 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

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

 - สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 - กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรท างาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์มากขึ้นและน าผลงาน
เผยแพร่พร้อมท้ังให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

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

  
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ความต้องการของสังคมมีค่อนข้าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแก่ชุมชนความมี
จ านวนโครงการท่ีเหมาะสม 

- 
 

 

 



 
 

หน้า 13 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

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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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

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 
 - การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 - สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการอบรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่จัด
อบรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะ 

  
 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหนํวยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่ม
จากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ตํอมาในปี พ.ศ.2518 ได๎
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี พ.ศ.2537 จึงได๎เริ่ม
เปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 
พ.ศ. 2540 ได๎เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได๎เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 2547 ได๎เปิดสอนแขนงวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพื่อเป็นการตอบสนองตํอการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองตํอนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการสํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดยํอม ตํอมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได๎เปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟูา ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมท้ังได๎
เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม ในปี 2552 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2554 และคณะได๎เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชา
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ตํอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการ
บริหารงานกํอสร๎าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2558 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกเป็น 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและ
เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และในปี พ.ศ. 2559 คณะได๎ปรับปรุง
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปัจจุบันคณะมี
การปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมดจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
และสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 
 
 

http://itech.snru.ac.th/
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา  

  คุณธรรมน าความรู๎คํูทักษะ วิจัย พัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีสํูชุมชน  

ปณิธาน 
มุํงมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบนแหํงพื้นฐาน คุณธรรม 

และรํวมช้ีน าการพัฒนาท๎องถิ่น และสังคมอยํางยั่งยืน 

 วิสัยทัศน์  
  ศูนย์กลางทางวิชาการ วิชาชีพ สํงเสริมการเรียนรู๎คํูคุณธรรมเป็นเครือขํายด๎านเทคโนโลยี
พัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 

ค่านิยมหลัก  
I – industrial technology   เราคือนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  T– teamwork     รํวมกันท างานด๎วยความรัก  ความสามัคคี  
  E– ethics   มีจริยธรรม  ศีลธรรม และจรรยาบรรณในการท าหน๎าท่ี 
  C– creativity   คิดอยํางสร๎างสรรค์  และคิดเชิงบวก 
  H –happiness  Organization  เพื่อเป็นองค์กรแหํงความสุข  

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรมตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ในกลํุมประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช๎บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล๎อม  
4. บริการวิชาการและวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตํอชุมชนและท๎องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานใน

กลํุมประเทศอาเซียน 
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช๎บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น  
3. การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล๎อม  
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตํอชุมชนและท๎องถิ่น  
5. การพัฒนาระบบบริหารให๎มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและ 

งานประกันคุณภาพ 
รองคณบดีฝุายแผนงานและงานวิจัย รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา หัวหน๎าส านักงานคณบดี 

- งานหลักสูตรและการสอน 

- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

- งานสํงเสริมวิชาการ 

- งานบริการการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานแนะแนวการศึกษา 
 

 

- งานนโยบายและแผน 
- งานวางกรอบอัตราก าลัง 

- งานงบประมาณ 

- งานวางแผนความเส่ียง 

- งานวิจัยและพัฒนา 

- งานวางแผนการจัดการความรู ๎
- งานศาสตร์พระราชา 
 

 

- งานกิจกรรมสํงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
- งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

- งานวินัยนักศึกษา 

- งานกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ ์

- งานอาคารและสถานที ่
- งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

- งานบุคลากร 

- งานการเงิน 

- งานบริหารทั่วไปอ่ืนๆ 

 

 

สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 
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1.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 
  ผศ.ภวัต   มิสดีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผศ.ดร.ไวรุจน์  อิ่มโพ  รองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
  ผศ.วุฒินันต์  ประทุม  รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
  นายรณยทุธ  นนท์พละ รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
  นายภาณุวัฒน์  วงค์แสงน๎อย หัวหน๎าส านักงานคณบดีและหัวหน๎าพัสดุ 
  นางกัญญาภัค    จอดนอก ประธานสาขาวิชากํอสร๎างและสถาปัตยกรรม 
  นายสุวิพงษ ์  เหมะธุลิน ประธานสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
  ผศ.ดร.สราวุฒิ  บุญเกิดรัมย์ ประธานสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
  นางอรัญญา  มํอมพะเนาว ์ เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ 
  นางสาวศิริพร  ค าอรําม  เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ 
 
1.5 หลกัสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  3 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  3 หลักสูตร  ดังน้ี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและ

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎าง 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

1.6 จ านวนนักศึกษา  

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา จ านวนนักศึกษา 

1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  3 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  จ านวน  3 หลักสูตร  ดังน้ี ปกติ กศ.ป. รวม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 130 - 130 
แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 35 - 35 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและ

สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎าง 105 21 126 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 58 11 69 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี

การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 187 - 187 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 94 - 94 

รวม 609 32 641 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

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. ข๎าราชการ 0 0 0 4 5 1 0 5 0 15 0 0 0 15 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 0 25 4 0 0 2 0 31 4 0 0 27 
3. ลูกจ๎างช่ัวคราวรายเดือน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

รวม 1 0 0 30 9 1 0 7 0 48 4 0 0 44 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
(ช่วงระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – สกุล วันที่บรรจ ุ
เกณฑ์
การนับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศกึษา 
หมายเหต ุ

1 นายยุทธนา อุทปา 24 กรกฎาคม 2538 1 อาจารย์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
2 นายจรูญ ขาวสีจาน 17 พฤศจิกายน 2529 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
3 นายฟูุงศร ี ภักดีสุวรรณ 13 กันยายน 2542 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
4 นายอนุวัต สุเพียร 24 กรกฎาคม 2531 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
5 นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล 1 ตุลาคม 2544 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
6 นายชาญวิทย ์ พฤกษชาติ 17 เมษายน 2538 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
7 นายสราวุฒ ิ บุญเกิดรัมย์ 28 พฤศจิกายน 2540 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
8 นายจตุรงค ์ ศรีทอง 19 กันยายน 2537 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
9 นายสมภาร ดอนจันดา 8 พฤศจิกายน 2536 1 อาจารย์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
10 นายอภิชาต วงศ์อนันต ์ 19 กันยายน 2537 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาเอก  
11 นายภวัต มิสดีย ์ 16 พฤษภาคม 2529 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
12 นายปรีชาศาสตร ์ มีเกาะ 23 กรกฎาคม 2540 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
13 นายสิทธิรักษ ์ แจํมใส 23 กรกฎาคม 2540 1 อาจารย์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
14 นายด าเกิง จันทร์สํอง 9 สิงหาคม 2547 1 อาจารย์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
15 นายวาสนา เกษมสินธ์ 23 พฤศจิกายน 2547 1 รองศาสตราจารย ์ ข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปริญญาโท  
16 นายจุลศักดิ ์ โยลัย 1 มิถุนายน 2548 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
17 นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัส 16 มิถุนายน 2551 1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ๎างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาโท  
18 นายธฏษธรรมช ์ ลาโสภา 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
19 นายทรงศักดิ ์ อินทรสิทธิ ์ 13 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
20 นายชัยยศ ลักษณะวิลัย 1 มิถุนายน 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
21 น.ส.ลัคนา อนงค์ไชย 1 ตุลาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาตํอ 
22 นายศรลักษณ์ พวงใบดี 1 มิถุนายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
23 นายปริญญา รจนา 11 เมษายน 2550 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
24 นายก๎องภพ ชาอามาตย ์ 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
25 น.ส.ศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย ์ 14 มิถุนายน 2553 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
26 นายไวรุจน์ อ่ิมโพ 1 กุมภาพันธ์ 2552 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก  
27 นายวุฒินันต ์ ประทุม 22 มิถุนายน 2552 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
28 นายกฤษฎา พรหมพินิจ 13 กันยายน 2553 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
29 น.ส.ธนวด ี ละมํอม 10 กุมภาพันธ์ 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
30 นายรชต บุณยะยุต 1 กรกฎาคม 2554 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก  
31 นายรณยุทธ นนท์พละ 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
32 น.ส.ลลิน ี ทับทิมทอง 1 กรกฎาคม 2554 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
33 วําที่ 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 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
36 นางนุจิรา โคตรหานาม 15 พฤษภาคม 2555 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาตํอ 
37 นายภัทราพล กองทรัพย์ 15 พฤษภาคม 2555 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาตํอ 
38 นางกัญญาภัค จอดนอก 15 พฤษภาคม 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
39 นายภาคิณ ลอยเจริญ 1 กันยายน 2555 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท ลาศึกษาตํอ 
40 นายกิตติวฒัน ์ จีบแก๎ว 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  
43 นายสาคร อินทะชัย 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
44 นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
45 นายภาณุวัฒน ์ วงค์แสงน๎อย 1 กรกฎาคม 2557 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
46 นายเธียรรัตน ์ ฦๅชา 1 ตุลาคม 2558 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  

47 นายศรศักดิ ์ ฤทธิ์มนตร ี 2 พฤศจิกายน 2558 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – สกุล วันที่บรรจ ุ
เกณฑ์
การนับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศกึษา 
หมายเหต ุ

48 Mr.Libbe    Van Der Horn  1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ๎างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตร ี  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
   งบประมาณ (ปีงบประมาณ 2561) 

ล าดับที่ สาขาวิชา งบประมาณ 2561 
แผ่นดิน เงินรายได้ หมายเหตุ 

1 ส านักงานคณบดี  501,325 544,100  
2 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 3,754,900 453,700  
3 สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 8,273,400 429,400  
4 สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 1,736,800 314,200  
5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 29,200 167,300  

รวมทั้งหมด 14,295,625 1,908,700  

 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  (รํวมกับมหาวิทยาลัย)     “บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ” 
 เอกลักษณ ์(รํวมกับมหาวิทยาลัย)     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยแหํงการให๎โอกาส” 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตอนที่ 2 
การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

 

 

 
 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 

1. คณะควรมีการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน และเพิ่ม
ชํองทางในการให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิด
สอน จากผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียและผ๎ูใช๎บัณฑิต 
2. คณะมีอัตราสํวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต่ ากวํามาตรฐานและมีปริมาณ
อาจารย์ตํอนักศึกษาต่ ากวําเกณฑ์ท าให๎เป็นอุปสรรค
ในการลาศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 
3. คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติสามารถเข๎าสํูต าแหนํงทาง
วิชาการได๎  สํวนใหญํด ารงต าแหนํงผ๎ูบริหารของ
คณะและสาขาวิชา  ท าให๎ไมํมีเวลาในการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อขอต าแหนํงทางวิชาการ 

- หลักสูตรของคณะมีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผํานเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร 
- อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจ านวน 1 
คนจากปีการศึกษา 2560 ท าให๎อัตราสํวนเพิ่มข้ึน
จากปีท่ีแล๎วร๎อยละ 2.08 
- อาจารย์มีการพัฒนาการเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการ
เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ทําน ท าให๎
อัตราสํวนเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล๎วร๎อยละ 6.25 

 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 

1. สํงเสริมให๎บุคลากรในคณะท างานวิจัยแบบชุด
โครงการหรือโครงการรํวมวิจัยสนับสนุนขําวสาร 
แหลํงทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจ าเป็นในการท างานวิจัย 
2. คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังมี
ผลงานวิชาการจ านวนน๎อย ท้ังบทความวิชาการ 
ต ารา และเอกสารประกอบการสอน 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ของคณะ
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เพิ่มข้ึน
ร๎อยละ 45.29 ท าให๎คณะมีผลการประเมินจาก 3.73 
เป็น 5.00 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 

- - 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 

- - 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2561 

1. คณะมีการระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร แตํยังขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดับ
หลักสูตรที่ถูกต๎องและด าเนินการให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

- คณะมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มีความรู๎ความเข๎าใจในเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพมากขึ้นท าให๎ผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 

 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
 

  พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช๎หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลําวจึงเกี่ยวข๎องกับ  
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตํการก าหนดปัจจัยน าเข๎าท่ีได๎มาตรฐานตามท่ี
ก าหนด ประกอบด๎วยการมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรํวมมือรวมพลังของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

 

  ตัวบํงช้ี    จ านวน  6  ตัวบํงช้ี  คือ 
     ตัวบํงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบํงช้ีท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ตัวบํงช้ีท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
     ตัวบํงช้ีท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ตัวบํงช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.7 คุณภาพบัณฑิต** 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ** 
    ตัวบํงช้ีท่ี 1.7.2 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.36 คะแนน 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.82 คะแนน 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 3.13 คะแนน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 คะแนน 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 คะแนน 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 คะแนน 
1.7 คุณภาพบัณฑิต**  
 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ** 4.09 คะแนน 
 1.7.2 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** 3.55 คะแนน 

คะแนน 3.87 คะแนน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช๎ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร                        
 

  จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ  

ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  คําเฉล่ียของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ : 
 
      คะแนนท่ีได๎   = 
 
 

หมายเหตุ  :  หลักสูตรที่ได๎รับรองโดยระบบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไมํต๎องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบํงช้ี แตํต๎องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบํงช้ีให๎ครบถ๎วน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนท้ังส้ิน 3 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาท้ัง 3 หลักสูตร หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตร มีผลรวม
ของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเทํากับ 3.36 คณะมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร พ.ศ. 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบท่ี 2 - 6 
(คะแนนเฉลี่ย) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม (ทล.บ.4 ปี) ปรับปรุง 2558 

2548 ผําน 3.35 คะแนน 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต 

(ทล.บ.4 ปี) ปรับปรุง 2558 

2548 ผําน 3.28 คะแนน 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ.4 ปี) 

ปรับปรุง 2559 

2548 ผําน 3.45 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.36 คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 3 หลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้ 

10.08/3 

= 3.36 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 X 100 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.1.1(1.1) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 

คทอ.1.1(1.2) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) 

คทอ.1.1(1.3) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) 

คทอ.1.1(1.4) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 
2561 

คทอ.1.1(1.5) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 
2561 

คทอ.1.1(1.6) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2561  

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

3.36 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

3.36 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

3.51 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผําน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพและตรงตามเกณฑ์ สกอ. 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนท่ี 
สกอ. ก าหนด 

 - ควรมีการสนับสนุนสํงเสริมให๎อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อและสํง
บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพรํอยําง
ตํอเนื่องทุกปี เพื่อให๎เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดทุกๆ ปีอยําง
ตํอเนื่อง 
 - สํงเสริมให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียนตํอ
ในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า 32 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

                   ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2       :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยน าเข๎า 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์  อิ่มโพ 

ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
น.ส. ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา 
 

 

เกณฑ์การประเมิน   :   
  โดยแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
  คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40 
ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 
 

 

          

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

      คะแนนท่ีได๎ = 

 

หมายเหตุ  : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ  
ปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช๎คุณวุฒิอื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นท่ีเหมาะสมกวํา และต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 X 100 

 X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให๎นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ  
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหมํให๎ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเ กี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

 9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแตํไมํถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น๎อยกวํา 6 เดือน    ไมํสามารถน ามานับได๎ 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาตํอ จ านวน 48 คน มีอาจารย์ประจ าทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.58 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลํุม ข คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 เทํากับร๎อยละ 40 ขึ้น ไป ดังนั้น เมื่อค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เทํากับ 1.82 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 
 

48 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ  
  วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทํา 

1 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ  
  วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทํา 

40 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ  
  วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทํา 

7 คน 

- ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

=   (7/48) × 100 
 

=   ร๎อยละ 14.58 
- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=   (14.58 × 5 / 40) 
 

คะแนนที่ได้ 
 

=    1.82 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

หลักฐานอ้างอิง : 

 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.1.2(1.1) 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ต าแหนํงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.2(1.2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
คทอ.1.2(1.3) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
คทอ.1.2(1.4) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
คทอ.1.2(1.5) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล 
คทอ.1.2(1.6) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.อภิชาติ วงค์อนันต์ 
คทอ.1.2(1.7) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.ไวรุจน์  อิ่มโพ 
คทอ.1.2(1.8) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.รชต บุณยะยุต 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

(ร๎อยละ 20) 2.50  คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

(ร๎อยละ 14.58) 1.82 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

1.82 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

(ร๎อยละ 20) 2.50  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ติดตามเรํงรัดบุคลากร (อาจารย์) ท่ีอยูํใน
กระบวนการการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก ให๎
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให๎
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี
ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ระบบการชํวยเหลือแกํบุคลากรท่ีศึกษาตํอให๎ส าเร็จ
การศึกษาและรวมถึงการรายงานผลความคืบหน๎าใน
การศึกษาตํอ (อยํางสม่ าเสมอ) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีต าแหนํงทางวิชาการ                                                                                                       
          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ                                                                                                       
 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
                   ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5           

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยน าเข๎า  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํงนักวิชาการศึกษา 
 

  

เกณฑ์การประเมิน  :   
  โดยแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   : 
   คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงผ๎ูชํวยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ 
ศาสตราจารย์รํวมกัน ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

          

             คะแนนท่ีได๎ = 

 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาตํอ จ านวน 48 คน มีอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ
37.50 จุดเน๎นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ กลํุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลํุม ข) คําร๎อยละของ
อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อ
ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการเทํากับ 3.13 
 
 

 X 100 

 X 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 
 

48 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงอาจารย์ 
 

34 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ 
 

17 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 
 

1 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 
 

- คน 

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

- คน 
- ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 

 

=   (18/48) × 100  
 

=   ร๎อยละ 37.50 
- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=   (37.50 × 5 / 60) 
 

