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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให๎
สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวง วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553 ได๎ก าหนดกรอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพให๎ได๎มาตรฐาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎ด าเนินตามกรอบแนวทางการ
ประเมินดังกลําว โดยได๎จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยใช๎แบบรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสังคมตํอไป 

 
 

                 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า  1 
สารบัญ  2 
บทสรุปผู้บริหาร 3 
   
ตอนที่ 1 รายละเอียดเก่ียวกับคณะ 14 

 ช่ือหนํวยงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยยํอ 14 
 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 
 โครงสร๎างการบริหารงานคณะ 16 
 รายช่ือผ๎ูบริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 16 
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 17 
 จ านวนนักศึกษา 17 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 18 
 ข๎อมูลพื้นฐานโดยยํอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 20 
 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 20 
   

ตอนที่ 2 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 21 
   

ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 23 
 องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 25 
 องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 76 
 องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 101 
 องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 113 
 องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 119 
   

ตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 141 
   

ภาคผนวก  147 
 1. ข๎อมูลพื้นฐาน (Common data set) ของคณะ  
 2. รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีตัวบํงช้ี จ านวน 13 ตัวบํงช้ี เกณฑ์ สกอ. ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ จ านวน 5 องค์ประกอบ สรุปผลการประเมินตนเองได๎ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 4.10 อยูํในระดับ ดี 
  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 2.99 อยูํในระดับ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูํในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูํในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูํในระดับ ดีมาก 
และผลการประเมินในภาพรวมตามตารางการวิเคราะห์ระดับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉล่ีย 4.12 อยูํในระดับ ดี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีตัวบํงช้ี จ านวน 21 ตัวบํงช้ี เกณฑ์ มรสน. ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ จ านวน 5 องค์ประกอบ สรุปผลการประเมินตนเองได๎ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 4.21 อยูํในระดับ ดี 
  องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 3.49 อยูํในระดับ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูํในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูํในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 4.67 อยูํในระดับ ดี 
และผลการประเมินในภาพรวมตามตารางการวิเคราะห์ระดับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉล่ีย 4.25 อยูํในระดับ ดี 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหนํวยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

เริ่มจากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ตํอมาในปี  พ.ศ.
2518 ได๎เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี พ.ศ.
2537 จึงได๎เริ่มเปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ.ศ. 2540 ได๎เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได๎เปิด
สอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือแขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 
2547 ได๎เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพื่อเป็นการตอบสนอง
ตํอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองตํอนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการสํงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยํอม ตํอมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได๎เปิดสอนในแขนงวิชา
เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟูา ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมท้ังได๎เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อาชีวอุตสาหกรรม ในปี 2552หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 
2554 และคณะได๎เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ตํอเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานกํอสร๎าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันคณะมีการปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมดจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562, หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของคณะท่ี
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และน าตัวบํงช้ีท่ีคณะต๎องรับผิดชอบใน
คํูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคํูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
ก.พ.ร. มาวิเคราะห์และวางแผนพร๎อมท้ังด าเนินการให๎บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎  โดย
แตํงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท้ังในระดับคณะและ
สาขาวิชา มีการระบุผ๎ูรับผิดชอบและผ๎ูก ากับตัวบํงช้ี รวมท้ังจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบํงช้ี
การประกันคุณภาพภายใน จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก าหนด
ผ๎ูรับผิดชอบ ในปีการศึกษาท่ีผํานมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
อยํางตํอเนื่องตลอดท้ังปี และรวบรวมข๎อมูลและหลักฐานการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562  เพื่อ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

 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 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
2.50 

10.76 
3.54  3.54 

3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

10 
14.58 

 2.60 
48 

20.83 x 5 
2.60 

40 

ตัวบํงชี้ที่ 1.3 

2.50 

20 x 100 
37.50 

 3.47 
48 

41.67 x 5 
3.47 

60 

ตัวบํงชี้ที่ 1.4 
5.00 

13.10 – 20 x 100 
-34.50  5.00 

20  

ตัวบํงชี้ที่ 1.5 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.6 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.7 4.00 4 ข๎อ  4.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.8 5.00 5 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.9 2.50 66.67 x 5 
3.33  3.33 

100 

ตัวบํงชี้ที่ 1.10 ร๎อยละ 70 12.95 
4.32  4.32 

3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.11 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 100  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 4.21 
 
 
 



 

 หน้า 6 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

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 

404,000 
9,181.82 

 0.77 
44 

9,181.82 x 5 
0.77 

60,000 

ตัวบํงชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

9.2 x 100 
19.17 

 3.20 
48 

19.17 x 5 
3.20 

30 

ตัวบํงชี้ที่ 2.4 5.00 
37.50 x 5 

5.00  5.00 
30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 3.49 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

ตัวบํงชี้ที่ 3.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 3.2 5.00 
100 x 5  

5.00  5.00 
20 

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 

ตัวบํงชี้ที่ 5.3 5.00 4 ข๎อ  4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 4.67 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.25 

 



 

 หน้า 7 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

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 3.04 4.75 4.17 4.21 ระดับดี 

2 0.77 5.00 4.10 3.49 ระดับพอใช ้

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 4.67 - 4.67 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.96 4.80 4.20 4.25 ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 เป็นคําคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 8 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ เกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 
2.50 

10.63 
3.54  3.54 

3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
 
 2.50 

10 
14.58 

 2.60 
48 

20.83 x 5 
2.60 

40 

ตัวบํงชี้ที่ 1.3 

2.50 

20 x 100 
37.50 

 3.47 
48 

41.67 x 5 
3.47 

60 

ตัวบํงชี้ที่ 1.4 
5.00 

13.10 – 20 x 100 
-34.50  5.00 

20  

ตัวบํงชี้ที่ 1.5 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.6 5.00 6 ข๎อ  5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 4.10 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ตัวบํงชี้ที่ 2.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 2.2 
 
 5.00 

404,000 
9,181.82 

 0.77 
44 

9,181.82 x 5 
0.77 

60,000 

ตัวบํงชี้ที่ 2.3 
 

2.50 

9.2 x 100 
19.17 

 3.20 
48 

19.17 x 5 
3.20 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 
 

2.99 
 



 

 หน้า 9 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

    = บรรลุ 
    = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

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 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หน้า 10 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตารางที่ 2.2 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 3.69 5.00 3.54 4.10 ระดับดี 

2 0.77 5.00 3.20 2.99 ระดับพอใช ้

3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

2.96 5.00 3.37 4.12 ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก พอใช ้  

 
หมายเหตุ :  *ตัวบํงช้ีท่ี 1.1 เป็นคําคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 11 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

2.2 จุดเด่น/แนวทางเสริม   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความมุํงมั่น
ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุํงพัฒนาบัณฑิตเป็นคนดี  มีจิต
สาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ จะเห็นได๎จากกิจกรรม
โครงการของคณะท่ีหลากหลายในด๎านของการฝึก
ทักษะวิชาชีพนอกห๎องเรียนของโครงการและกิจกรร
ท่ีจัดขึ้น 

 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทาลัยอยํางตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนต่ า
กวําเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดคํอนข๎างมาก (เกณฑ์ร๎อย
ละ 40, ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 20.83) 
 2. อาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการมี
จ านวนต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 
(เกณฑ์ ร๎อยละ 60, ผลการด าเนินงานร๎อยละ 41.67) 
 

 1. ควรติดตามเรํงรัดบุคลากร (อาจารย์) ท่ี
อยูํในกระบวนการการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 
ให๎ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให๎
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี
ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
 2. สํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หน้า 12 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. คณะมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์และการท าวิจัยชุมชน
และท๎องถิ่น 
 2. มีทุนสนับสนุนในการท าวิจัยส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อยํางตํอเนื่อง  

 1. สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรท าวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง 
 2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรน า
ผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อยํางตํอเนื่อง 
 3. สํงเสริมให๎มีการน าเสนอระดับชาติ การ
ตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 หรือ Scopus การจด
สิทธิบัตร ผลงานทางวิชาการท่ีรับใช๎สังคม การ
เผยแพรํงานสร๎างสรรค์ระดับนานาชาติให๎มาก 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรมีฐานข๎อมูลงานวิจัยของอาจารย์ 
เพื่อให๎อาจารย์สามารถสืบค๎นเป็นข๎อมูลได๎ 

  