คะแนนที่ได้ 
 

=    3.13 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.1.3(1.1) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหนํงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.3(1.2)  
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายจตุรงค์ ศรีทอง 

คทอ.1.3(1.3) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายอภิชาติ วงศ์อนันต์ 

คทอ.1.3(1.4) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นางฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 

คทอ.1.3(1.5) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายจรูญ ขาวสีจาน 

คทอ.1.3(1.6) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายชาญวิทย์ พฤกษชาติ, นายสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์,      
นายภวัต  มิสดีย์ 

คทอ.1.3(1.7) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายอนุวัต สุเพียร 

คทอ.1.3(1.8) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
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ในสถาบันอุดมศึกษา นายปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 

คทอ.1.3(1.9) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นางกัลยา กิตติเลิศไพศาล 

คทอ.1.3(1.10) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายวาสนา เกษมสินธ์ 

คทอ.1.3(1.11) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายรชต  บุญยะยุต 

คทอ.1.3(1.12) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายสิทธิศักดิ์ ผุยโสภา 

คทอ.1.3(1.13) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายไวรุจน์ อิ่มโพ 

คทอ.1.3(1.14) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายภัทราพล กองทรัพย์ 

คทอ.1.3(1.15) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายวุฒินันต์ ประทุม, น.ส.นุจิรา  โคตรหานาม 

คทอ.1.3(1.16) 
- ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายก๎องภพ ชาอามาตย์ 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

(ร๎อยละ 30) 2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

(ร๎อยละ 37.50) 3.13 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

3.13 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

(ร๎อยละ 41.67) 3.47 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 คณะควรสํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 

สนับสนุนและสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับอาจารย์ท่ี
มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีจ านวนมาก 
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                              Student Credit Hour (SCH ) ทั้งปี                                                                                                       
 

จ านวนหนํวยกิตตํอปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยน าเข๎า 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
น.ส.ศิริพร  ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
  ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าน๎อยกวําหรือเทํากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5  
  ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ามากกวําเกณฑ์มาตรฐานให๎  ค านวณหาคําความ
แตกตํางระหวํางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  และน าคําความแตกตําง 
มาพิจารณาดังนี้  
  คําความแตกตํางของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าท่ีสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตํร๎อยละ  
20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
  คําความแตกตํางของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าท่ีสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตํร๎อยละ  
0.01 และไมํเกินร๎อยละ 20 ใหน๎ ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  1. ค านวณคําหนํวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)  ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวําง
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนํวยกิตแตํละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล๎วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

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

    2. ค านวณคํา FTES โดยใช๎สูตรค านวณ ดังนี้ 
 
 

   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา    
     เทียบเทําตํอปี (FTES) 
 
 

 = 
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 สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                                            สดัสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให๎มีการปรับคําจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา 

ในระดับบัณฑิตศึกษาให๎เป็นระดับปริญญาตรี  เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอ

อาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนํวยนับปริญญาตรี 

1. กลํุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลํุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลํุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ    
   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 ปุาไม๎และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทํองเท่ียว 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 านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

 
 
 

 X 100 

 



 

 

หน้า 41 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 5 - (คําร๎อยละท่ีค านวณได๎จาก 2.3)                                                                                                       
                     4 

2) น าคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) คําร๎อยละท่ีน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ    0   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) คําร๎อยละท่ีมากกวําหรือเทํากับร๎อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) คําร๎อยละท่ีมากกวําร๎อยละ 0 แตํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 
 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

  ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 44 คน (สัดสํวน คํา FTES ตํออาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง เทํากับ 14.50) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทําตํอปี (FTES) เทํากับ 637.81 สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง เทํากับ 
14.50 คะแนนท่ีได๎ เทํากับ 5.00 คะแนน  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

676 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 
 

637.81 

   - ระดับปริญญาตรี 
 

637.81 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมํนับลาศึกษาตํอ) 
 

44 

- สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง 

  (ระบุแยกตามกลํุมสาขา) 

 
 
 

14.50 

  - วิศวกรรมศาสตร์ (20 : 1) 
 

-27.50 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร 
               

               14.50 - 20  X 100   =   ร๎อยละ -27.50 
                                                  

                                                        20 
 
 
 
   

   คะแนนท่ีได๎  = 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

2. น าคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 คําร๎อยละน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน  

คําร๎อยละนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทํากับ  
-27.50 ดังนั้น คะแนนท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีได๎ เทํากับ  5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที ่ เอกสาร 
คทอ.1.4(1.1) - สรุปคํา SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.4(1.2) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหนํงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.4(1.3) 
- ข๎อมูลนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 
2562) 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

(น๎อยกวําร๎อยละ 0) 5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

(ร๎อยละ – 27.50) 5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5.00 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

(น๎อยกวําร๎อยละ 0) 5.00 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 สัดสํวนจ านวนอาจารย์กับจ านวนนักศึกษา
ยังต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจ านวนอาจารย์มี
จ านวนมากกวําจ านวนนักศึกษา 

 คณะควรมีแนวทางในการรับนักศึกษา และ
หาวิธีการหานักศึกษาเข๎ามาศึกษาในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให๎ เพิ่มมากขึ้น  เพื่อให๎ เป็นไปตาม
สัดสํวนอาจารย์ ตํอจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 20:1 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ  นนท์พละ 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย 
    ต าแหนํง หัวหน๎าส านักงานคณบดี 
2. นายจุลศักด์ิ โยลัย ต าแหนํงอาจารย์ 
3. นายสาธิต ศรีอาจ ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา 
4. น.ส.ธัญญรัตน์ ผาลี ต าแหนํงบรรณารักษ์ 

 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
  1. จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ 
  2. มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานท่ีให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานท้ังเต็มเวลาและ  
นอกเวลาแกํนักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา 
   4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1 - 3 ทุกข๎อไมํต่ ากวํา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
   5. น าผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล เพื่อสํงให๎ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให๎ข๎อมูลและความรู๎ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแกํศิษย์เกํา 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 
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ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช๎ระบบฐานข๎อมูล 
SNRU Connection เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ใน
งานบริการการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีผ๎ูดูแล
รับผิดชอบและก าหนดสิทธิ์เข๎าถึงข๎อมูลโดยมหาวิทยาลัย เชํน 
ข๎อมูลด๎านการศึกษา ระบบสํงผลการเรียนออนไลน์ ระบบจัดการ
ฐานข๎อมูลหลักสูตรตาม มคอ. ฯลฯ และคณะยังมีการเก็บข๎อมูล
นักศึกษาท่ีเข๎าใหมํ โดนการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเองในด๎านการจัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษามี
การแตํงต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน๎าท่ีให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ตลอดท้ังดูแลความเรียบร๎อยข๎องนักศึกษาด๎าน
ปัญหาตํางๆ ซึ่งดูแลนักศึกษาท่ีรับเข๎าในปีการศึกษานั้นจนส าเร็จ
การศึกษา โดยให๎ค าปรึกษาท้ังเรื่องการเรียน กิจกรรมหลักสูตร 
และปัญหาของนักศึกษาในด๎านอื่นๆ เชํนปัญหาด๎านดารเรียน 
ปัญหาด๎านสุขภาพรํางการ สุขภาพจิต ฯลฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
จะเข๎าประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและรับมอบคํูมืออาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี พร๎อมท้ังแจ๎งชํองทางการติดตํอ และเวลาเข๎าพบแกํ
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก าหนดให๎อาจารย์ที่ปรึกษานัดพบเป็นรายห๎องอยํางน๎อยการศึกษา
ละ 1 ครั้ง  

คทอ.1.5(1.1) – ระบบ SNRU 
Connection  
คทอ.1.5(1.2) – แบบกรอกประวัติ
นักศึกษา 
คทอ.1.5(1.3) – ประวัตินักศึกษา 
คทอ.1.5(1.4) – ค าส่ังอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.5(1.5) – คํูมือนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
คทอ.1.5(1.6) – ตารางให๎ค าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา  
คทอ.1.5(1.7) – ประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน 

 2 มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานท่ีให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานท้ังเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแกํนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดบริการชํองทางให๎
ข๎อมูลหนํวยงานให๎บริการ เชํน ข๎อมูลทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา 
ขําวสารทางวิชาการ การศึกษาตํอ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัด
กิจกรรม/โครงการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ
ประกวดแขํงขัน ประกาศรับสมัครงานหรือแหลํงข๎อมูลการจัด
กิจกรรมตํางๆ เชํน การฝึกอบรม หรือสัมมนา เป็นต๎น เพื่อท าให๎
นักศึกษาสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตํางๆ ได๎สะดวกและรวดเร็ว 

คทอ.1.5(2.1) - การประชาสัมพันธ์
สํวนกลางของคณะ และสาขาวิชา 
คทอ.1.5(2.2) - ประชาสัมพันธ์ผํานส่ือ
ออนไลน์ Facebook, website ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.5(2.3) – โครงการเตรียมความ
พร๎อมนักศึกษากํอนเรียน ปีการศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

สามารถติดตํอส่ือสารโต๎ตอบได๎อยํางรวดเร็วทันเหตุการณ์ ผํานชํอง
ทางการส่ือสารประเภทตํางๆ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ผํานบอร์ดประชาสัมพันธ์สํวนกลาง
ของคณะ และสาขาวิชา 
 2. ประชาสัมพันธ์ผํานส่ือออนไลน์ เชํน Facebook, 
website ของคณะฯ เป็นต๎น 
 3. ประชาสัมพันธ์ผํานประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได๎จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เพื่อให๎นักศึกษาได๎
เรียนรู๎จากส่ือท่ีเกิดขึ้นจริง เพื่อท่ีจะสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเพิ่ม
มากขึ้น นอกเหนือจากความรู๎ท่ีได๎จากการเรียนการสอนภายใน
ห๎องเรียน โดยปีการศึกษา 2560 คณะได๎สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรสามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังนี้  
 1. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 2. โครงการคํายอาสาพัฒนาโรงเรียน และเรียนรู๎
วัฒนธรรมในชุมชน 

2561 
คทอ.1.5(2.4) – โครงการศึกษาดูงาน 
คทอ.1.5(2.5) – โครงการเตรียมความ
พร๎อมกํอนส าเร็จการศึกษา 
คทอ.1.5(2.6) – โครงการเทคโนโลยี
ชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
คทอ.1.5(2.7) - โครงการกิจกรรมคําย
อาสาพัฒนาโรงเรียนและเรียนรู๎
วัฒนธรรมในชุมชน 
 คทอ.1.5(2.8) – โครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรํวมกับมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างานและสมัครงานแกํ
นักศึกษาผํายโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ปีการศึกษา 2561  

คทอ.1.5(3.1) - โครงการปัจฉิมนิเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี
การศึกษา 2561  
คทอ.1.5(3.2) (ซ้ า) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อม
กํอนการท างานในศตวรรษที่ 21  
คทอ.1.5(3.3) – โครงการเตรียมความ
พร๎อมกํอนส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า 46 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1 - 3 ทุกข๎อไมํต่ ากวํา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ด าเนินการประเมินผล
การให๎บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 คระ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผล
การให๎บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีประเมินโดยนักศึกษา 
จากการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา จ านวน ....468.... คน 
เป็นนักศึกษาชาย ..426... คน และนักศึกษาหญิง ...42...  คน 
พบวํา  
 - ด๎านการจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช๎ชีวิตให๎แกํนักศึกษา มีคําเฉล่ียความพึงพอใจเทํากับ....
4.51.. อยูํในระดับความพึงพอใจ..มากท่ีสุด.. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ี สกอ. ก าหนด โดยข๎อค าถามเกี่ยวกับการมีเวลาให๎นักศึกษาเข๎า
พบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอยํางสม่ าเสมอ มีคําเฉล่ียคะแนน 
...4.58.. และการมีการให๎ค าแนะน าการด ารงชีวิตอยํางมีความสุข
และค๎ุมคําในระหวํางการใช๎ชีวิตในคณะ  มีคําคะแนน ..4.57.... 
 - ด๎านการจัดการบริการข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํ
นักศึกษา มีคําเฉล่ีความพึงพอใจเทํากับ...4.55... อยูํในระดับความ
พึงพอใจ.มากท่ีสุด.. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 
 - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแกํนักศึกษา มีคําเฉล่ียความพึงพอใจ เทํากับ...4.57... 
อยูํในระดับความพึงพอใจ..มากท่ีสุด.. ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.
ก าหนด 
 - โดยรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการให๎บริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเมินโดยนักศึกษา ความพึงพอใจ
ในภาพรวมตํอการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทํากับ..4.54.. อยูํในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด และคณะกรรมการ
บริหารคณะน าเสนอผลการประเมินดังกลําวให๎เข๎าหารือเพื่อ
พิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

คทอ.1.5(4.1) - แบบประเมินคุณภาพของ
การจัดกจิกรรมและการบริการให๎ค าปรึกษา
ทางวชิาการและการใชช๎ีวิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.5(4.2) – สรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการ
ให๎ค าปรึกษาทางวชิาการและการใช๎ชีวิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.5(4.3) – รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2561 

คทอ.1.5(4.4) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการการศึกษาดูงาน 

คทอ.1.5(4.5) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร๎อม
นักศึกษากํอนจบ ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.5(4.6) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการสํงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
คทอ.1.5(4.7) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการคํายอาสาพัฒนา
โรงเรียนและเรียนรู๎วัฒนธรรมชุมชน 

คทอ.1.5(4.8) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมสํูการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 5 น าผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล เพื่อสํงให๎ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ภายหลังเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพของการให๎บริการ
และได๎น าเสนอแกํท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
พิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงการให๎บริการ โดยจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะได๎ต้ังข๎อสังเกตเรื่องความชัดเจนของ
แบบสอบถามในประเด็นการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานท่ีให๎บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรวําเป็นกิจกรรมใดบ๎างอาทิเชํน 
กิจกรรมเสริมด๎านภาษา กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ เนื่องจาก
นักศึกษาอาจสับสนในประเด็นกิจกรรมใดบ๎างท่ีเข๎าขํายเป็น
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ในการนี้ได๎มีมติมอบหมายให๎รอง
คณบดีฝุายวิชาการเพื่อปรังปรุงแบบสอบถามให๎ชัดเจนและตรง
ประเด็นมากยิ่งขึ้น อีกท้ังประสานงานกับปลักสูตรและสาขาวิชา
ในการปรับปรุงชํองทางและความถ่ีในการประชาสัมพันธ์ให๎มี
ประสิทธิภาพเพื่อให๎นักศึกษาเข๎าถึงข๎อมูลและได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
ดังกลําว นอกจากนี้ยังมอบหมายให๎ฝุายวิชาการปรับระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให๎การ
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์แกํนักศึกษากระจายไปอยําง
ท่ัวถึง 

คทอ.1.5(5.1)(ซ้ า) – รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ปีการศึกษา 2561  
คทอ.1.5(5.2)(ซ้ า) – คํูมือนักศึกษา  
คทอ.1.5(5.3)(ซ้ า) – ตารางเวลาการให๎
ค าปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  

 6 ให๎ข๎อมูลและความรู๎ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแกํศิษย์เกํา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการวางแผนจัดโครงการ
เพื่อเป็นประโยชน์แกํศิษย์เกํา โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
โครงการให๎ความรู๎แกํศิษย์เกํา และได๎ด าเนินโครงการให๎ความรู๎แกํ
ศิษย์เกําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารในศตวรรษที่ 21 และ
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรมได๎จัดโครงการสัมมนาศิษย์เกํา
กับทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

คทอ.1.5(6.1) – โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวันทาบูชาครู 
คทอ.1.5(6.2) – รายงานโครงการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันทาบูชาครู 
คทอ.1.5(6.3)(ซ้ า) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อม
กํอนการท างานในศตวรรษที่ 21  

คทอ.1.5(6.4)(ซ้ า) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมสํูการ
ท างานในศตวรรษที่ 21  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข๎อ 6 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย  

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1-3 ทุกข๎อ และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการ เพื่อ
น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ควรมีการเก็บข๎อมูลการจัดกิจกรรมและการ
บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยําง
สม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ  นนท์พละ 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายศรลักษณ์  พวงใบดี ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายศรศักด์ิ   ฤทธิ์มนตรี ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายสาคร  อินทะชัย ต าแหนํง อาจารย์ 
4. นายนพรุจ  มุสิกะโปดก     
ต าแหนํง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
5. น.ส.มณฑาทิพย์ สท๎านไตรภพ  
ต าแหนํง เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม  

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎ด าเนินกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ให๎ครบถ๎วน ประกอบด๎วย 
 (1) คุณธรรมจริยธรรม 

   (2) ความรู๎  

  (3) ทักษะทางปัญญา  

  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา  

  4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป  

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

   6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให๎ความส าคัญกับงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีการจัดท าแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกด๎านและครบทุกประเภทของกิจกรรม 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด โดยมีการก าหนด
ตัวบํงช้ีและเปูาหมายเพื่อวัดผลความส าเร็จของแตํละโครงการ/
กิจกรรมไว๎ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

คทอ.1.6(1.1) – แผนยุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ปี  
พ.ศ. 2561-2564 

คทอ.1.6(1.2) – แผนการจัดกิจกรรมงาน
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 
คทอ.1.6(1.3) - ค าส่ังแตํงต้ังรองคณบดีท่ี
รับผิดชอบฝุายกิจการนักศึกษา 
คทอ.1.6(1.4) – ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎ด าเนินกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ให๎ครบถ๎วน ประกอบด๎วย 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม 

        (2)  ความรู๎  

        (3)  ทักษะทางปัญญา  

        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  

        (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎มีการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 
ประการ ดังนี้  
 (1) คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  3  โครงการ 

- โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง

 

โครงการ/กิจกรรม ที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมด าเนินงาน มีดังนี้ 
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
คทอ.1.6(2.1) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
- โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันทาบูชาพระ

คุณครู  
- โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 

2561 
(2) ความรู๎  จ านวน  6  โครงการ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
- โครงการหลักสูตรอบรมการเป็นผ๎ูประกอบการสถาน

บริการบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และรถยนต์ในท๎องถิ่น 
- โครงการเตรียมความพร๎อมในการเรียนส าหรับ

นักศึกษาใหมํ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปี 2561  
- โครงการเตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอนเรียน สาขา

ชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
- โครงการพัฒนาและเตรียมความพร๎อมกํอนการเข๎า

ศึกษาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  
- โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน การกลึงงานรูปพรรณ

ส าหรับช้ินสํวนเครื่องจักรกลและยานยนต์  
(3) ทักษะทางปัญญา จ านวน  4  โครงการ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ส าหรับนักศึกษาใหมํ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ  

- โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร๎อมสํูการท างานในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์  

- โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน การกลึงงานรูปพรรณ
ส าหรับช้ินสํวนเครื่องจักรกลและยานยนต์  

 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความ

สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.1.6(2.2) - โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู  
คทอ.1.6(2.3) - โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 
ด๎านความรู๎ 
คทอ.1.6(2.4) - โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.6(2.5) - โครงการหลักสูตรอบรม
การเป็นผ๎ูประกอบการสถานบริการ
บ ารุงรักษาจักรยานยนต์และรถยนต์ใน
ท๎องถิ่น 
คทอ.1.6(2.6) - โครงการเตรียมความ
พร๎อมในการเรียนส าหรับนักศึกษาใหมํ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
ประจ าปี 2561 
คทอ.1.6(2.7) - โครงการเตรียมความ
พร๎อมนักศึกษากํอนเรียน สาขาชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 
2561  
คทอ.1.6(2.8) – โครงการพัฒนาและ
เตรียมความพร๎อมกํอนการเข๎าศึกษา
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 
คทอ.1.6(2.9) - โครงการฝึกอบรมระยะ
ส้ัน การกลึงงานรูปพรรณส าหรับช้ินสํวน
เครื่องจักรกลและยานยนต์  
ด๎านทักษะทางปัญญา  
คทอ.1.6(2.10) - โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบกาณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

รับผิดชอบ  จ านวน  7  โครงการ    
- โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
- โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันทาบูชาพระ

คุณครู  
- โครงการสานสัมพันธ์น๎องพี่ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
- โครงการคํายอาสาพัฒนาโรงเรียนและเรียนรู๎

วัฒนธรรมในชุมชน สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  
- โครงการเตรียมความพร๎อมในการเรียนส าหรับ

นักศึกษาใหมํ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปี 2561  
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาใหมํ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ  

- โครงการพัฒนาศิษย์เกําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  2  โครงการ 
- โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร๎อมสํูการท างานในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์  
- โครงการเตรียมความพร๎อมในการเรียนส าหรับนักศึกษาใหมํ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปี 2561 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.6(2.11) - โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ 
และการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ส าหรับนักศึกษาใหมํ สาขาวิชาเครื่องกล
และอุตสาหการ 
คทอ.1.6(2.12) - โครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมสํูการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ (ขาดโครงการ) 
คทอ.1.6(2.132)(ซ้ า) - โครงการฝึกอบรม
ระยะส้ัน การกลึงงานรูปพรรณส าหรับ
ช้ินสํวนเครื่องจักรกลและยานยนต์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความ 
คทอ.1.6(2.14)(ซ้ า) - โครงการวัน
ครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและ
รักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.1.6(2.15)(ซ้ า) - โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู  
คทอ.1.6(2.16) - โครงการสานสัมพันธ์
น๎องพี่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.6(2.17) - โครงการคํายอาสา
พัฒนาโรงเรียนและเรียนรูว๎ัฒนธรรมใน
ชุมชน สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม  
คทอ.1.6(2.18) - โครงการเตรียมความ
พร๎อมในการเรียนส าหรับนักศึกษาใหมํ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
ประจ าปี 2561 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.1.6(2.19) (ซ้ า) - โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ 
และการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาใหมํ สาขาวิชาเครื่องกล
และอุตสาหการ  
คทอ.1.6(2.20) - โครงการพัฒนาศิษย์เกํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คทอ.1.6(2.21)(ซ้ า) - โครงการอบรม
ศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อม
สํูการท างานในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  
คทอ.1.6(2.22)(ซ้ า) - โครงการเตรียม
ความพร๎อมในการเรียนส าหรับนักศึกษา
ใหมํ สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
ประจ าปี 2561 

 3 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎มีการจัดกิจกรรมให๎
ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา เพื่อ
คุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และ
มุํงหวังให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะและมีสํวนรํวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสํงเสริมการประกันคุณภาพของ
สถาบันให๎เข๎มแข็ง และแลกเปล่ียนเรียนรู๎ด๎านระบบกลไก การ
บริหารจัดการเพื่อคุณภาพบัณฑิต ตามกระบวนการ PDCA 

คทอ.1.6(3.1)(ซ้ า) - โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมํ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.6(3.2)(ซ้ า) – โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ   
สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครัง้ตํอไป 

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎มีงาน
จัดโครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 โครงการ 
และได๎มีการด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานทุก

รายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ด าเนินงาน มีดังนี ้
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

โครงการ ท้ังนี้ ในการสรุปผลการด าเนินงาน พบวํามีข๎อเสนอแนะ
ดังนี้ 

(1) มีระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม น๎อยเกินไป 
(2) ขาดการวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีชัดเจน 
(3) ขาดความรํวมมือระหวํางอาจารย์กับนักศึกษาในการเข๎า

รํวมโครงการ/กิจกรรม 
(4) รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม มีความคล๎ายคลึงกัน 

สํงผลให๎ไมํมีความนําสนใจในการเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม 
ดังข๎อเสนอแนะดังกลําว งานกิจกรรมนักศึกษาได๎มีแนว

ทางแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) เพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น 
(2) งานกิจกรรมนักศึกษาได๎จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักศึกษารู๎จักการวางแผนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

(3) งานกิจกรรมนักศึกษา ได๎ประกาศ และประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม โดยการท าหนังสือแจ๎งไปยังทุกสาขาวิชาฯ 
(4) งานกิจกรรมนักศึกษา จัดท าค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 

ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 
คทอ.1.6(4.1) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวนัครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.1.6(4.2) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู  
คทอ.1.6(4.3) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง ประจ าปี 2561 
ด๎านความรู๎ 
คทอ.1.6(4.4) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมํ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.6(4.5) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการหลักสูตรอบรมการ
เป็นผ๎ูประกอบการสถานบริการ
บ ารุงรักษาจักรยานยนต์และรถยนต์ใน
ท๎องถิ่น 
คทอ.1.6(4.6) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร๎อมใน
การเรียนส าหรับนักศึกษาใหมํ สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปี 2561 
คทอ.1.6(4.7) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร๎อม
นักศึกษากํอนเรียน สาขาชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2561  
คทอ.1.6(4.8) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาและเตรียม
ความพร๎อมกํอนการเข๎าศึกษาส าหรับ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

นักศึกษาสาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 
คทอ.1.6(4.9) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะส้ัน 
การกลึงงานรูปพรรณส าหรับช้ินสํวน
เครื่องจักรกลและยานยนต์  
ด๎านทักษะทางปัญญา  
คทอ.1.6(4.10)(ซ้ า) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบกาณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
คทอ.1.6(4.11) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ส าหรับ
นักศึกษาใหมํ สาขาวิชาเครื่องกลและอุต
สาหการ 
คทอ.1.6(4.12) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมสํูการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์  
คทอ.1.6(4.13) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมระยะส้ัน 
การกลึงงานรูปพรรณส าหรับช้ินสํวน
เครื่องจักรกลและยานยนต์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความ 
คทอ.1.6(4.14) (ซ้ า) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวนัครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.1.6(4.15) (ซ้ า) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู  
คทอ.1.6(4.16) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการสานสัมพันธ์น๎องพี่ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
คทอ.1.6(4.17) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการคํายอาสาพัฒนา
โรงเรียนและเรียนรู๎วัฒนธรรมในชุมชน 
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม (ขาด
โครงการ) 
คทอ.1.6(4.18)(ซ้ า) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร๎อมใน
การเรียนส าหรับนักศึกษาใหมํ สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปี 2561  
คทอ.1.6(4.19) (ซ้ า) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาใหมํ สาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ  
คทอ.1.6(4.20) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการพฒันาศิษย์เกําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คทอ.1.6(4.21)(ซ้ า) - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร๎อมสํูการ
ท างานในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาไฟฟูา
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

และอิเล็กทรอนิกส์  
คทอ.1.6(4.22)(ซ้ า) – รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการเตรียมความพร๎อมใน
การเรียนส าหรับนักศึกษาใหมํ สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ ประจ าปี 2561 

 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      ได๎
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

(1) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎แสดงออกทางด๎านความคิด
ด๎านวิชาการ วิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

(2) เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎นักศึกษามีความพร๎อมทางด๎าน
รํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

(3) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นผ๎ูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(4) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีการท านุบ ารุง สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 
(5) เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู๎จักการเสียสละ

และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสํวนรวม 
(6) เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคี การมีวินัย และการยึดหลัก

ประชาธิปไตย 
ท้ังนี้งานกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี

สรุปประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังนี้ 

(1) โครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดและ
เปูาหมายของโครงการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

(2) โครงการพัฒนานักศึกษาได๎ด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ี
วางไว๎ ไมนํ๎อยกวําร๎อยละ 80 

(3) นักศึกษา/ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข๎า
รํวมโครงการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
 

คทอ.1.6(5.1) – แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.6(5.2) – รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยผํานท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 

 การปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การ
เสริมสร๎างทักษะด๎านความรู๎ เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 น๎อย เมื่อเทียบกับคณะอื่น ๆ และ
อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 4 ปี มีคําลดลงอยํางตํอเนื่องเชํนกัน ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงได๎วางแผนจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู๎ให๎
นักศึกษากํอนเรียน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให๎กับนักศึกษาในการ
เข๎าสํูการเรียนในแตํละหลักสูตร 
 การเสริมสร๎างทักษะด๎านภาษา ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได๎ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ท่ี
สามารถใช๎เป็นภาษาในการส่ือสาร จึงได๎มีการวางแผนเสริมทักษะ
ทางด๎านภาษาสอดแทรกไปกับกิจกรรมของคณะ เชํน การให๎
อาจารย์ตํางประเทศ คือ Mr.Libbe Van Der Horn เข๎ามารํวม
สอนกับอาจารย์ในคณะ และประจ าท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อสร๎างความค๎ุนเคยของการใช๎ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน
ให๎กับนักศึกษา 

คทอ.1.6(6.1)(ซ้ า) - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.6(6.2) – รายงานการประชุมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให๎ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยให๎ด าเนินกิจกรรมท่ี
สํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 
ประการ อยํางครบถ๎วน 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษาตํอไป 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนท่ีได๎ระดับคณะ เป็นคําเฉล่ียของคะแนนประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอผ๎ูส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) (หลักสูตรที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต้องน ามาค านวณในตัวบ่งชี้ 1.7.1) 

สูตรการค านวณ 
 
   

     คะแนนท่ีได๎  = 
 
 

หมายเหตุ   
  - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมํครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต๎องประเมินตัวบํงช้ี 2.1 ด๎วย แม๎วํา
หลักสูตรนั้นจะยังไมํครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผํานมาใช๎
ประกอบการประเมิน 
  - กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมํต๎องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บัณฑิต  
  - จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผ๎ูใช๎บัณฑิตจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 
ท่ีส าเร็จการศึกษา 
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ  เป็นนักศึกษาตํางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมํถึง
ร๎อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล๎ว สามารถอนุโลมให๎ใช๎บัณฑิตท่ีเป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน
ในการคิด เชํน มีนักศึกษาตํางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให๎ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จ านวน 
10 คน เป็นฐานท่ี 100% 
 
 

ผลรวมคะแนนประเมินจากความพึงพอใจของนายจ๎างท่ีมีตํอ     
ผ๎ูส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560  
ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  6  ด๎าน  คือ 1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม   
2) ด๎านความรู๎  3) ด๎านทักษะทางปัญญา  4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  
และ  5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 
  โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนผ๎ูส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 145 คน ประจ าปีการศึกษา 2560 
จากผลการส ารวจผ๎ูใช๎บัณฑิต  พบวํา  มีบณัฑิตท่ีได๎รับการประเมินท้ังหมด  จ านวน  81 คน  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

1) ระดับปริญญาตรี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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1. จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 54 38 53 145 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

12 16 53 81 

3. คําร๎อยละของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษา จะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 20 (ข๎อ 2 / ข๎อ 1 x 100) 

ร๎อยละ  
24 

ร๎อยละ 
42 

ร๎อยละ 
100 

ร๎อยละ 
57.45 

4.  ผลคะแนนที่ได๎จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.08 4.24 3.95 12.27 

5. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 3 

  คะแนนที่ได้ (ข้อ 4 / ข้อ 5)                                                 12.27/3  = 4.09 4.09 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก    

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนท่ีได๎ระดับคณะ  เป็นคําเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
ท่ีคณะรับผิดชอบท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5) (หลักสูตรที่ไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ไม่ต้องน ามาค านวณในตัวบ่งชี้ 1.7.2) 

สูตรการค านวณ 
 
 
   คะแนนท่ีได๎  = 
 
 
หมายเหตุ   
   - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  - กรณีหลักสูตรใหมํ ไมํต๎องประเมินตัวบํงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมํมีผ๎ูส าเร็จการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยูํ ต๎องประเมินตัวบํงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ด๎วย เนื่องจากมีผ๎ูส าเร็จการศึกษา
แล๎ว 
 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี   ในวงรอบปีการศึกษา 2560 พบวํา  จากจ านวนผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 145 คน มีบัณฑิตท่ี
ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร๎อยละ 94.48 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา และจากจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด  มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี จ านวน  75 คน มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีศึกษาตํอ  เกณฑ์ทหาร  อุปสมบท  และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล๎วแตํ
ไมํได๎เปล่ียนงาน ซึ่งไมํน ามาพิจารณา จ านวน 14 คน คิดเป็น ร๎อยละ 54.74 

ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
ท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี  

                  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

  ดังนั้น  เมื่อค านวณคําร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เทํากับ 3.55 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 54 38 53 145 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า    53 33 51 137 

3. คําร๎อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าจะต๎อง 
    ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
    วิธกีารค านวณ 
     =   ข๎อ 2   
          ข๎อ 1   

98.15 86.84 96.23 93.74 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
    (ไมํนับรวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

35 20 20 75 

5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 8 - 8 

6. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท ากํอนเข๎าศึกษา 2 2 - 4 

7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจ า 
    อยํูแล๎ว 

- - - - 

8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา - - - - 

9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 2 2 

10. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 6 3 1 10 

X 100 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

 
วิธีการค านวณ 

                                  
                                                                                        

                                                                                                                 3.89+4.67+2.08    = 10.64 

                                                                                                                                                 3 
       =        3.55    คะแนน 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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11. เงินเดือนหรือรายได๎ตํอเดือนของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     ที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (คําเฉลี่ย)  
     วิธกีารค านวณ 
     1) ระดับหลักสูตร  
             เงินเดือนหรือรายได๎ตํอเดือนของผู๎ส าเร็จการศกึษา 
               ระดับ ป.ตรี ที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
             (ข๎อ2 - (ข๎อ 6 + ข๎อ 7 + ข๎อ 8 + ข๎อ 9 + ข๎อ 10)) 
     2) ระดับคณะ  
                   ผลรวมคําเฉลี่ยทุกหลักสูตร  
               จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

12,770 13,000 10,625 12,131.67 

12. คําร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
     ภายใน 1 ปี   
     วิธกีารค านวณ 
                                ข๎อ 4 + ข๎อ 5                           
           (ข๎อ 2 - (ข๎อ 6 + ข๎อ 7 + ข๎อ 8 + -ข๎อ 9 + ข๎อ 10)) 

77.78 93.33 41.67 70.93 

13. ผลคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ตอบแบบ 
     ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี  
     วิธกีารค านวณ                 
                ข๎อ 12    
                 100 

3.89 4.67 2.08 10.64 

14. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 3 

คะแนนท่ีได๎   = 

X 100 

= 

= 

= 

= 

X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.7(1.1) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.7(1.2) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.7(1.3) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.7(1.4) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต ปีการศึกษา 2561  

คทอ.1.7(1.5) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 

คทอ.1.7(1.6) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง   

เปูาหมายปีนี้ 
 

3.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

3.55 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

3.55 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

3.55 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สํงเสริมนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให๎ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรงสายงานท่ีนักศึกษา
เรียน และจัดแนะแนวทั้งด๎านการศึกษาและเตรียม
ความพร๎อมกํอนจบการศึกษาโดยให๎บริษัทท่ีต๎องการ
บัณฑิตคระเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข๎าท างานมาเป็น
วิทยากร 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก าลังจะท า
หลักสูตรสหกิจศึกษาเพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
บัณฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาให๎มีงานท าครบ 100% 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