 1. สํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 2. สนับสนุนให๎รางวัลแกํอาจารย์ท่ีมีผลงาน
ทางวิจัยได๎ลงตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ 
 3. ก าหนดให๎มีโครงการท าผลงานทาง
วิชาการอยํางตํอเนื่องทุกปี 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 การด าเนินการบนความต๎องการของชุมชน
อยํางแท๎จริง มีความรํวมมือในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการรํวมกับท๎องถิ่น 

ควรมีการพัฒนาการบริการวิชาการกํอให๎เกิดรายได๎ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ก าหนดให๎มีโครงการท าผลงานทางวิชาการ
อยํางตํอเนื่องทุกปี 

- 
 

 

 

 

 



 

 หน้า 13 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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 

 คณะควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของกิจกรรมยํอยตามแผนให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎และให๎
ครอบคลุมตัวชี้วัตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 คณะควรมุํงเน๎นการด าเนินงานด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรมให๎สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญตํอการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น เป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณคําของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นได๎ 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

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 
 คุณภาพอาจารย์ในระดับปริญญาเอกและ
ต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยัง
ไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให๎เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาตํอไป 
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 ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ 

 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้ังอยูํเลขท่ี 680 หมูํ ท่ี 11        

ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ /โทรสาร 0 -4297-0053 
เว็บไซต์  http://itech.snru.ac.th/ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหนํวยงานท่ีแยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
เริ่มจากภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ในปี พ.ศ.2513 เปิดท าการสอนในระดับอนุปริญญา ตํอมาในปี        
พ.ศ.2518 ได๎เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์  ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระท่ังในปี 
พ.ศ.2537 จึงได๎เริ่มเปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ.ศ. 2540 ได๎เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎าง จนถึงปี พ.ศ.2543 ได๎เปิด
สอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือแขนงวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต ในปีการศึกษา 
2547 ได๎เปิดสอนแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา เพื่อเป็นการตอบสนอง
ตํอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองตํอนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการสํงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยํอม ตํอมาในปี พ.ศ.2549 คณะเทคโนโลยีได๎เปิดสอนในแขนงวิชา
เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอุตสาหการและเทคโนโลยีไฟฟูา ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 4 ปี รวมท้ังได๎เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
อาชีวอุตสาหกรรม ในปี 2552 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 
2554 และคณะได๎เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  4 ปี สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ตํอเนื่อง) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานกํอสร๎าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ในปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
กํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และในปี พ.ศ. 2559 คณะได๎ปรับปรุงหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปัจจุบันคณะมีการปรับปรุงหลักสูตรท้ังหมดจ านวน 
3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต 
(ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 

http://itech.snru.ac.th/
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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 า
หน๎าท่ี 
  C– creativity   คิดอยํางสร๎างสรรค์  และคิดเชิงบวก 
  H –happiness  Organization  เพื่อเป็นองค์กรแหํงความสุข  

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรม

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ในกลํุมประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช๎บูรณาการ

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน

ในกลํุมประเทศอาเซียน 
2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ ใช๎บูรณาการ

กับการเรียนการสอนและสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น  
3. การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดล๎อม  
4. การบริการวิชาการและวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตํอชุมชนและท๎องถิ่น  
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5. การพัฒนาระบบบริหารให๎มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 โครงสร้างการบริหารงานคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารคณะ 
  ผศ.ดร.ภวัต มิสดีย์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผศ.วุฒินันต์ ประทุม   รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 

น.ส.ศิริพร  ต้ังวิบูลย์พาณิชย์  รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการกับการท างาน 

  นายรณยทุธ นนท์พละ  รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
  นายจุลศักดิ์ โยลัย   ผ๎ูชํวยคณบดีฝุายพันธกิจสัมพันธ์และ 

ส่ือสารองค์กร 
  น.ส.สายฝนทอง  แจํมใส   ผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีแทนหัวหน๎าส านักงานคณบดี 
  ผศ.กัญญาภัค   จอดนอก  ประธานสาขาวิชากํอสร๎างและสถาปัตยกรรม 
  ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน  ประธานสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
  รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์  ประธานสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและ 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 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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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา หมายเหตุ 

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

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

 
1.6 จ านวนนักศึกษา  

คณะ / หลักสูตร แขนงวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

(คน) 
หมายเหตุ 

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

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาไฟฟูา 138 
2 แขนง แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 47 

รวม 185  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา 34 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 11 

แขนงวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎าง (หลักสูตร 58) 65 
รวม 110  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต 

(ทล.บ. 4 ปี) 

แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 186 
2 แขนง แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 144 

รวม 330  

รวมทั้งสิ้น 625  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

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 4 1 0 5 1 15 0 0 0 15 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 0 20 7 0 2 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 25 11 1 2 7 1 48 4 0 0 44 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ช่วงระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
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 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย ์ 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 รองศาสตราจารย ์ 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 ปริญญาเอก  
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 ปริญญาเอก  
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 กลับมาปฏิบัติงาน 6 ก.ค. 63 

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 ปริญญาเอก  
40 นายกิตติวฒัน ์ จีบแก๎ว 1 กันยายน 2555 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  
41 นายสุวิพงษ ์ เหมะธุลิน 3 มิถุนายน 2556 1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์ 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  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – สกุล วันที่บรรจ ุ
เกณฑ์
การนับ 

ต าแหน่ง ประเภทบุคลากร 
ระดับ

การศกึษา 
หมายเหต ุ

47 นายศรศักดิ ์ ฤทธิ์มนตร ี 2 พฤศจิกายน 2558 1 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท  

48 Mr.Libbe    Van Der Horn  1 อาจารย์พิเศษ ลูกจ๎างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตร ี  

1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของคณะ 

อัตลักษณ ์
“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 

 เอกลักษณ์  
  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแหํงการให๎โอกาส” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 21 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตอนที่ 2 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรบัปรุงพัฒนา ผลการด าเนินการในรอบปี 2562 
1. ควรก ากับและติดตามเรํงรัดบุคลากร (อาจารย์) 
ท่ีอยูํในกระบวนการการศึกษาตํอในระดับปริญญา
เอกให๎ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เพื่อให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
อาจารย์ที่ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก (ภาค
พิเศษ) 
2. สํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

คณะมีการก ากับและติดตามบุคลากรท่ีอยูํใน
กระบวนการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก โดย
ก าหนดให๎บุคลากรรายงานผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา อีกท้ังยังอนุญาตให๎ใช๎ห๎องปฏิบัติการ 
หรือพื้นท่ีของคณะในการด าเนินงานวิจัยท่ีเป็นสํวน
หนึ่งของดุษฎีนิพนธ์อีกด๎วย 
1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น จ านวน 1 
คน ในระหวํางปีการศึกษา 2562 
2. อาจารย์มีการพัฒนาการเข๎าสํูต าแหนํงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น จ านวน 2 คน ในระหวํางปี
การศึกษา 2562 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรบัปรุงพัฒนา ผลการด าเนินการในรอบปี 2562 

1. สํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
2. สนับสนุนให๎รางวัลแกํอาจารย์ที่มีผลงานทาง
วิจัยได๎ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. ก าหนดให๎มีโครงการท าผลงานวิชาการอยําง
ตํอเนื่องทุกปี 

คณะมีการจัดสรรงบประมาณสํวนหนึ่งเพื่อ
สนับสนุนบุคลากรในการเดินทางไปรํวมน าเสนอ
ผลงานวิชาการอยํางตํอเนื่องทุกปี และ
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนรางวัลใหแ๎กํอาจารย์ที่
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

 

 

 

 



 

 หน้า 22 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา การด าเนินการในปี 2562 
- - 

 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรบัปรุงพัฒนา ผลการด าเนินการในรอบปี 2562 

1. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานและน าผลท่ีเกิดมาทบทวนเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานในปีตํอไป 

1. ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะได๎จัดท าแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการปรับปรุง
แผนตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2561 และในรอบปีนี้ได๎มีการก าหนดตัวชี้วัดท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให๎การประเมินแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรบัปรุงพัฒนา ผลการด าเนินการในรอบปี 2562 
- - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 23 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตอนที่ 3 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน 
 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามตัวบํงช้ีท้ังหมด 21 ตัวบํงช้ี ประกอบด๎วย ตัวบํงช้ีตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 13 ตัวบํงช้ี ตัวบํงช้ีตามเกณฑ์กลํุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จ านวน 6 ตัวบํงช้ี 
และตัวบํงช้ีเฉพาะตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) จ านวน 2 ตัวบํงช้ี รายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
    (เกณฑ์ สกอ.) 

คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
     (เกณฑ์ สกอ.) 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที ่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนํงทาง 
     วิชาการ (เกณฑ์ สกอ.) 

ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหนํงทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอ 
     จ านวนอาจารย์ประจ า (เกณฑ์ สกอ.) 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
     (เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  6  ข๎อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
     (เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  6  ข๎อ 

1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช ๎
     ภาษาอังกฤษ (เกณฑ์ มรภ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  5  ข๎อ 

1.8 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล 
     (เกณฑ์ มรภ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  5  ข๎อ 

1.9 หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎าง 
      นวัตกรรม (เกณฑ์ มรภ.) 

ร๎อยละของหลักสูตรที่นักศึกษา 
มีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมทั้งหมด
ของคณะ 

1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
       คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ  
       (เกณฑ์ มรสน.) 

คําเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
ของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับหลักสูตร) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

 

1.11 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท า 
      หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
      (เกณฑ์ มรสน.) 

ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
ที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  (ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับ
หลักสูตร) 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา 
     งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ (เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  6  ข๎อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์  
     (เกณฑ์ สกอ.) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สร๎างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก  
ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
     และนักวิจัย (เกณฑ์ สกอ.) 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
ตํออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.4 งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
     ที่น าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน (เกณฑ์ มรภ.) 

ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งาน
สร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎
ประโยชน์ตํอชุมชนทั้งหมดของคณะ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม (เกณฑ์ สกอ.) เกณฑ์มาตรฐาน  6  ข๎อ 

3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนา 
      อยํางตํอเน่ืองตามแผนเสริมสร๎างความ  
      สัมพันธ์กับชุมชน (เกณฑ์ มรภ.) 

ร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมาย 
ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์ 
กับชุมชนของคณะ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ 
     วัฒนธรรม (เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  7  ข๎อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม 
     ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุํมสถาบันและ  
     เอกลักษณ์ของคณะ (เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  7  ข๎อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
      (เกณฑ์ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  6  ข๎อ 

5.3 การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการ 
      ท างาน (เกณฑ์ มรภ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน  5  ข๎อ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบณัฑิต 
 

   พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันใช๎หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู๎ท่ีเน๎น ผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลําวจึง
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตํการก าหนดปัจจัยน าเข๎าท่ีได๎
มาตรฐานตามท่ีก าหนดประกอบด๎วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรํวมมือรวมพลังของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการสํงเสริมสมรรถนะ และทักษะด๎านภาษาอังกฤษ ด๎านดิจิทัล และ
การมีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 

  ตัวบํงช้ี  จ านวน  11  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  การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.8  การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.9  หลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 
   ตัวบํงช้ีท่ี 1.11  ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
         ภายใน 1 ปี 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ 
การผลิตบัณฑิต 
ค่าคะแนนที่ได้ 

สกอ. มรสน. 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.54 3.54 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.60 2.60 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 3.47 3.47 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 5.00 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 
1.7 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ - 4.00 
1.8 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล - 5.00 
1.9 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวตักรรม - 3.33 
1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ - 4.32 
1.11 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
      ภายใน 1 ปี 

- 5.00 

คะแนน 4.10 4.21 

ผลการประเมิน ดี ดี 

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 2562 

ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร                        
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก      

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 

รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการ 

1. ดร.กฤษฎา  พรหมพินิจ ต าแหนํง ประธานหลักสูตรฯ 
2. นายศรลักษณ์  พวงใบดี ต าแหนํง ประธานหลักสูตรฯ 
3. นายภัทราวุธ  ศรีคุ๎มเกํา ต าแหนํง ประธานหลักสูตรฯ 
4. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน      

  คําเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  
   
    คะแนนท่ีได๎   = 
 
 

หมายเหตุ  
   1. หลักสูตรท่ีได๎รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
อุดมศึกษาเห็นชอบ ไมํต๎องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบํงช้ีนี้ แตํต๎องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบํงช้ีนี้ให๎ครบถ๎วน 
 2. ในการค านวณคําคะแนนหากหลักสูตรใช๎ระบบอื่นท่ีไมํใชํของ สกอ. ไมํต๎องน ามาค านวณท้ังตัวต้ัง
ตัวหาร 

ผลการด าเนินงาน   

  ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีรวมท้ังส้ิน 3 หลักสูตร ได๎แกํ 1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต 2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
และ 3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และได๎รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลการประเมินฯ ดังนี้ 

หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น จ านวน 3 หลักสูตร จ าแนกได๎ดังนี้ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

  และมีคําเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร เทํากับ 3.54 คะแนน โดยมีผลการประเมินราย
หลักสูตรสรุปได๎ ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร พ.ศ. 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบท่ี 2 - 6 
(คะแนนเฉลี่ย) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องกลและการผลิต ทล.บ. 4 ปี 
2558 ผําน 3.48 คะแนน 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

โยธาและสถาปัตยกรรม ทล.บ. 4 ปี 
2558 ผําน 3.39 คะแนน 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ทล.บ. 4 ปี 
2558 ผําน 3.76 คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 10.63 คะแนน 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 3 หลักสูตร 

คะแนนที่ได้  =   (10.63/3) 3.54 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.1(1.1) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.1(1.2) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.1(1.3) 
- รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.1(1.4) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.1(1.5) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.1(1.6) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 2.50 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 3.54 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 3.54 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 3.60 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีต าแหนํงทางวิชาการ ยังมีจ านวนน๎อย 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังมีจ านวนน๎อย 

1. ควรก ากับ ติดตาม และสนับสนุนความ
ชํวยเหลืออาจารย์ที่อยูํในกระบวนการศึกษาตํอ
ระดับปริญญาเอก 
2. ควรมีระบบ กลไก ในการสํงเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ในการขอก าหนดต าแหนํงทางวิชาการ 
3. ควรมีระบบ กลไก หรือมาตรการ ในการสํงเสริม
ให๎อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

          

       จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

                   ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2           อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้       ปัจจัยน าเข๎า 

วงรอบการประเมิน     ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการ 

น.ส.ศิริพร ค าอรําม  
ต าแหนํง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

      
 

เกณฑ์การประเมิน   
    โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  เป็นคะแนนระหวําง  0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2    
  คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎ 
  เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร    
 
 

          

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได๎ = 

 

หมายเหตุ   
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได๎รับหรือเทียบเทําตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิขอกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช๎คุณวุฒิอื่นเทียบเทําคุณวุฒิปริญญาเอกได๎ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นท่ีเหมาะสมกวํา และต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2.  การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให๎นับตามปีการศึกษาและนับท้ัง ท่ีปฏิบั ติงานจริ งและ  
ลาศึกษาตํอ ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหมํให๎ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการ
นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

 X 100 
 

 X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

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

ผลการด าเนินงาน  

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารย์
ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอรวมท้ังส้ินจ านวน 48 คน โดยอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.83  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถูกจัดอยูํในกลํุมสถาบัน กลํุม ข คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 เทํากับร๎อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งมีอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร๎อยละ 20.83 หรือคิดเป็นคะแนนได๎ 
2.60 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 48 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทํา 

1 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทํา 

38 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทํา 

10 คน 

- ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =  (10/48) × 100  

=   ร๎อยละ 20.83 

- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   (20.83 × 5 / 40) 

คะแนนที่ได ้ =   2.60 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.2(1.1) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ ต าแหนํงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.2(1.2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.ฟุูงศรี ภักดีสุวรรณ 

คทอ.1.2(1.3) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา รศ.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 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.2(1.8) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.รชต บุณยะยุต 

คทอ.1.2(1.9) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ดร.ภาคิณ ลอยเจริญ 

คทอ.1.2(1.10) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ 

คทอ.1.2(1.11) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ผศ.ดร.ภวัต มิสดีย์ 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมายปีนี ้ (ร๎อยละ 20) 2.50  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน (ร๎อยละ 20.83) 2.60 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 2.60 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป (ร๎อยละ 22) 2.75  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ติดตามเรํงรัดบุคลากร (อาจารย์) ท่ีอยูํใน
กระบวนการการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 
ให๎ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เพื่อให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ศึกษาตํอในระดับปริญญา
เอก (ภาคพิเศษ) 

พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และระบบ
การชํวยเหลือแกํบุคลากรท่ีศึกษาตํอให๎ส าเร็จ
การศึกษาและรวมถึงการรายงานผลความ
คืบหน๎าในการศึกษาตํอ (อยํางสม่ าเสมอ) 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป 
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต 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 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการ 

น.ส.ศิริพร ค าอรําม  
ต าแหนํง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

เกณฑ์การประเมิน     
   โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
  คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงผ๎ูชํวยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

          

             

 

 

               คะแนนท่ีได๎  = 

 

ผลการด าเนินงาน   

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอาจารย์
ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอรวมท้ังส้ินจ านวน 48 คน โดยอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนํงทาง
วิชาการมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.67 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถูกจัดอยูํในกลํุมสถาบัน กลํุม ข คําร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ี
ด ารงต าแหนํงทางวิชาการ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น คณะเทคโนโลยี

 X 100 

 X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

อุตสาหกรรม ซึ่งมีอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ คิดเป็นร๎อยละ 41.67 หรือคิดเป็น
คะแนนได๎ 3.47 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ 48 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงอาจารย์ 33 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 18 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงรองศาสตราจารย์ 2 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงศาสตราจารย์ - คน 

  รวมอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 20 คน 

- ร๎อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหนํงทางวิชาการ =  (20 / 48) × 100  

=   ร๎อยละ 41.67 

- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   (41.67 × 5 / 60) 

คะแนนที่ได ้ =   3.47 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.3(1.1) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหนํงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

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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เลขที่ เอกสาร 

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 

คทอ.1.3(1.17) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แตํงต้ังข๎าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา นายกิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, นายสุวิพงษ์ เหมะธุลิน 

ผลการประเมินตนเอง   

 

เป้าหมายปีนี ้ (ร๎อยละ 30) 2.50 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน (ร๎อยละ 41.67) 3.47 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 3.47 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป (ร๎อยละ 47.92) 3.99 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. สํงเสริมการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและ
หนํวยวิจัยเพื่อชํวยการวิจัย เพิ่มผลผลิตผลงานทาง
วิชาการ และใช๎ส าหรับการขอต าแหนํงทางวิชาการ 
 2. สนับสนุนให๎รางวัลแกํอาจารย์ท่ีมีผลงานทาง
วิจัยได๎ลงตีพิมพ์ ในวารสารในระดับนานาชาติ 
 3. ก าหนดให๎มีโครงการท าผลงานทางวิชาการ
อยํางตํอเนื่องทุกๆ ปี 

 1. สร๎างระบบฐานข๎อมูลท่ีสามารถตรวจสอบ
สถานะของตนเองวําถึงก าหนดระยะเวลาการเข๎าสํู
ต าแหนํงทางวิชาการ อยํางเป็นรูปธรรม 
 2. สร๎างระบบและกลไกติดตามการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร สายวิชาการเป็นรายบุคคล
อยํางตํอเนื่อง 
 3. มีระบบติดตามอยํางใกล๎ชิด เพื่อเพิ่มชํองทาง
ให๎อาจารย์สามารถยื่นขอต าแหนํงทางวิชาการได๎
อยํางตํอเนื่องรวดเร็ว ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 4. มีมาตรการกระต๎ุนอาจารย์ที่ยังไมํด าเนินการ
ยื่นขอต าแหนํงทางวิชาการตามก าหนดระยะเวลา
ให๎ด าเนินการยื่นขอต าแหนํงทางวิชาการให๎ตรงตาม
ระยะเวลา 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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Student Credit Hour (SCH ) ท้ังปี                                                                                                       
 

จ านวนหนํวยกิตตํอปีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4    จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้      ปัจจัยน าเข๎า 

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการ 

น.ส.ศิริพร  ค าอรําม  
ต าแหนํง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

  ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าน๎อยกวําหรือเทํากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
  ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ามากกวําเกณฑ์มาตรฐานให๎ค านวณ  
หาคําความแตกตํางระหวํางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าคําความ
แตกตํางมาพิจารณา ดังนี้ 
 คําความแตกตํางของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าท่ีสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตํร๎อย
ละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
  คําความแตกตํางของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจ าท่ีสูงกวําเกณฑ์มาตรฐานต้ังแตํร๎อย
ละ 0.01 และไมํเกินร๎อยละ 20 ให๎น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณคําหนํวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวําง 
   จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนํวยกิตแตํละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอด  
   ปีการศึกษา 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 านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) 

 

 

 = 
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          สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอ 
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน - 

สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ตํอจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง  
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให๎มีการปรับคําจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทําในระดับบัณฑิตศึกษาให๎เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดสํวนจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลาตํออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ    
    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 ปุาไม๎ และประมง 20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทํองเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 

7. นิติศาสตร์ 50 : 1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25 : 1 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละตามสูตร 
 
 
 
 

 

 
 

 X 100 
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5 - (คําร๎อยละท่ีค านวณได๎จาก 2.3)                                                                                                       
4 

X 100   =  ร๎อยละ – 34.5 

 
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 
  

 

 
 

หมายเหตุ 
  1. การคิดคํา FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดสํวนจ านวนนักศึกษาตํออาจารย์ประจ าไมํ
ตรงกับสัดสํวนจ านวนนักศึกษาตํออาจารย์ประจ าไมํตรงกับสัดสํวนท่ีก าหนดไว๎ในคํูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให๎สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดสํวนท่ีสภาวิชาชีพก าหนด 
  2. กรณีท่ีคณะมีหลายกลํุมสาขา ต๎องแยกอาจารย์ประจ าวําอยูํกลํุมสาขาใดกํอนน ามาหาคําคะแนน
ของแตํละกลํุม แล๎วน ามาคิดคะแนนเฉล่ียเป็นของคณะ 
ผลการด าเนินงาน   

 ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอจ านวนอาจารย์ประจ า เทํากับ 13.10 ซึ่งมีคําแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานคิด
เป็นร๎อยละ -34.5 หรือคิดเป็นคะแนน 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

- จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 622 

- จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 576.03 

   -- ระดับปริญญาตรี 576.03 

- จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมํนับลาศึกษาตํอ) 44 
- สัดสํวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง 
   (ระบุแยกตามกลํุมสาขา)  

13.10 

   -- วิศวกรรมศาสตร์ (20 : 1) - 34.5 
 

 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร 

                    13.10 - 20                        
                                                  

                                                           20 

   คะแนนท่ีได๎  = 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

=  5.00 คะแนน X 5   

2. น าคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้  
 

          (20  -  (-34.5)      
                                                                             10 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.4(1.1) - สรุปคํา SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.4(1.2) 
- จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าปีการตามต าแหนํงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.4(1.3) - ข๎อมูลนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

(น๎อยกวําร๎อยละ 0) 5.00 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

(ร๎อยละ – 34.5) 5.00 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป (น๎อยกวําร๎อยละ 0) 5.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สัดสํวนจ านวนอาจารย์กับจ านวนนักศึกษา
ยังต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจ านวนอาจารย์
มจี านวนมากกวําจ านวนนักศึกษา 

 คณะควรมีแนวทางในการรับนักศึกษา 
และหาวิธีการหานักศึกษาเข๎ามาศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให๎เพิ่มมากขึ้น เพื่อให๎
เป็นไปตามสัดสํวนอาจารย์ตํอจ านวนนักศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 20:1 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
-  

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 



 

 หน้า 41 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5     การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน   ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ  นนท์พละ 
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายจุลศักด์ิ โยลัย ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายสาธิต ศรีอาจ ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
3. น.ส.ธัญญรัตน์ ผาลี ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

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 เพื่อสํงให๎ 
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  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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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การด ารงชีวิตอยํางมีความสุขและค๎ุมคําของนักศึกษาในระหวําง
การใช๎ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงจัดบริการให๎ค าปรึกษาท้ัง
ทางด๎านวิชาการและการใช๎ชีวิตให๎แกํนักศึกษาในคณะ โดย
สามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ชํวง ได๎แกํ กํอนเปิดภาคการศึกษาแรก 
ระหวํางศึกษา และกํอนส้ินสุดภาคการศึกษาสุดท๎าย เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะมีรายละเอียดการ
ด าเนินงานดังกลําวดังนี้ 

1. กํอนเปิดภาคการศึกษาแรก คณะมีการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผ๎ูปกครองนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักศึกษา
ใหมํและผ๎