   สถาบันอุดมศึกษาแตํละแหํงอาจมีจุดเน๎นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตํางกันขึ้นกับสภาพแวดล๎อมและ  
ความพร๎อมของแตํละสถาบัน อยํางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต๎องมีพันธกิจนี้เป็นสํวนหนึ่ง 
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต๎องมีระบบและกลไกควบคุมให๎สามารถด าเนินการในพันธกิจด๎านนี้อยํางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน๎นเฉพาะของแตํละสถาบัน เพื่อให๎ได๎ผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต๎องมีสํวนประกอบท่ีส าคัญ  3 ประการ คือ 
1) สถาบันต๎องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให๎สามารถด าเนินการได๎ 
ตามแผน 2) คณาจารย์มีสํวนรํวมในการวิจัยอยํางเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
และพันธกิจด๎านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 
มีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง 
 

 ตัวบํงช้ี    จ านวน  3  ตัวบํงช้ี  คือ 
     ตัวบํงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
      ตัวบํงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
    ตัวบํงช้ีท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ การวิจัย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์ 5.00 คะแนน 
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 5.00 คะแนน 
2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.17 คะแนน 

คะแนน 4.72 คะแนน 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช๎ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
นางสาวสายฝนทอง  แจํมใส 

ต าแหนํง เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร๎างสรรค์  

  2. สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้  
  - ห๎องปฏิบัติการหรือห๎องปฏิบัติงานสร๎างสรรค์ หรือหนํวยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  หรือศูนย์ 
ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์     

  - ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

   - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร๎างสรรค์ เชํน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ  

 - กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร๎างสรรค์ การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์  

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํอง อาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ดีเดํน  

  6. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการค๎ุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ  
งานสร๎างสรรค์  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได๎ด าเนินการจัดท า
เว็บไซต์คณะฯ ลิงค์ เว็บไซต์ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 
(สกว.) ลิงค์ระบบ NRMS และ ฐานข๎อมูลวิจัย ThaiLIS เพื่อเป็น
ข๎อมูลสารสนเทศให๎กับอาจารย์และบุคลาการของคณะฯ และมี
รองคณบดีฝุายแผนงานฯ รํวมเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย 
  

คทอ.2.1(1.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์ระบบบริหาร
งานวิจัยแหํงชาติ  
 คทอ.2.1(1.2) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ระบบ NRMS  

คทอ.2.1(1.3) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ ฐานข๎อมูลวิจัย ThaiLIS 

คทอ.2.1(1.4) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เลขท่ี 1155/2560 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 2  สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้  
     - ห๎องปฏิบัติการหรือห๎องปฏิบัติงานสร๎างสรรค์ หรือหนํวยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
        ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์     

     - ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

     - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร๎างสรรค์ 
เชํน    

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ  

     - กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดง 
       งานสร๎างสรรค์ การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting  
       professor) 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ด าเนินการเพื่อสนับสนุน
พันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ให๎กับอาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ คือ 
 1. มีห๎องปฏิบัติการงานวิจัยและห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ซึ่งคณะฯ มีไว๎ให๎บริการอาจารย์ บุคลากรและ

คทอ.2.1(2.1) - รูปถํายห๎องปฏิบัติการ
งานวิจัยและห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.2) - รูปถํายห๎องสมุด/แหลํง
สืบค๎นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

นักศึกษาท่ีสืบค๎นข๎อมูลตํางๆ ในการท างานวิจัยและการเรียนการ
สอน 
 2. ห๎องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหลํง
สืบค๎นข๎อมูล การท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
เนื่องจากจะมีเลํมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกๆ ช้ัน
ปี ท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพรํให๎นักศึกษารุํนตํอๆ ไป
ได๎ศึกษาข๎อมูล และมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์  
 3. ห๎องสืบค๎นและห๎องปฏิบัติงานวิจัย และห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระดับสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาฯ ได๎จัดคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องปริ้น เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยของนักศึกษาและ
สาขาวิชาฯ มีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อไว๎บริการอาจารย์
และนักศึกษา สืบค๎นข๎อมูลในการท างานวิจัยและเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และมีโรงฝึกปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ตํางๆ เพื่อให๎
นักศึกษาใช๎ในการท างานวิจัยในการประดิษฐ์เครื่องตํางๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานวิจัยและการเรียนการสอน  
 4. สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม ได๎จัดโครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบและส่ิงประดิษฐ์นักศึกษา เพื่อ
เผยแพรํผลงาน/ช้ินงานวิจัย 

คทอ.2.1(2.3) - รูปถํายห๎องปฏิบัติงานวิจัย 
และห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโรงฝึก
ปฏิบัติงาน สาขาวิชา 
คทอ.2.1(2.4) - รูปถํายโครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบ 
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

 คณะฯ ได๎ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อสนับสนุน
การน าเสนอบทความวิจัย/วิชาการ และงานสร๎างสรรค์ ส าหรับ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากงบประมาณเงินรายได๎
พ.ศ. 2561 จ านวน 70,000บาท และอาจารย์ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยจ านวน 3,132,560 บาท 

คทอ.2.1(3.1) - โครงการน าเสนอและ
สนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 
คทอ.2.1(3.2) - ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให๎ทุน
สนับสนุนการวิจัยส าหรับบุลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงิน
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คทอ.2.1(3.3) - ประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให๎
ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจาก
งบประมาณแผํนดิน ประจ าปีงบประมาณ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

พ.ศ. 2561  
คทอ.2.1(3.4) - ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให๎ทุน
สนับสนุนการวิจัยส าหรับบุลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบ         
เงินรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให๎ความส าคัญตํอการท า
วิจัยขออาจารย์ เพราะถือเป็นพันธะกิจหนึง่ขอหนวํยงานซึง่ในแตํ
ละปีบประมาณ คณะสํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ของบ
สนับสนุนทุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดสรรเงินงบประมาณ 
ส าหรับการด าเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณนัน้ๆ โดยจ าแนก
งบประมาณได๎ ดังนี้ 
 1. งบนอก เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ประกาศ
ข๎อเสนอการวิจัยอยํางเป็นทางการ คณะฯ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให๎อาจารย์และบุคลากรรับทราบข๎อมูลและก าหนด
สํงข๎อมูลตํางๆ สํงสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังจากนั้นรอผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ประเมิน 
น าผลท่ีได๎แจ๎งตํออาจารย์เพื่อท าการปรับปรุงแก๎ไข และอาจารย์ผ๎ู
ได๎รับทุนสนับสนุนสํงข๎อมูลทางสถาบันวิจัยและพัฒนาตํอไป และ
ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์และบุคลากรในคณะได๎รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจ านวน 460,000 บาท 
 2. งบประมาณแผํนดิน เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎
ประกาศข๎อเสนอการวิจัยอยํางเป็นทางการ คณะฯ ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให๎อาจารย์และบุคลากรรับทราบข๎อมูลและก าหนด
สํงข๎อมูลตํางๆ สํงสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังจากนั้นรอผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได๎ประเมิน 
น าผลท่ีได๎แจ๎งตํออาจารย์เพื่อท าการปรับปรุงแก๎ไข และอาจารย์ผ๎ู
ได๎รับทุนสนับสนุนสํงข๎อมูลทางสถาบันวิจัยและพัฒนาตํอไป และ

คทอ.2.1(4.1) – โครงการน าเสนอและ
สนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คทอ.2.1(4.2) - โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 
และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คทอ.2.1(4.3) – พัฒนาอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ในการ
น าเสนอผลงานวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

คทอ.2.1(4.4) - การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
The 4th National Conference of 
Industrial Technology การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อ
ท๎องถิ่นเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 12-13 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
คทอ.2.1(4.5) - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้ง



 
 

หน้า 72 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ในปีงบประมาณ 2561 อาจารย์และบุคลากรในคณะได๎รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจ านวน 2,672,560 บาท 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ด าเนินการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 1. โครงการน าเสนอและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  
 3. โครงการพัฒนาและสํงเสริมการบริการวิชาการและ
ผลิตผลงานสร๎างสรรค์ 

 4. พัฒนาอาจารย์ประจ าสาขาวิชาไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอผลงานวิชาการ 

 และคณะได๎สนับสนุนสํงเสริมให๎อาจารย์สํงบทความวิจัย/
วิชาการเข๎ารํวมประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติดังตํอไปนี้ 
 1. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial 
Technology การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อ
ท๎องถิ่นเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร จ านวน 12 เรื่อง 
 2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัยครั้งท่ี 5 สหวิทยาการกับการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ขับเคล่ือนงานวิจัยฐานรากสํูสากลในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 1-5 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 1 เรื่อง 
 3. การประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมเครื่องกลแหํง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 32 วันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
มุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จ านวน 2 บทความ 
 3. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 บัณฑิตวิทยาลัย วันท่ี 30 มีนาคม 
2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ท่ี 5 สหวิทยาการกับการสร๎างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยฐานรากสํู
สากลในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 1-5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
คทอ.2.1(4.6) - การประชุมวิชาการ
เครือขํายวิศวกรรมเครื่องกลแหํงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 32 วันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.
มุกดาหาร  
คทอ.2.1(4.7) - การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
คทอ.2.1(4.8) - การประชุมวิชาการ
เครือขํายวิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 11 วันท่ี 
15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี
ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คทอ.2.1(4.9) - SACT 2018 The 5th 
Southeast Asia Conference on 
Thermoelectrics 2018 วันท่ี 14-17 
ธันวาคม 2561  
คทอ.2.1(4.10) - การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืนครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ณ 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  
คทอ.2.1(4.11) - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศไทย
อยํางยั่งยืน วันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 ณ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

อุบลราชธานี จ านวน 8 เรื่อง 
 4. การประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 
11 วันท่ี 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 เรื่อง 
 5. SACT 2018 The 5th Southeast Asia Conference 
on Thermoelectrics 2018 วันท่ี 14-17 ธันวาคม 2561 
จ านวน 3 เรื่อง  
 6. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนครัง้ท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ านวน 2 เรื่อง  
 7. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศไทยอยํางยั่งยืน 
วันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 ณ บ๎านสวนคุณตา กอร์ฟ แอนด์รีสอร์ท 
จ.อุบลราชธานี จ านวน 2 เรื่อง  
 8. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 9  วันท่ี 7 กันยายน 
2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแกํน จ านวน 2 
เรื่อง 

บ๎านสวนคุณตา กอร์ฟ แอนด์รีสอร์ท จ.
อุบลราชธานี  
คทอ.2.1(4.12) - การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 9  วันท่ี 7 
กันยายน 2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิค 
ไทย-เยอรมัน ขอนแกํน  
 
 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํอง อาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ดีเดํน 

 อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ได๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรม “สร๎าง
นักวิจัยรุํนใหมํ” (ลูกไกํ) รุํนท่ี 7 ในระหวํางวันท่ี 25-29 มีนาคม 
2562 ณ ห๎องสุขวิช รังสิตพล (ช้ัน 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนา
คาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเข๎ารํวมงานประชุม
วิชาการและน าเสนองานวิจัย ดังนี้  
 1. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial 
Technology การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อ
ท๎องถิ่นเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ 

คทอ.2.1(5.1) – ขออนุญาตไปราชการ
โครงการฝึกอบรม “สร๎างนักวิจัยรุํนใหมํ” 
(ลูกไกํ) รุํนท่ี 7 ในระหวํางวันท่ี 25-29 
มีนาคม 2562 
คทอ.2.1(5.2)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 4 
The 4th National Conference of 
Industrial Technology การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อ
ท๎องถิ่นเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 12-13 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร จ านวน 12 เรื่อง 
 2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัยครั้งท่ี 5 สหวิทยาการกับการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
ขับเคล่ือนงานวิจัยฐานรากสํูสากลในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 1-5 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 1 เรื่อง 
 3. การประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมเครื่องกลแหํง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 32 วันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
มุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร จ านวน 2 บทความ 
 3. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 บัณฑิตวิทยาลัย วันท่ี 30 มีนาคม 
2562 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ านวน 8 เรื่อง 
 4. การประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 
11 วันท่ี 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 เรื่อง 
 5. SACT 2018 The 5th Southeast Asia Conference 
on Thermoelectrics 2018 วันท่ี 14-17 ธันวาคม 2561 
จ านวน 3 เรื่อง  
 6. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนครัง้ท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ านวน 2 เรื่อง  
 7. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศไทยอยํางยั่งยืน 
วันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 ณ บ๎านสวนคุณตา กอร์ฟ แอนด์รีสอร์ท 
จ.อุบลราชธานี จ านวน 2 เรื่อง  
 8. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 9  วันท่ี 7 กันยายน 
2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแกํน จ านวน 2 
เรื่อง 

กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
คทอ.2.1(5.3)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้ง
ท่ี 5 สหวิทยาการกับการสร๎างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยฐานรากสํู
สากลในศตวรรษที่ 21 วันท่ี 1-5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
คทอ.2.1(5.4)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
เครือขํายวิศวกรรมเครื่องกลแหํงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 32 วันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.
มุกดาหาร  
คทอ.2.1(5.5)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 บัณฑิตวิทยาลัย 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562 ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
คทอ.2.1(5.6)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
เครือขํายวิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 11 วันท่ี 
15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรี
ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คทอ.2.1(5.7)(ซ้ า) - SACT 2018 The 5th 
Southeast Asia Conference on 
Thermoelectrics 2018 วันท่ี 14-17 
ธันวาคม 2561  
คทอ.2.1(5.8)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืนครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 ณ 
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  



 
 

หน้า 75 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.2.1(5.9)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศไทย
อยํางยั่งยืน วันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 ณ 
บ๎านสวนคุณตา กอร์ฟ แอนด์รีสอร์ท จ.
อุบลราชธานี  
คทอ.2.1(5.10)(ซ้ า) - การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 9  วันท่ี 7 
กันยายน 2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิค 
ไทย-เยอรมัน ขอนแกํน 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการค๎ุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎
จัดท าระบบระบบและกลไกเพื่อชํวยในการค๎ุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ โดยคณะฯ ได๎ลิงค์
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข๎อ “แบบฟอร์มทรัพย์สินทาง
ปัญญา” และคํูมือการยื่นขอรับสิทธิบัตรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 
และมี รองคณบดีฝุายวิจัยฯ ของคณะฯ รํวมเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์สังกัดคณะฯ ได๎มีการจดอนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์ ซึ่งอยูํระหวํางการยื่นเอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร 
จ านวน 6 รายการ คือ 
 1. ถุงเท๎าปรับอุณหภูมิ  
 2. อุปกรณ์ท าความเย็นสํวนตัว 
 3. หมวกปรับอุณหภูมิ 
 4. เส้ือปรับอุณหภูมิ 
 5. โรงอบแห๎งเมล็ดพืชด๎วยลมร๎อนรํวมกับพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 6. เครื่องหยอดข๎าวนาแห๎ง ตํอพํวงจอบหมุนปั่นดิน เบิก
รํอง หยอดเมล็ด และ กลบเมล็ดเสร็จ ในขั้นตอนเดียว 

คทอ.2.1(6.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกี่ยวกับข๎อมูล การจัดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

คทอ.2.1(6.2) - ข๎อมูลการจดลิขสิทธิ์งาน
เขียน/งานวิจัย/งานวิชาการ เผยแพรํใน
เว็บไซต์ 

คทอ.2.1(6.3) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เลขท่ี 1155/2560 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
คทอ.2.1(6.4) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “ถุงเท๎าปรับอุณหภูมิ” 

คทอ.2.1(6.5) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “อุปกรณ์ท าความเย็นสํวนตัว”  
คทอ.2.1(6.6) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “หมวกปรับอุณหภูมิ”  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

   โดยค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รายการท่ี 1 – 4 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วาสนา  เกษมสินธ์ และค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร รายการท่ี 5 และ 6 อาจารย์ธฏษธรรมช์  ลาโสภา 

คทอ.2.1(6.7) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “เส้ือปรับอุณหภูมิ”  
คทอ.2.1(6.8) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “โรงอบแห๎งเมล็ดพืชด๎วยลมร๎อน
รํวมกับพลังงานแสงอาทิตย์" 
คทอ.2.1(6.9) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “เครื่องหยอดข๎าวนาแห๎ง ตํอพํวง
จอบหมุนปั่นดิน เบิกรํอง หยอดเมล็ด และ
กลบเมล็ดเสร็จ ในขั้นตอนเดียว” 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์และการท าวิจัยชุมชนและท๎องถิ่น 
 มีทุนสนับสนุนในการท าวิจัยส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มีรองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัยท่ี
ด าเนินงานขับเคล่ือนงานวิจัยและการบริการของ
คณะมีเครือขํายงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

 สํงเสริมสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยสํู
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 การสร๎างเครือขํายเผยแพรํผลงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ไปยังผ๎ูเกี่ยวข๎องท้ังภายในและ
ภายนอกเพิ่มเครือขํายงานวิจัยในตํางประเทศ 
 สํงเสริมศักยภาพนักวิจัยในการท างานวิจัย
เพื่อชุมชนและท๎องถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 ผ๎ูรับทุนบางทํานไมํเข๎าใจระบบการให๎ทุน
วิจัยท่ีชัดเจน 

 ควรมีการส่ือสารและท าความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ทุนประเภทตํางๆ ผําน E-mail สํวนตัว, Website 
คณะ, Line และ Facebook 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก                                                                                                       

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   :  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ปัจจัยน าเข๎า 

วงรอบการประเมิน :  ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
นางสาวศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  
  โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง 0 - 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลํุมสาขาวิชา  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตํอคน  
 

    1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตํอคน  
 

    1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตํอคน 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจ านวนอาจารย์ 
    ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 

 X 5  คะแนนท่ีได๎  = 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
      คะแนนท่ีได๎ในระดับคณะ  =  คําเฉล่ียของคะแนนท่ีได๎ของทุกกลํุมสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ :  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมํนับรวมผ๎ูลาศึกษา
ตํอ  
  2. ให๎นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ  
ไมํใชํจ านวนเงินท่ีเบิกจํายจริง  
  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบํงสัดสํวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลํงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรํวมกันของสถาบันที่รํวมโครงการ ให๎แบํงสัดสํวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมํมี
หลักฐานให๎แบํงเงินตามสัดสํวนผ๎ูรํวมวิจัยของแตํละคณะ 
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได๎ลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แตํไมํสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมํใชํ
นักวิจัยเป็นผ๎ูด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในสถาบัน 

    - แผํนดิน 2,672,560 บาท 

    - งบประมาณ บ.กศ. 460,000 บาท 

    - ทุนวิจัยในช้ันเรียน - บาท 

    - กศ.ป. - บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
 

- บาท 

รวมเงินทั้งหมด 3,132,560 บาท 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผ๎ูลาศึกษาตํอ) 
 

44 คน 

- จ านวนนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมํนับรวมผ๎ูลาศึกษาตํอ) 
 

- คน 

รวม 44 คน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันตํอ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  
 

3,132,560 
     =   71,194.55 บาท/คน 

44 

     2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

71,194.55 
X 5      =   5.00 คะแนน 

60,000 

หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.2.2(1.1) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให๎ทุนสนับสนุน
การวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผํนดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คทอ.2.2(1.2) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จาก
งบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คทอ.2.2(1.3) 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให๎ทุนสนับสนุน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงิน
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คทอ.2.2(1.4) - ข๎อมูลพื้นฐานจ านวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2561 

คทอ.2.2(1.5) 
- สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

ทุนแผ่นดิน   
1 ผู้ร่วมวิจัย 

รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 10 
อาจาร์สาคร อินทรชัย 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 

การพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟูาจากพลังงาน
ทางเลือกเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงด๎าน
พลังงาน 

130,540 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 10 
2 หัวหน้าโครงการวิจัย 

รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 70 

การพัฒนาระบบเก็บไฟฟูาจากพลังงานทาเลือก 346,080 

3 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สาคร อินทรชัย  
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 50 
ผู้ร่วมวิจัย  
อาจารย์กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 30 

การสร๎างบล็อกปูพื้นเทอร์โมอิเล็กทริกส าหรับ
ผลิตไฟฟูา 

511,440 

4 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์กฤษฎา พรหมพินิจ 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 160 
ผู้ร่วมวิจัย  
รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 30 

การศึกษาและพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่
แบบรวดเร็วหลายมาตรฐานส าหรับรถยนต์
ไฟฟูาและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอระบบ
จ าหนํายไฟฟูา 

1,386,500 

5 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ก๎องภพ ชาอามาตย์ 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 100 

การพัฒนาชุดต๎นแบบทํุนลอยน้ าส าหรับ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าหนองหารโดยใช๎ระบบไร๎
สาย 

298,000 

รวมเงินทุนวิจัยงบแผ่นดิน 2,542,020 
ทุนวิจัยงบรายได้   

6 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สาคร อินทะชัย 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 60 
ผู้ร่วมวิจัย 

เครื่องคัดขนาดและบีบเมล็ดมะเขือเทศเชอรี่
เพื่อการแปรรูปส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

100,000 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 20 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 20 

7 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 100 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสติก
ด๎วยไฮดรอลิกส์ 

100,000 

8 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 100 

เครือขํายเซนเซอร์ไร๎สายเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ าของฟาร์มปลานิลในจังหวัดสกลนคร 

100,000 

9 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์กฤษฎา พรหมพินิจ 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 100 

การศึกษาความเร็วลมบนเกาะกลางถนนสาย
หลักในเขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร เพื่อออกแบบ
ระบบผลิตกระแสไฟฟูาด๎วยกังหันลม 

100,000 

10 หัวหน้าโครงการวิจัย 
วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
สัดสํวนการท าวิจัย  ร๎อยละ 100 

การผลิตไฟฟูาเตาถํานหมูกระทะด๎วยเทอร์โมอิ
เล็กทริก 

50,000 

11 ทุนวิจัยสนับสนนุการบูรณาการการ
เรียนการสอนการวิจัย 
อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 

การศึกษาก าลังอัดและระยะเวลาในการกํอตัว
ของซีเมนต์เพลส์ท่ีผสมยางพารา 

5,000 

12 อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ผลปริมาณอัตราสํวนวัสดุปอซโซลานตํอ
ระยะเวลาการกํอตัวของซีเมนต์เพลส์ 

5,000 

 รวมเงินทุนวิจัยงบประมาณรายได้ 46,000 
 รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 3,132,560 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

2.50 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

5.00 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

5.00 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

5.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎รับจัดสรร
ทุนสนับสนุนการวิจัยท้ังภายในและภายนอก 

 

 สํงเสริมการวิจัยโดยจัดหาแหลํงทุน
สนับสนุนงานวิจัยท่ีหลากหลาย และสนับสนุนงบ
พัฒนาบุคลากรด๎านการวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

                  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3       :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายแผนงานและวิจัย 
นางสาวศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา 

 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
  โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 เกณฑ์แบํงกลํุมตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
  ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
  ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว๎เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ  : 
1. ค านวณร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนท่ีได๎ = 
 
    
 

 X 100 

 X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

    การสํงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให๎น าเสนอในการประชุมวิชาการต๎องสํงเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได๎รับการตอบรับและตีพิมพ์แล๎ว การตีพิมพ์ต๎องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยูํในรูปแบบเอกสาร 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได๎ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
  วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมํอยูํในฐานข๎อมูลตาม   
  ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํสถาบันน าเสนอ 
  สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ๎งให๎ ก.พ.อ./ กกอ.  
  ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน  
  ข๎อมูล TCI กลํุมท่ี 2   

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 
  อยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
  2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการท่ัวไป  
  และแจ๎งให๎ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมํอยูํใน Beall’s  
  list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลํุมท่ี 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
  ท่ีปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงาน  
  ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมท่ีได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ  
- ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการแล๎ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนํงทาง 
  วิชาการ แตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ  
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร๎างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรํสํูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

online  

0.40 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน  
0.60 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ  
0.80 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ  

1.00 งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  
 

  ผลงานสร๎างสรรค์ทุกช้ินต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไมํน๎อยกวํา  3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรํวมพิจารณาด๎วย 

ผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

- จ านวนรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  40 12 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ   

0.20 33 6.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง 
  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 
  ที่ไมํอยํูในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
  เผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
  และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ ก.พ.อ./ กกอ. ทราบ 
  ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ  

0.40 
 

  

- ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร   0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ 
  ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2   

0.60 2 1.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
  นานาชาติที่อยํูในฐานข๎อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
  การอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ 
  เผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
  และจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ 
  ภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยํูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ 
  ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1   

0.80 4 3.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 1.00   
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน  ค่าถ่วงน้ าหนัก 

  นานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือ 
  ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร  
  ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร  1.00   

- ผลงานวิชาการรับใชส๎ังคมที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทาง 
  วิชาการแล๎ว  

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ  1.00   

- ผลงานค๎นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน  1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํง 
  ทางวิชาการแล๎ว  

1.00 1 1.0 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
  ต าแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ  

1.00   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ  40 11 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

- งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ 
  ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 0.60   

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ 0.80   

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.00   

- งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับนานาชาติ 1.00   
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานสร้างสรรค์    

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 12 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 48 
 

รายละเอียด งานวิชาการ/วิจัย ที่คณะ 
 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

1 การพัฒนาเรือเก็บขยะ
ควบคุมแบบไร๎สาย 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 

0.2 

2 การออกแบบและพัฒนา การประชุมวิชาการเทคโนโลยี ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 0.2 
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ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

เครื่องเครื่องผสมและอัดเม็ด
ปุ๋ยชีวภาพ 

อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายสิทธินัน บุญเลิศ 
ผศ.ภวัต มิสดีย์ 
น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 

3 การออกแบบและสร๎าง
เครื่องฝานเอนกประสงค์ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย 
นายสิทธินัน บุญเลิศ 
ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
นายสมภาร ดอนจันดา 

0.2 

4 การออกแบบและพัฒนา
เครื่องอัดขวดพลาสติก
ด๎วยไฮดรอลิกส์ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
นายสาคร อินทะชัย 
นายศรลักษณ์ พวงใบดี 
นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา 
นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย 
ผศ.ภวัต มิสดีย์ 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
นายจุลศักด์ิ โยลัย 
นายก๎องภพ ชาอามาตย์ 
 

0.2 

5 การพัฒนาโรงอบแห๎ง
ยางพาราโดยใช๎แผํนเก็บ
ความร๎อนรํวมกับแผํน
สะท๎อนรังสีอาทิตย์ส าหรับ
เกษตรกรชาวสวนยาง 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายสาคร อินทะชัย 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี 
นายศรลักษณ์ พวงใบดี 
นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา 

0.2 

6 การออกแบบและสร๎าง
กระเบื้องหลังคาโซลําเซลล์
เพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา  
นางกัญญาภัค จอดนอก 
น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 

นายสาคร อินทะชัย 

0.2 

7 การประยุกต์ใช๎การการ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี นายชัยยศ ลักษณะวิลัย 0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

ควบคุมการพยากรเพื่อการ
ติดตามและควบคุมโครงการ
กํอสร๎าง 

อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นางกัญญาภัค จอดนอก 
 

8 การออกแบบและทดลอง
ติดต้ังระบบทางข๎ามม๎าลาย 
3 มิติเพื่อประเมินผลกระทบ
ความปลอดภัยของการใช๎
ถนนในมหาวิทยาลัย : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายด าเกิง จันทร์สํอง 
นางกัญญาภัค จอดนอก 
น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล 

นายสาคร อินทะชัย 

0.2 

9 ระบบตรวจวัด
สภาพแวดล๎อมโดยใช๎ XBee 
บนรูปแบบอาดุลโนํ กรณี 
ทดลองท่ีแปลงสาธิต 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายจุลศักด์ิ โยลัย 
นายก๎องภพ ชาอามาตย์ 
นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 

0.2 

10 ระบบเตือนภัยระดับน้ าแจ๎ง
เตือนผํานแอพพลิเคช่ัน 
BLYNK 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายทรงศักด์ิ อินทรสิทธิ์ 
ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
 

0.2 

11 เครื่องปั่นน้ าครามควบคุม
ด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 
Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

นายรณยุทธ นนท์พละ 
ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 

0.2 

12 แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช๎แสง
สวํางในอาคารเรียน 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 
4 The 4th National 

นายสิทธิรักษ์ แจํมใส 
นายอาณัฐพงษ์ ภาระหสั 
นายเธียรรัตน์ ฦๅชา 

0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

กรณีศึกษาอาคารเรียน 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 

13 Research and 
Development of 
Technology and 
Innovation for Quality 
of Life Improvement in 
Sakon Nakhon Province 
Communities 

SNRU Journal of Science 
and Technology September-
December (2018) 

ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 
นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย 
ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 

0.8 

14 ผลของประสิทธิภาพ เมื่อ
เปลี่ยนสีโซลําเซลล์ ส าหรับ
งานสถาปัตยกรรม 

การประชุมวิชาการ 
(Proceeding) การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 5” วันท่ี 1-5 
ธันวาคม 2561 

นายด าเกิง จันทร์สํอง 
นายภัทราวุธ ศรีค๎ุมเกํา 

0.2 

15 การพัฒนาเครื่องตัดใบข๎าว
เพื่อลดการสั่นสะเทือน 

วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 
Vol.12 No.2 July – 
December 2018 

นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 0.6 

16 การพัฒนาโรงอบแห๎งแผํน
ยางพาราขนาดเล็กส าหรับ
ชุมชนโดยใช๎ความร๎อนจาก
รังสีอินฟราเรดรํวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การประชุมวิชาการเครือขําย 
วิศวกรรมเครื่องกลแหํงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 32. ระหวํางวันท่ี 3-6 
กรกฎาคม 2561 

นายสาคร  อินทะชัย   
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ  
นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี  
นายศรลักษณ์ พวงใบดี 
นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน,  
นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา 
 

0.2 

17 เครื่องอบแห๎งข๎าวเปลือก
แบบสั่นขนาดยํอมส าหรับ
ชุมชน 

การประชุมวิชาการเครือขําย 
วิศวกรรมเครื่องกลแหํงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 32. ระหวํางวันท่ี 3-6 
กรกฎาคม 2561 

ผศ.ดร.สราวุฒิ  บุญเกิดรัมย์  
นายสาคร  อินทะชัย 

0.2 

18 การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี 
Arduino ส าหรับควบคุม
การท างานของชุดดับเพลิง 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 

ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
ผศ.จรูญ ขาวสีจาน 

0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืนวันท่ี 30 
มีนาคม 2562    

19 เครื่องส ารองไฟ 2 ระบบ การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562    

นายจุลศักด์ิ โยลัย 
ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
 
 

0.2 

20 ชุดฝึกการตํอสวิตซ์ไฟฟูา
ควบคุมหลอดไฟพลังงาน
แสงอาทิตย ์

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน  
วันท่ี 30 มีนาคม 2562   

วําที่ รต.อาจศึก มามีกุล 
ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
 

0.2 

21 การพัฒนาเครื่องถอดยาง
รถยนต์ 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562    

ผศ.อนุวัต สุเพียร 
ผศ.จตุรงค์ ศรีทอง 

0.2 

22 การพัฒนาอุปกรณ์ชุดยึดจับ
ช้ินงานโลหะด๎วย
แมํเหล็กไฟฟูา 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 

ผศ.อนุวัต สุเพียร 
ผศ.จรูญ ขาวสีจาน 

0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562    

23 การพัฒนาเครื่องผสม
คอนกรีตขนาดเล็ก 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562    

ผศ.จตุรงค์ ศรีทอง 
ผศ.อนุวัต สุเพียร 

0.2 

24 ชุดฝึกการตํอวงจรเก็บ
พลังงานไฟฟาูส ารองจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562   

วําที่ รต.อาจศึก มามีกุล 
ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
 

0.2 

25 The high capacitance 
for electrode structure 
of interdigital capacitor 
thin film models 

SNRU Journal of Science and 
Technology (May – August 
2019) 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 0.8 

26 การศึกษาความเร็วลมบน
เกาะกลางถนนสานหลักใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 
เพื่อออกแบบมุม Pitch ท่ี
เหมาะสมของกังหันลม 
ส าหรับระบบผลิต
กระแสไฟฟูาด๎วยพลังงานลม  

การประชุมวิชาการเครือขําย
วิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 11  
วันท่ี 15 – 17 พฤษภาคม 2562 

นายกฤษฎา พรหมพินิจ 0.2 

27 ระบบควบคุมการจัดการน้ า
แบบน้ าหยดส าหรับการปลูก

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 0.8 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

มะเขือเทศในโรงเรือนโดย
การอ๎างอิงฐานเวลาและ
ปริมาณการใช๎น้ าของพืช 

มหาสารคาม ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2 
มีนาคม – เมษายน 2562 

28 Outer loop filter for 
improvement of one-
cycle controller 

IEEJ TRANSACTIONS ON 
ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC ENGINEERING 
VOLUME 13, Issue 12 
December 2018 

ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 0.8 

29 Application of 
thermoelectric 
generator in incinerator 

SACT 2018 The 5th Southeast 
Asia Conference on 
Thermoelectrics 2018 14-17 
December 2018 

ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 0.2 

30 Design and controller of 
thermoelectric cooler 
for turbo molecular 
pump cooling 
applications 

SACT 2018 The 5th Southeast 
Asia Conference on 
Thermoelectrics 2018 14-17 
December 2018 

รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 0.2 

31 Fabrication of new 
thermoelectric block 
floor for power 
generator 

SACT 2018 The 5th Southeast 
Asia Conference on 
Thermoelectrics 2018 14-17 
December 2018 

นายสาคร อินทะชัย 0.2 

32 ชุดฝึกการตํอสวิตช์ไฟฟูา
ควบคุมหลอดไฟพลังงาน
แสงอาทิตย ์

การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 
11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง 
: ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอ
ชุมชนสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 30 มีนาคม 2562    

ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 
 

0.2 

33 เครื่องหยอดข๎าวนาแห๎งแบบ
ตํอพํวงจอบหมุน 

วารสารแกํนเกษตร ปีท่ี 47 ฉบับ
พิเศษ 1 2562 47 
SUPPLEMENT1 2019 (ISSN 
0125-0485) 

นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา 
นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 

0.6 
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ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

34 การสร๎างและประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟูาแสงสวาํงถนน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ยืดหยุํน 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 
2561 

นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 
นายกฤษฎา พรหมพินิจ 

0.2 

35 ระบบเฝูาระวังการเกิดเช้ือรา
ในดินส าหรับการปลูกมะเขือ
เทศภายในโรงเรือน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 11 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.0 เพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินและ
ประเทศไทย วันท่ี 4-7 มิถุนายน 
2562 

ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 
วําที่ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
นายกิตติวัฒน์  จีบแก๎ว 
นายกฤษฎา พรหมพินิจ 

0.2 

36 การพัฒนาเครื่องให๎อาหาร
ปลาอัตโนมัติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 11 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.0 เพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินและ
ประเทศไทย วันท่ี 4-7 มิถุนายน 
2562 
 

ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ 0.2 

37 การศึกษาประสิทธิภาพด๎าน
เทคนิคระบบโซลําเซลล์ 
กรณีใช๎อินเวอร์เตอร์แบบ
ไฮบริดจ์ 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 7 กันยายน 
2561 

วําที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
นายกฤษฎา พรหมพินิจ 
นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 

0.2 

38 การศึกษาความเหมาะสมใน
การติดต้ังแผนโซลําเซลล ์

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 7 กันยายน 
2561 

นายรณยุทธ  นนท์พละ 
วําที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 

0.2 

39 ระบบไฟฟูาแสงสวาํงถนน
รํวมกับกล๎องวงจรปิด
พลังงานแสงอาทิตย์ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 
2561 

นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 0.2 

40  เทคโนโลยีแผํนวงจรพิมพ์  ต าราที่ผํานการขอต าแหนํงทาง
วิชาการ  

รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 1.0 
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วิธีการค านวณ  : 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย =  12 / 48 X 100  
    = 25 

               แปลงคําเป็นคะแนน  = 25 X 5 / 30 

 

                                                                                   คะแนนท่ีได๎   = 4.17 คะแนน 
หลักฐานอ้างอิง : 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.1) 
การพัฒนาเรือเก็บขยะควบคุมแบบไร๎สาย การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial Technology 12-
13 กรกฎาคม 2561 (ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, ผศ.วาสนา เกษมสินธ์) 

คทอ.2.3(1.2) 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องเครื่องผสมและอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of 
Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ, นายสิทธินัน บุญ
เลิศ, ผศ.ภวัต มิสดีย์, น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์) 

คทอ.2.3(1.3) 

การออกแบบและสร๎างเครื่องฝานเอนกประสงค์ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย, นายสิทธินัน บุญเลิศ
, ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
นายสมภาร ดอนจันดา) 

คทอ.2.3(1.4) 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสติกด๎วยไฮดรอลิกส์ การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of 
Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน, นายสาคร อิน
ทะชัย, นายศรลักษณ์ พวงใบดี, นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา, นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย, 
ผศ.ภวัต    มิสดีย์, ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, นายจุลศักดิ์ โยลัย, นายก๎องภพ ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.5) 

การพัฒนาโรงอบแห๎งยางพาราโดยใช๎แผํนเก็บความร๎อนรํวมกับแผํนสะท๎อนรังสีอาทิตย์
ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 
2561 (นายสาคร อินทะชัย, ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี, นายศร
ลักษณ์ พวงใบดี, นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน, นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา) 

คทอ.2.3(1.6) 
การออกแบบและสร๎างกระเบ้ืองหลังคาโซลําเซลล์เพื่อผลิตพลังงานทดแทน การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference 
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เลขที่ เอกสาร 
of Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา, นาง
กัญญาภัค จอดนอก, น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล, นายสาคร อินทะชัย) 

คทอ.2.3(1.7) 

การประยุกต์ใช๎การการควบคุมการพยากรเพื่อการติดตามและควบคุมโครงการกํอสร๎าง 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National 
Conference of Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายชัยยศ ลักษณะ
วิลัย, นางกัญญาภัค จอดนอก) 

คทอ.2.3(1.8) 

การออกแบบและทดลองติดต้ังระบบทางข๎ามม๎าลาย 3 มิติเพื่อประเมินผลกระทบความ
ปลอดภัยของการใช๎ถนนในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National 
Conference of Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 นายด าเกิง จันทร์สํอง 
(นางกัญญาภัค จอดนอก, น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล, นายสาคร อินทะชัย) 

คทอ.2.3(1.9) 

ระบบตรวจวัดสภาพแวดล๎อมโดยใช๎ XBee บนรูปแบบอาดุลโนํ กรณี ทดลองท่ีแปลงสาธิต 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National 
Conference of Industrial Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายจุลศักดิ์ โยลัย,  
นายก๎องภพ ชาอามาตย์, นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน) 

คทอ.2.3(1.10) 
ระบบเตือนภัยระดับน้ าแจ๎งเตือนผํานแอพพลิเคช่ัน BLYNK การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์, ผศ.วาสนา เกษมสินธ์) 

คทอ.2.3(1.11) 
เครื่องปั่นน้ าครามควบคุมด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายรณยุทธ นนท์พละ, ผศ.วาสนา เกษมสินธ์) 

คทอ.2.3(1.12) 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช๎แสงสวํางในอาคารเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประชุมวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับดับชาติ ครั้งท่ี 4 The 4th National Conference of Industrial 
Technology 12-13 กรกฎาคม 2561 (นายสิทธิรักษ์ แจํมใส, นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัส,
นายเธียรรัตน์ ฦๅชา) 

คทอ.2.3(1.13) 

Research and Development of Technology and Innovation for Quality of 
Life Improvement in Sakon Nakhon Province Communities SNRU Journal of 
Science and Technology (ผศ.วาสนา เกษมสินธ์, ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์,       
นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย, ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ) 

คทอ.2.3(1.14) 
ผลของประสิทธิภาพ เมื่อเปล่ียนสีโซลําเซลล์ ส าหรับงานสถาปัตยกรรมการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 5” วันท่ี 
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เลขที่ เอกสาร 
1-5 ธันวาคม 2561 (นายด าเกิง จันทร์สํอง, นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา)  

คทอ.2.3(1.15) 
การพัฒนาเครื่องตัดใบข๎าวเพื่อลดการส่ันสะเทือน วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ Vol.12 
No.2 July – December 2018 (นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน) 

คทอ.2.3(1.16) 

การพัฒนาโรงอบแห๎งแผํนยางพาราขนาดเล็กส าหรับชุมชนโดยใช๎ความร๎อนจากรังสี
อินฟราเรดรํวมกับพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมเครื่องกล
แหํงประเทศไทย ครั้งท่ี 32. ระหวํางวันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 (นายสาคร  อินทะชัย   
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ,  นายศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี, นายศรลักษณ์ พวงใบดี, นายสุวิพงษ์  
เหมะธุลิน, นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา) 

คทอ.2.3(1.17) 
เครื่องอบแห๎งข๎าวเปลือกแบบส่ันขนาดยํอมส าหรับชุมชน การประชุมวิชาการเครือขําย 
วิศวกรรมเครื่องกลแหํงประเทศไทย ครั้งท่ี 32. ระหวํางวันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561 (ผศ.
ดร.สราวุฒิ  บุญเกิดรัมย์, นายสาคร  อินทะชัย) 

คทอ.2.3(1.18) 

การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี Arduino ส าหรับควบคุมการท างานของชุดดับเพลิง การประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th 
Graduate Research Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์
ตํอชุมชนสํูความยั่งยืนวันท่ี 30 มีนาคม 2562 (ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ, 
ผศ.จรูญ ขาวสีจาน) 

คทอ.2.3(1.19) 

เครื่องส ารองไฟ 2 ระบบ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate Research Conference ในหัวข๎อ เสริม
พลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํูความยั่งยืนวันท่ี 30 มีนาคม 2562 (นายจุล
ศักดิ์ โยลัย) 

คทอ.2.3(1.20) 

ชุดฝึกการตํอสวิตซ์ไฟฟูาควบคุมหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํูความยั่งยืน
วันท่ี 30 มีนาคม 2562 (วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล, ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ) 

คทอ.2.3(1.21) 

การพัฒนาเครื่องถอดยางรถยนต์ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate Research Conference ใน
หัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํูความยั่งยืนวันท่ี 30 มีนาคม 
2562 (ผศ.อนุวัต สุเพียร, ผศ.จตุรงค์ ศรีทอง) 

คทอ.2.3(1.22) 

การพัฒนาอุปกรณ์ชุดยึดจับช้ินงานโลหะด๎วยแมํเหล็กไฟฟูา การประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํูความยั่งยืน
วันท่ี 30 มีนาคม 2562 (ผศ.อนุวัต สุเพียร, ผศ.จรูญ ขางสีจาน) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.23) 

การพัฒนาเครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate Research Conference ใน
หัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํูความยั่งยืนวันท่ี 30 มีนาคม 
2562 (ผศ.จตุรงค์ ศรีทอง, ผศ.อนุวัต สุเพียร) 

คทอ.2.3(1.24) 

ชุดฝึกการตํอวงจรเก็บพลังงานไฟฟูาส ารองจากพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate 
Research Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํู
ความยั่งยืนวันท่ี 30 มีนาคม 2562 (วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล, ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ) 

คทอ.2.3(1.25) 
The high capacitance for electrode structure of interdigital capacitor thin 
film models SNRU Journal of Science and Technology (May – August 2019) 
(ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์) 

คทอ.2.3(1.26) 

การศึกษาความเร็วลมบนเกาะกลางถนนสานหลักในเขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร เพื่อ
ออกแบบมุม Pitch ท่ีเหมาะสมของกังหันลม ส าหรับระบบผลิตกระแสไฟฟูาด๎วยพลังงาน
ลม การประชุมวิชาการเครือขํายวิศวกรรมไฟฟูา ครั้งท่ี 11 วันท่ี 15 – 17 พฤษภาคม 
2562 (นายกฤษฎา พรหมพินิจ) 

คทอ.2.3(1.27) 

ระบบควบคุมการจัดการน้ าแบบน้ าหยดส าหรับการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนโดยการ
อ๎างอิงฐานเวลาและปริมาณการใช๎น้ าของพืช วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – เมษายน 2562 (ผศ.ก๎องภพ  
ชาอามาตย์)  

คทอ.2.3(1.28) 
Outer loop filter for improvement of one-cycle controller 
IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING VOLUME 
13, Issue 12 December 2018 (ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.29) 
Application of thermoelectric generator in incinerator SACT 2018 The 5th 
Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 14-17 December 2018 
(ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์) 

คทอ.2.3(1.30) 
Design and controller of thermoelectric cooler for turbo molecular pump 
cooling applications SACT 2018 The 5th Southeast Asia Conference on 
Thermoelectrics 2018 14-17 December 2018 (รศ.วาสนา เกษมสินธ์) 

คทอ.2.3(1.31) 
Fabrication of new thermoelectric block floor for power generator SACT 
2018 The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018 14-17 
December 2018 (นายสาคร อินทะชัย) 

คทอ.2.3(1.32) การตํอสวิตช์ไฟฟูาควบคุมหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการน าเสนอ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

เลขที่ เอกสาร 
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งท่ี 11 The 11th Graduate Research 
Conference ในหัวข๎อ เสริมพลัง : ตํอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ตํอชุมชนสํูความยั่งยืน
วันท่ี 30 มีนาคม 2562 (ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ) 

คทอ.2.3(1.33) 
เครื่องหยอดข๎าวนาแห๎งแบบตํอพํวงจอบหมุน วารสารแกํนเกษตร ปีท่ี 47 ฉบับพิเศษ 1 
2562 47 SUPPLEMENT12019 (ISSN 0125-0485) (นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา, นายสุวิ
พงษ์ เหมะธุลิน) 

คทอ.2.3(1.34) 
การสร๎างและประสิทธิภาพระบบไฟฟูาแสงสวํางถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบยืดหยุํน การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื ครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 
สิงหาคม 2561 (นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, นายกฤษฎา พรหมพินิจ) 

คทอ.2.3(1.35) 

ระบบเฝูาระวังการเกิดเช้ือราในดินส าหรับการปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรือน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ประเทศไทย วันท่ี 4-7 มิถุนายน 2562 (ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์, วําท่ีร.ต.อาจศึก มามีกุล, 
นายกิตติวัฒน์  จีบแก๎ว,    นายกฤษฎา พรหมพินิจ) 

คทอ.2.3(1.36) 
การพัฒนาเครื่องให๎อาหารปลาอัตโนมัติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นและประเทศไทย วันท่ี 4-7 มิถุนายน 
2562 (ผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์) 

คทอ.2.3(1.37) 
การศึกษาประสิทธิภาพด๎านเทคนิคระบบโซลําเซลล์ กรณีใช๎อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดจ์ การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 
9 วันท่ี 7 กันยายน 2561 (นายกิตติวัฒน์  จีบแก๎ว,    นายกฤษฎา พรหมพินิจ) 

คทอ.2.3(1.38) 
การศึกษาความเหมาะสมในการติดต้ังแผนโซลําเซลล์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 7 กันยายน 2561 (นาย
รณยุทธ  นนท์พละ, วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล, นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว) 

คทอ.2.3(1.39) 
ระบบไฟฟูาแสงสวํางถนนรวํมกับกล๎องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 5 วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 (นาย
กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว) 

คทอ.2.3(1.40) เทคโนโลยีแผํนวงจรพิมพ์ ต าราท่ีผํานการขอต าแหนํงทางวิชาการ (รศ.วาสนา เกษมสินธ์) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

(ร๎อยละ 20) 3.37 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

(ร๎อยละ 25) 4.17 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

4.17 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                   ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

(ร๎อยละ 25) 4.17 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  สํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ท า

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการหรือต าราหรือ
งานสร๎างสรรค์ให๎มากขึ้น 
 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการ
เขียนผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยให๎มากขึ้น  
 กระต๎ุนให๎อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตาม
เงื่อนไขตามเกณฑ์การขอต าแหนํง เขียนต าราเพื่อ
เสนอขอต าแหนํงทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
 จัดท าโครงการคลินิกผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาให๎เกิดบทความวิจัย บทความทางวิชาการ 
ต ารา หรืองานสร๎างสรรค์ในระดับคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 

  การบริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให๎บริการทาง
วิชาการแกํชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตําง ๆ ตามความถนัดและในด๎านท่ีสถาบันมีความ
เช่ียวชาญการให๎บริการวิชาการอาจให๎เปลําโดยไมํคิดคําใช๎จํายหรืออาจคิดคําใช๎จํายตามความเหมาะสม โดย
ให๎บริการทั้งหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน หนํวยงานอิสระ หนํวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว๎าง 
รูปแบบการให๎บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เชํน การอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ ให๎ค าปรึกษา ให๎การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถาม
ตําง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให๎บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให๎สังคมแล๎ว สถาบันยัง
ได๎รับประโยชน์ในด๎านตําง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสํูการพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ทางด๎านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหนํงวิชาการของ
อาจารย์สร๎างเครือขํายกับหนํวยงานตําง ๆ ซึ่งเป็นแหลํงงานของนักศึกษาและเป็นการสร๎างรายได๎ของสถาบัน
จากการให๎บริการทางวิชาการด๎วย 

  ตัวบํงช้ี    จ านวน  1  ตัวบํงช้ี  คือ 

    ตัวบํงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกํสังคม 

 

ตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

3.1  การบริการวิชาการแกํสังคม 5.00 คะแนน 
คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

1.51 – 2.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช๎ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     :  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ นนท์พละ  

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. ผศ.ก๎องภพ  ชาอามาตย์ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายกฤษฎา  พรหมพินิจ ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ ต าแหนํง อาจารย์ 
4. นายกิตติวัฒน์  จีบแก๎ว   ต าแหนํงอาจารย์ 
5. นายธษธธรรมช์ ลาโสภา  ต าแหนํงอาจารย์ 
6. วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล  ต าแหนํงอาจารย์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   
   1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  
  2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการท่ีบริการแบบให๎เปลํา 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการสังคม  
  6. คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน  

เกณฑ์การประเมิน  :   

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

1  ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข๎อ 
 

 

 

 



 
 

หน้า 103 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

 คณะด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยได๎น าเจ๎าพิจารณาในการประชุมของ
กรรมการประจ าคณะฯ มีการจัดท าแบบฟอร์มการส ารวจความ
ต๎องการรับบริการวิชาการและ น าผลส ารวจความต๎องการรับ
บริการวิชาการวิเคราะห์ความต๎องการรับบริการของชุมชน 

คทอ.3.1(1.1) – แผนการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คทอ.3.1(1.2) - แบบฟอร์มการส ารวจ
ความต๎องการรับบริการวิชาการ 

คทอ.3.1(1.3) - รายงานสรุปผลการ
ต๎องการรับบริการวิชาการโดยแยกตาม
สาขาวิชา 

 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมใน
ระดับสถาบันจ านวน 1 โครงการ คือโครงการสํงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราชด าริ  

คทอ.3.1(2.1) – โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราช
ด าริ 
คทอ.3.1(2.2) - รายงานโครงการสํงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 

 3 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการท่ีบริการแบบให๎เปลํา 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมแบบให๎
เปลําจ านวน 7 โครงการประกอบด๎วย 
 1. โครงการหลักสูตรอบรมการเป็นผ๎ูประกอบการสถาน
บ ารุงรักษาจักรยานยนต์และรถยนต์ในท๎องถิ่น  
          2. โครงการอบรมระยะส้ัน เรื่องการแปรรูปจากวัสดุเหลือ
ใช๎ 

3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่องการขึ้นรปูจาก
วัสดุโลหะ 

4. โครงการอบรมการติดต้ังระบบปั๊มน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

คทอ3.1(3.1) - โครงการหลักสูตรอบรม
การเป็นผ๎ูประกอบการสถานบ ารุงรักษา
จักรยานยนต์และรถยนต์ในท๎องถิ่น 

คทอ3.1(3.2) - โครงการอบรมระยะส้ัน 
เรื่องการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช๎ 
คทอ3.1(3.3) - โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน เรื่องการขึน้รูปจากวัสดุโลหะ 

คทอ3.1(3.4) - โครงการอบรมการติดต้ัง
ระบบปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
คทอ3.1(3.5) - โครงการอบรมหลักสูตร



 
 

หน้า 104 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน การกลึงงาน
รูปพรรณส าหรับช้ินสํวนเครื่องจักรและยานยนต์ 

6. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่องการแปรรูปจาก
ผักตบชวา 

7.โครงการฝึกอบรมขึ้นรูปลายไทยจากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น 

ระยะส้ัน การกลึงงานรูปพรรณส าหรับ
ช้ินสํวนเครื่องจักรและยานยนต์ 

คทอ3.1(3.6) - โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน เรื่องการแปรรูปจากผักตบชวา 
คทอ3.1(3.7) - โครงการฝึกอบรมขึ้นรูป
ลายไทยจากวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น 
 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

 จากผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะได๎ประเมิน
ความส าเร็จโครงการบริการวิชาการแกํสังคม โดยมีผลการ
ด าเนินงานงานบรรลุตามตัวชี้วัด ของแตํละโครงการและน าเสนอ
รายงานผลโครงการและรายงานแผนบริการวิชาการตํอ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการบริการวิชาการในปีถัดไป 

คทอ3.1(4.1) - รายงานผลโครงการ
หลักสูตรอบรมการเป็นผ๎ูประกอบการ
สถานบ ารุงรักษาจักรยานยนต์และรถยนต์
ในท๎องถิ่น 

คทอ3.1(4.2) - รายงานผลโครงการอบรม
ระยะส้ัน เรื่องการแปรรูปจากวัสดุเหลือ
ใช๎ 
คทอ3.1(4.3) - รายงานผลโครงการอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน เรื่องการขึ้นรูปจากวัสดุ
โลหะ 

คทอ3.1(4.4) - รายงานผลโครงการอบรม
การติดต้ังระบบปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
คทอ3.1(4.5) - รายงานผลโครงการอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน การกลึงงานรูปพรรณ
ส าหรับช้ินสํวนเครื่องจักรและยานยนต์ 

คทอ3.1(4.6) - รายงานผลโครงการอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน เรื่องการแปรรูปจาก
ผักตบชวา 
คทอ3.1(4.7) – รายงานผลโครงการ
ฝึกอบรมขึ้นรูปลายไทยจากวัสดุธรรมชาติ
ในท๎องถิ่น 
คทอ3.1(4.8) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะเทคโนโลยี
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

อุตสาหกรรม 
 

 5 น าผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการสังคม  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าผลการประเมินการ
ให๎บริการทางวิชาการในข๎อ4 รวมถึงรายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อความยั่งยืนของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อไปพัฒนาแผนการให๎บริการเพื่อเกิดประโยชน์แกํ
ผ๎ูรับบริการหรือเปูาหมาย ในปีการศึกษา 2561 โดยเพิ่มจ านวน
ผ๎ูรับริการและขยายพื้นท่ีให๎ครอบคลุมจังหวัดท่ีรับผิดชอบในปี
ถัดไป 

คทอ.3.1(5.1) – แผนบริการวิชาการแกํ
สังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 

คทอ.3.1(5.2) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อขยายพื้นท่ีให๎
ครอบคลุมจังหวัดท่ีรับผิดชอบในปีถัดไป 

 6 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมใน
ระดับสถาบันจ านวน 1 โครงการประกอบด๎วย 
 1. โครงการสํงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนว
ประราชด าริ 

คทอ3.1(6.1) - โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประราช
ด าริ 
คทอ3.1(6.2) - รายงานโครงการสํงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวประ
ราชด าริ 

 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต๎องการของชุมชน/สังคม  

 ความต๎องการของสังคมมีคํอนข๎าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแกํชุมชนความมี
จ านวนโครงการท่ีเหมาะสม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด๎านนี้ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน๎นเฉพาะท่ีแตกตํางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตํละสถาบัน และมีการบูรณาการเข๎ากับ
พันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา เผยแพรํ
ศิลปะและวัฒนธรรม  สร๎างสรรค์  สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู๎ท่ีดีขึ้น 

 ตัวบํงช้ี    จ านวน  1  ตัวบํงช้ี  คือ 

     ตัวบํงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ค่าคะแนนที่ได้ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 
คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 
0.00 – 1.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 

2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช๎ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายรณยุทธ นนท์พละ  

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
1. นายเธียรรัตน์  ฦๅชา       ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายอาณัฐพงษ์  ภาระหัส ต าแหนํง อาจารย์ 
4. นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ต าแหนํง อาจารย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
   1. ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบํงช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน  
  3. ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  6. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน  
  7. ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1  ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข๎อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีการจัดท าค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ด๎านงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามค าส่ังงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 

คทอ.4.1(1.1) – แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ระยะ 
4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
คทอ.4.1(1.2) – ค าส่ังคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2561-2564 
คทอ.4.1(1.3) – ค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ าปี 2561 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.4.1(1.4) – แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

 2 จัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบํงช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน  

 งานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนดตัวบํงช้ี วัดส าเร็จของการ
ด าเนินแผนงานและจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎สามารถด าเนินงานได๎
ตามแผนโดยสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ 

คทอ.4.1(2.1) (ซ้ า) - ค าส่ัง
คณะกรรมการด าเนินงานแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2561 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3 ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีค าส่ังแตํงต้ังการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการงานด๎านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คทอ.4.1(3.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการวนัครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คทอ.4.1(3.2) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม 
คทอ.4.1(3.3) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการวนัครอบครัว
อุตสาหกรรม “สืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผ๎ูสูงอายุ พ.ศ.2562” 
คทอ.4.1(3.4) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “สืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผ๎ูสูงอายุ พ.ศ.2562” 

คทอ.4.1(3.5) -โครงการ “คํายอาสา
พัฒนาโรงเรียนและเรียนรูว๎ัฒนธรรม
ชุมชน” 

คทอ.4.1(3.6) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ “คํายอาสาพัฒนา
โรงเรียนและเรียนรู๎วัฒนธรรมชุมชน” 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบํงช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีการด าเนินโครงการตามแผนของ
โครงการทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2561   

คทอ.4.1(4.1) – รายงานการด าเนิน
โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม 
“ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิ
ปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม 
คทอ.4.1(4.2) – รายงานการด าเนิน
โครงการ “สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี พ.ศ. 2561” 

 5  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข๎าท่ีประชุมผ๎ูบริหารคณะเพื่อพิจารณาและหา

คทอ.4.5(5.1)ซ้ า – แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 คณะ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

แนวทางในการจัดท าแผนในปีตํอไป เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

 6 เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน 

 คณะฯได๎มีการเผยแพรํกิจกรรมและการบริการด๎านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตํอสาธารณชน โดยเผยแพรํผํานทางเว็บไซต์
ของคณะฯและการท ากิจกรรมในพื้นท่ีชุมชนตํางๆเพื่อให๎
สาธารณชนได๎รับทราบและช่ืนชมผลงานด๎านศิลปวัฒนธรรมท่ี
นักศึกษาได๎จัดท า โครงการท่ีจัดขึ้น อาทิเชํน โครงการถวายเทียน
พรรษา หิ้วปิ่นโตเข๎าวัดท่ีเป็นการสํงเสริมและเผยแพรํกิจกรรมด๎าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยํางเดํนชัด 

คทอ.4.1(6.1) - เว็บไซต์คณะ โครงการ 
http://itech.snru.ac.th 

 7 ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

- - 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                  บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
สํงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด๎าน
ตํางๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ตํางๆทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข๎ารํวมกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

 สํงเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีสํงเสริมและสอดคล๎องตามอัตลักษณ์
และประเพณีประจ าปีในท๎องถิ่น เพื่อเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 คณะควรมีการบูรณาการในการจัดกิจกรรม
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนแกํ
นักศึกษาและควรสํงเสริมกิจกรรมด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในศิลปะและวัฒนธรรมในท๎องถิ่นเพื่อรกัษาการ
รักษาไว๎ซึ่งอัตลักษณ์ 

 คณะควรมุํงเน๎นการด าเนินงานด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรมให๎สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญตํอการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น เป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณคําของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นได๎ 
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องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต๎องให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน๎าท่ีในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต๎องบริหารจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มี
คุณภาพ เชํน  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข๎อมูล  การบริหารความเส่ียง  การบริหารการเปล่ียนแปลง  การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 ตัวบํงช้ี จ านวน  2  ตัวบํงช้ี  คือ 
   ตัวบํงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลํุมสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
    ตัวบํงช้ีท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ การบริหารจัดการ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลํุมสถาบันและ 
     เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 คะแนน 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 คะแนน 
คะแนน 5.00 คะแนน 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

หมายเหตุ : 

 

คะแนน การแปลความหมาย 

0.00 – 1.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 
1.51 – 2.50      การด าเนินงานต๎องปรับปรุง 
2.51 – 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช๎ 
3.51 – 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00      การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
        และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
1. ผศ.รชต บุณยะยุต ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายสุวิพงษ์  เหมะธุลิน ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นางกัญญาภัค  จอดนอก ต าแหนํง อาจารย์ 
4. รศ.วาสนา  เกษมสินธ์ ต าแหนํง อาจารย์ 
5. นางอรัญญา  มํอมพะเนาว์  
ต าแหนํง เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล๎องกับกลํุมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสํูแผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให๎บรรลุผลตามตัวบํงช้ีและเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผ๎ูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร  สัดสํวน
คําใช๎จํายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
ค๎ุมคําของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน  
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ท่ีสํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎ระดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอยํางชัดเจน  
  5. ค๎นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู๎ท้ังท่ีมีอยูํในตัวบุคคล ทักษะของผ๎ูมีประสบการณ์ตรง และแหลํง
เรียนรู๎อื่น ๆ ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย จัดเก็บ
อยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง  
  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน  
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  7. ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได๎ปรับให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  :  

  

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

1  ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข๎อ 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎อง 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล๎องกับกลํุมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และ
พัฒนาไปสํูแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให๎บรรลุผลตาม
ตัวบํงช้ีและเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผ๎ูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 ท่ี
สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรในคณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และรองคณบดี
ทุกฝุายมีหน๎าท่ีในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศ
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ความ
สอดคล๎องและความเช่ือมโยงกับพันธกิจของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล๎องกับจุดเน๎นของกลํุมมหาวิทยาลัย 
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) และ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2561–2564)  

คทอ.5.1(1.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แตํงต้ังคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2561–2564 
คทอ.5.1(1.2) - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 

 2  ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร สัดสํวน
คําใช๎จํายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความค๎ุมคําของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขํงขัน  

         คณะฯ มีการวิเคราะห์คําใช๎จํายตํอหัวของนักศึกษา เพื่อเป็น
ข๎อมูลเกี่ยวกับต๎นทุนการจัดสรรเกี่ยวกับคําใช๎จํายของแตํละ

คทอ.5.1(2.1) – รายละเอียดเกณฑ์การ
ปันสํวนบัญชีต๎นทุนตํอหนํวยการผลิต
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตร มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและคําใช๎จํายใน
อนาคต โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน เป็นรายงานท่ีแจ๎งให๎ทราบวํา
เงินรายได๎ใช๎ตรงตามแผนและได๎ใช๎ไปกับกิจกรรม 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
คทอ.5.1(2.2)(ซ้ า) - แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 
คทอ.5.1(2.3) - ทะเบียนคุมเงินรายได๎
ประจ าปีงบประมาณ 2561   

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภาย นอก หรือปัจจัยท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ท่ีสํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให๎ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 คณะมีการด าเนินงานตามความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงโดยได๎ระบุความเส่ียงไว๎ 3 ประเด็น และ
ด าเนินการแก๎ไขความเส่ียงดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจํายงบประมาณภาพรวมไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายของมาตรการเรํงรัดการใช๎จํายเงินประจ าปี ด าเนินงาน 
โดยทางคณะได๎มีการปรับเปล่ียน และมีการตรวจสอบให๎การ
เบิกจํายให๎เป็นไปตามไตรมาตรเพื่อลดการปรับเปล่ียนโยกย๎ายงบ 
และให๎การเบิกจํายเป็นไปตามกระบวนการ 
 2. การใช๎งบประมาณผิดประเภท ไมํถูกต๎องตามระเบียบ
ข๎อบังคับ โดยทางคณะได๎มีการส าเนาเอกสารคูํมือการปฏิบัติงาน
พัสดุแจกเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุทุกทําน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
 3. ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการมีจ านวนน๎อย โดย
ทางคณะสนับสนุนอาจารย์เข๎ารํวมโครงการได๎มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางด๎านการการท าวิจัย และการ
สนับสนุนการสํงบทความตีพิมพ์ของบุคลากรภายในคณะ 

คทอ.5.1(3.1) - แผนการบริหารความ
เส่ียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2561 
คทอ.5.1(3.2) – แบบติดตามผลการ
บริหารความเส่ียงในงวดกํอน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  

คทอ.5.1(3.3) – ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและวาง
ระบบควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 

 4 บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอยําง
ชัดเจน 

 ผ๎ูบริหารของคณะยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการ
บริหารตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองท่ีดี โดยยึดตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 10  ด๎าน  ดังนี้ 

1.  หลักประสิทธิผล คณะมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

คทอ.5.1(4.1) – แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.  หลักประสิทธิภาพ โดยสํงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการท างานของแตํละฝุายงานอยํางเพียงพอ 
3.  หลักการตอบสนอง มีการให๎บริการข๎อมูลขําวสาร

หลากหลายชํองทางได๎แกํ เว็บไซต์ของหนํวยงาน เว็ปเพจ 
facebook ของคณะฯ เป็นต๎น  

4.  หลักความรับผิดชอบ คณบดี ได๎รับการแตํงต้ังงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเบิกจํายงบประมาณ โดยมี
อ านาจในการเบิกจํายไมํเกินหนึ่งแสนบาท 

5.  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข๎อมูลของคณะ ได๎แกํ
รายช่ือกรรมการประจ าคณะและการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ภายใน
คณะเผยแพรํตํอสาธารณชนผํานทางเว็บไซต์ 

6.  หลักการมีส่วนร่วม คณะมีการบริหารงานและก ากับติดตาม
การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยให๎บุคลากรในคณะมี
สํวนรํวมจัดท าการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รํวมกัน 

7.  หลักการกระจายอ านาจ ค าส่ังแตํงต้ังคณบดี และ รอง
คณบดี  

8.  หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยมีการแตํงต้ังผ๎ูรักษาราชการแทนคณะบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

9.  หลักความเสมอภาค คณะได๎จัดท าเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับคณะ ส าหรับบุคลกรสายวิชาการ โดยมีการ
ประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และมีมติ
รํวมกันเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหนวํยงาน 
    10. หลักมุํงเน๎นฉันทามติ คณะได๎จัดท าเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับคณะ ส าหรับบุคลกรสายวิชาการ และ การ
จัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจ าปี 2561 โดยมีการประชุม
บุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และมีมติรํวมกันเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหนวํยงาน 

คทอ.5.1(4.2) - ภาพถํายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน 
คทอ.5.1(4.3) – website และ 
facebook ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
คทอ.5.1(4.4) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ท่ี 920/2560 เรื่อง 
มอบหมายให๎คณบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี และ บันทึกข๎อความขอ
อนุญาตไปราชการและขออนุมัติยืม
เงินทดลองจําย 
คทอ.5.1(4.5)(ซ้ า) - website และ 
facebook ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
คทอ.5.1(4.6) – ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี 2561 
คทอ.5.1(4.7) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังคณบดีและรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(4.8) - บันทึกข๎อความแตํงต้ัง
ผ๎ูรักษาราชการแทน 
คทอ.5.1(4.9) - เกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับคณะ ส าหรับบุคลากร
สายวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
คทอ.5.1(4.10) - การจัดสรรงบประมาณ 
ปี 2561 
คทอ.5.1(4.11) - รายงานการประชุม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับคณะ ส าหรับบุคลกรสายวิชาการ 
และ การจัดสรรงบประมาณระดับสาขา 
ประจ าปี 2561  

 5 ค๎นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู๎ท้ังท่ีมีอยูํในตัวบุคคล ทักษะของผ๎ูมีประสบการณ์ตรง และแหลํง
เรียนรู๎อื่น ๆ ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการ
วิจัย จัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช๎ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 คณะฯมีการแตํงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู๎ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และการเขียนบทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได๎
จัดท าแผนการจัดการความรู๎คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 และมีการด าเนินงานตามแผน โดยจัดท าคํูมือ
การจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคํูมือการเขียนบทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คทอ.5.1(5.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 69/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู๎ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
คทอ.5.1(5.2) - แผนการจัดการความรู๎
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 
คทอ.5.1(5.3) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 31/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการการกล่ันกรองการจัดการ
ความรู๎ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
เชิงสร๎างสรรค์ (Creativity Based 
Learning : CBL) และการเขียน
บทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
คทอ.5.1(5.4) - คํูมือการจัดการเรียน
การสอนเชิงสร๎างสรรค์ (Creativity 
Based Learning : CBL) 
คทอ.5.1(5.5) - คํูมือการเขียนบทความ
วิจัย ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.6) - แผํนพับการจัดการ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ความรู๎ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน
เชิงสร๎างสรรค์ (Creativity Based 
Learning : CBL) 
คทอ.5.1(5.7) - แผํนพับกระบวนการ
จัดการความรู๎ (Knowledge 
Management Process) เรื่อง  การ
จัดการเรียนการสอนเชิงสร๎างสรรค์ 
(Creativity Based Learning : CBL) 
คทอ.5.1(5.8) - แผํนพับการจัดการ
ความรู๎ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย 
ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.5.1(5.9) - แผํนพับกระบวนการ
จัดการความรู๎ (Knowledge 
Management Process) เรื่อง  การ
เขียนบทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.10) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 56/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการจัดนิทรรศการจัดการ
ความรู๎ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
เชิงสร๎างสรรค์ (Creativity Based 
Learning : CBL) และการเขียน
บทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
คทอ.5.1(5.11) - รายงานแผนการ
จัดการความรู๎คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ  
สายสนับสนุน  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 คณะฯ มีระบบกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยมี
การแตํงต้ังคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได๎มีการส ารวจการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 

คทอ.5.1(6.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
คอท.5.1(6.2) - แบบส ารวจการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
คอท.5.1(6.3) - แผนพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 7  ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได๎ปรับให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
เป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ
คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 

 คณะมีการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ๎วนประกอบด๎วย มีการก าหนดผ๎ูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพแตํละตัวบํงช้ีโดยมีค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประจ า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อท าหน๎าท่ีควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการน าผลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement plan) ระดับคณะ และหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาตามข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการ
และน าแผนเสนอตํอคณะกรรมการประจ าคณะ 

คทอ.5.1(7.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 33/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
คทอ.5.1(7.2) - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) 
วงรอบปีการศึกษา 2560 
คทอ.5.1(7.3) - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) 
วงรอบปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

7 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

7 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

7 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

7 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผ๎ูบริหารและบุคลากรของคณะให๎
ความส าคัญและมีสํวนรํวมในกระบวนการจัดท าแผน
ตํางๆ ของคณะ 
 ผ๎ูบริหารให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของคณะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะให๎
ผ๎ูปฏิบัติงาน 
 บุคลากรให๎ความส าคัญในการจัดการความรู๎
ของคณะและมุํงในการการด าเนินงานอยํางเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย 
 มีระบบและกลไกของการประกนัคุณภาพที่
ชัดเจน และบุคลากรในองค์กรสํวนใหญํมีความ
ตระหนักในการประกนัคุณภาพ 

 มีการปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ฯ เพื่อให๎มีความสอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
บุคลากรให๎น าความรู๎ท่ีได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานจริงอยํางตํอเนื่อง 
 ด าเนินการจัดการความรู๎ในประเด็นท่ี
จ าเป็นตํอการพัฒนาบุคลากร และสํงเสริมการ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน :  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 

ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
1. นายสิทธินัน บุญเลิศ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นางสาวพัชรินทร์ ค าศรีพล  
ต าแหนํง เจ๎าหน๎าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข๎อ 1 และรายงานผล
การติดตามให๎กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให๎กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง 

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

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

มีการด าเนินการ 
1  ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข๎อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข๎อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ผลการด าเนินงาน  : 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบและกลไกก ากับ 
ควบคุม ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดยทุกหลักสูตร
จะต๎องมีการปรับปรุงตามวงรอบของทุกหลักสูตร คือ ทุกๆ 5 ปี มี
กระบวนการเปิด – ปิดหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อให๎หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความทันสมัย ก๎าวหน๎าทางวิชาการและ
การเปล่ียนแปลงของโลก 

คทอ.5.2(1.1) – ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหมํ/หลักสูตร
ปรับปรุง และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2559 
คทอ.5.2(1.2) – คํูมือปฏิบัติงาน
มาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
คทอ.5.2(1.3) – การปิดหลักสูตร 
คทอ.5.2(1.4) – หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต ทุกหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข๎อ 1 และรายงานผล
การติดตามให๎กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะมีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยมี
ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีการประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพมีโครงการอบรมผ๎ูประเมิน
คุณภาพการศึกษา และมีรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

คทอ.5.2(2.1) – ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 33/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจ าปี
การศึกษา 2561 
คทอ.5.2(2.2) – หนังสือเชิญประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพ 
คทอ.5.2(2.3) – บันทึกข๎อความสํง
รายงานผลการรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน 
(1กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.4) - การรายงานผลการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 9 
เดือน (1กรกฎาคม 2561 – 31 มีนาคม 
2562) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.5) - รายงานผลการรายงาน
ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2561 รอบ 6 เดือน (1 กรกฎาคม 2561 
– 31 ธันวาคม 2561) ระดับหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต 
คทอ.5.2(2.6) - บันทึกข๎อความ ศธ 
0542.04/03 สํงรายงานผลการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน 
คทอ.5.2(2.7) - บันทึกข๎อความ ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะฯ มีหลักสูตรที่ยังด าเนินงานอยูํท้ังหมด 3 หลักสูตร 
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
คณะฯ ได๎ด าเนินการดังนี ้
 1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของแตํละหลักสูตร คณะฯ ได๎จัดสรรงบประมาณให๎กับสาขาวิชาท่ี
ดูแลหลักสูตร รวมท้ังคณะฯ ได๎จัดสรรงบประมาณให๎กับการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารนิเทศ โดยให๎หลักสูตรมีสํวนรํวมในการจัดซื้อ
ทรัพยากรด๎วย 
 2. การจัดสรรการใช๎พื้นท่ี คณะฯ ได๎มีการด าเนินการดังนี ้
 - ห๎องเรียนจ านวน 21 ห๎อง (ช้ัน 1 จ านวน 5 ห๎อง ช้ัน 2 
จ านวน 8 ห๎อง และช้ัน 3 จ านวน 7 ห๎อง) 
 - ห๎องปฏิบัติการจ านวน 7 ห๎อง (ห๎องปฏิบัติการเขียนแบบ

คทอ.5.2(3.1) - แผนผังการบริหารจัดการ
อาคารและต าแหนํงจุดเช่ือมตํอเครือขําย
อินเตอร์เน็ต 
คทอ.5.2(3.2) - ตัวอยํางรูปถํายห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ ห๎องคอมพิวเตอร์ โรงงาน 
และห๎องสมุด 
คทอ.5.2(3.3) – รายละเอียดครุภัณฑ์ท่ี
จัดซื้อเพิ่มในปีการศึกษา 2561 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

จ านวน 2 ห๎อง ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 3 
ห๎องปฏิบัติการไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 2 ห๎อง) 
 - ห๎องสมุดจ านวน 1 ห๎อง 
 - โรงงานปฏิบัติการจ านวน 3 โรง 
(โรงงานปฏิบัติการเครื่องกลจ านวน 1 โรง โรงงานปฏิบัติการ
กํอสร๎าง จ านวน 1 โรง และโรงงานปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจ านวน 1 โรง) 
 3. คณะฯ ได๎จัดให๎มีจุดเช่ือมตํอเครือขํายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยผํานระบบไร๎สายภายในอาคารจ านวน 4 จุด และได๎
จัดให๎มีจุดเช่ือมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครือขําย AIS ใน
บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข๎าถึง
เครือขํายสารสนเทศของนักศึกษา 
 4. คณะฯ ได๎จัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อใช๎ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให๎กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยให๎ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ภายในเดือนกรกฎาคม ดังนี้ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต 
(ทล.บ. 4 ปี) ตรวจประเมินวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห๎อง
ประชุม I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อาคาร 14 ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ตรวจประเมินวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562 ณ ห๎องประชุม I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14 ช้ัน 3)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ตรวจประเมินวันท่ี 

คทอ.5.2(4.1) – บันทึกข๎อความ ขอเชิญ
บุคลากรเข๎ารํวมการ ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2561 
คทอ.5.2(4.2) - โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
คทอ.5.2(4.3) - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันท่ี 19
สิงหาคม 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

26 กรกฎาคม 2562 ณ ห๎องประชุม I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14 ช้ัน 3)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เสนอตํอ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรในปีตํอไป 

 5 น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน าข๎อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีข้ึนอยําง
ตํอเนื่อง และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 และ
มอบหมายให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรน ามาปรับปรุงและเตรียม
ความพร๎อมเพื่อรอรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ตํอไป  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เปรียบเทียบระหวํางปีการศึกษา 2559-2561 พบวํา
หลักสูตรมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากเดิม แสดงให๎เห็นวําหลักสูตร
มีคุณภาพดีข้ึน  

คทอ.5.2(5.1) ตารางวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เปรียบเทียบระหวํางปี
การศึกษา 2559-2561 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรท่ีคณะฯ รับผิดชอบ จ านวน 3 หลักสูตร มีผล
การประเมินคุณภาพ ผํานองค์ประกอบท่ี 1 เกณฑ์การก ากับ
มาตรฐานทุกหลักสูตร และได๎รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และน าเสนอเข๎าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให๎การเห็นชอบ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในการประชุม ใน
วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

คทอ.5.2(6.1)  - ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ปี
การศึกษา 2561 
คทอ.5.2(6.2)  - ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและ
เทคโนโลยีการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) ปี
การศึกษา 2561 
คทอ.5.2(6.3)  - ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 
2561 
คทอ.5.2(6.4) - ตารางวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เปรียบเทียบระหวํางปี
การศึกษา 2559-2561 
คทอ.5.2(6.5)(ซ้ า) - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

ผลการประเมินตนเอง  : 

เปูาหมายปีนี้ 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเปูาหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เปูาหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการประเมินตนเอง  : 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มีระบบกลไกในการก ากับและด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได๎
อยํางชัดเจน 
 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตาม
ก าหนดเวลา พร๎อมท้ังน าเสนอน าเสนอตํอคณะ
กรรมการบริหารคณะ เพื่อให๎เป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให๎ผํานเกณฑ์การประเมินทุก
หลักสูตร 

 จัดสรรงบประมาณการพัฒนา ระบบ มคอ.
เพื่ออ านวยความสะดวกให๎หลักสูตรสามารถจัดท า 
มคอ. ได๎ครบถ๎วนตามเกณฑ์มาตรฐาน พร๎อมท้ัง
สามารถติดตามได๎ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ผลการประเมินคุณภาพบางหลักสูตรไมํผําน
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน อันเนื่องจาก
ปัญหาคุณวุฒิไมํตรงตามเกณฑ์ สกอ. และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไมํครบตามท่ี สกอ. ก าหนด  

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให๎เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาตํอไป 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 สรุปได๎ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์ มรสน. 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
2.50 

10.08 
3.36  3.36 

3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

7 
14.58 

 1.82 
48 

14.85 x 5 
1.82 

40 

ตัวบํงชี้ที่ 1.3 

2.50 

18 x 100 
37.50 

 3.13 
48 

37.50 x 5 
3.13 

60 

ตัวบํงชี้ที่ 1.4 
5.00 

14.50 – 20 x 100 
-27.50  5.00 

20  

ตัวบํงชี้ที่ 1.5 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.6 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.7.1 3.51 4.09  4.09 

ตัวบํงชี้ที่ 1.7.2 3.51 3.55  3.55 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.87 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ตัวบํงชี้ที่ 2.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 2.2 
 
 5.00 

3,132,560 
71,194.55 

 5.00 
44 

71,194.55 x 5 
5.00 

60,000 

ตัวบํงชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

12 x 100 
25 

 4.17 
48 

25 x 5 
4.17 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.72 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบํงชี้ที่ 3.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบํงชี้ที่ 4.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบํงชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 5.2 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.34 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เกณฑ์ มรสน. 

 

 
 

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 3.32 5.00 3.67 3.87 ระดับดี 

2 5.00 5.00 4.17 4.72 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 4.34 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.74 5.00 3.79  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 เป็นคําคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
2.50 

10.08 
3.36  3.36 

3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

7 
14.58 

 1.82 
48 

14.85 x 5 
1.82 

40 

ตัวบํงชี้ที่ 1.3 

2.50 

18 x 100 
37.50 

 3.13 
48 

37.50 x 5 
3.13 

60 

ตัวบํงชี้ที่ 1.4 
5.00 

14.50 – 20 x 100 
-27.50  5.00 

20  

ตัวบํงชี้ที่ 1.5 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.6 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 3.89 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ตัวบํงชี้ที่ 2.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 2.2 
 
 5.00 

3,132,560 
71,194.55 

 5.00 
44 

71,194.55 x 5 
5.00 

60,000 

ตัวบํงชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

12 x 100 
25 

 4.17 
48 

25 x 5 
4.17 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.72 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบํงชี้ที่ 3.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบํงชี้ที่ 4.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบํงชี้ที่ 5.1 5.00 7 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 5.2 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.42 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

ตารางที่ 4.4 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ เกณฑ์ สกอ. 

 

 
 

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 3.32 5.00 3.36 3.89 ระดับดี 

2 5.00 5.00 4.17 4.72 ระดับดีมาก 

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4 7 2 4.42 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.74 5.00 3.77  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 เป็นคําคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

รายงานผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให๎
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย
ให๎ด าเนินกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหํงชาติ 5 ประการ อยํางครบถ๎วน 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการ
ประเมินคุณภาพในการจัดกิจกรรมและการบริการใน
ข๎อท่ี     1 – 3 เพื่อน าข๎อมูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อ
น าไปพัฒนาหลักสูตรตํอไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - คณะควรมีการศึกษาดูงาน
สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
เดียวกัน และเพิ่มชํองทางในการให๎ข๎อคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน จากผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย
และผ๎ูใช๎บัณฑิต 

 - คณะมีอัตราสํวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกต่ ากวํามาตรฐานและมี
ปริมาณอาจารย์ตํอนักศึกษาต่ ากวําเกณฑ์ท าให๎เป็น
อุปสรรคในการลาศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 

 - คณาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติสามารถเข๎าสํู
ต าแหนํงทางวิชาการได๎ สํวนใหญํด ารงต าแหนํง
ผ๎ูบริหารของคณะและสาขาวิชา ท าให๎ไมํมีเวลาใน
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอต าแหนํงทางวิชาการ 

 - เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าให๎มีจ านวน
สัดสํวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 - จัดระบบการรับนักศึกษาให๎ได๎มาตรฐานท่ี 
สกอ.ก าหนด 

 - ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษาใน
ปีการศึกษาตํอไป 

 - ขออัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ โดย
พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยสํงเสริมการท าวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเองตามความเช่ียวชาญ  

 - สนับสนุนให๎อาจารย์ลาศึกษาตํอใน
หลักสูตรนอกเวลาราชการ 
 - รับอาจารย์เพิ่มโดยมีการก าหนดคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาเอก 

 - สํงเสริมและสนับสนุนให๎อาจารย์ใหมํ
เตรียมเอกสารตํางๆ ส าหรับการขอต าแหนํงทาง
วิชาการลํวงหน๎าและยื่นขอต าแหนํงวิชาการเมื่อ
คุณสมบัติครบ 

 - ควรมีการเก็บข๎อมูลการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยําง
สม่ าเสมอ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ
กระตือรือร๎นในการวิจัยและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยและสํงเสริมสนับสนุนการท าวิจัย
และงานสร๎างสรรค์ รวมท้ังมีการประเมินผลสํงเสริม
สนับสนุนการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
 - สํงเสริมให๎บุคลากรในคณะท างานวิจัย
แบบชุดโครงการหรือโครงการรํวมวิจัยสนับสนุน
ขําวสาร แหลํงทุน รวมท้ังปัจจัยท่ีจ าเป็นในการ
ท างานวิจัยอยํางตํอเนื่อง 

 - สนับสนุนงบประมาณด๎านการวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยอยํางมี
ประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่องทุกปี 
 - กระต๎ุนให๎อาจารย์และบุคลากรท างาน
วิจัยและงานสร๎างสรรค์มากขึ้นและน าผลงาน
เผยแพรํพร๎อมท้ังให๎หนํวยงานอื่นน าไปใช๎ประโยชน์
อยํางตํอเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - การท างานวิจัยให๎ตรงกลํุมเปูาหมาย เน๎น 
ชุมชนกลํุมจังหวัดสนุก 
 - สร๎างแรงจูงใจในการให๎อาจารย์สํงงานวิจัย
เพื่อขอแหลํงทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและ
ภายนอกอยํางตํอเนื่อง 
 - สํงเสริม สนับสนุนให๎อาจารย์ในคณะ 
น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ท่ีอยูํในคําน้ า
หนังท่ีสูงขึ้น อยํางตํอเนื่อง 

  
 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - คณะมีการด าเนินโครงการท่ีตรงตามความ
ต๎องการของชุมชน/สังคม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - ความต๎องการของสังคมมีคํอนข๎าง
หลากหลาย การบริการวิชาการแกํชุมชนความมี
จ านวนโครงการท่ีเหมาะสม 

- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
สํงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด๎าน
ตํางๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรม
ตํางๆทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง 
โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข๎ารํวมกิจกรรมอยําง
ตํอเนื่อง 

 - สํงเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีสํงเสริมและสอดคล๎องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท๎องถิ่น เพื่อเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - คณะควรมีการบูรณาการในการจัด
กิจกรรมด๎านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนแกํนักศึกษาและควรสํงเสริมกิจกรรมด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท๎องถิ่นเพื่อ
รักษาการรักษาไว๎ซึง่อัตลักษณ์ 

 - คณะควรมุํงเน๎นการด าเนินงานด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรมให๎สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญตํอการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น เป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณคําของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นได๎ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2561 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - คณะฯมีแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT  
 - มีการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินเพื่อ
จัดสรรงบประมาณแผํนดินและเงินรายได๎ส าหรับ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง  
 - การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อให๎
สอดคล๎องกับพันธกิจ 
 - การบริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ          
 - การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ อยูํภายใต๎ระบบและกลไกท่ี
เหมาะสม 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - การพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรผํานองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

 - สนับสนุนและสํงเสริมให๎อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข๎ารับการอบรมการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรให๎ครบถ๎วนตามหลักสูตรที่จัด
อบรม 
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ภาคผนวก 
 

 

  1. ข๎อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2561 

  2. รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
            
            
            
            
           
 



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

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

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

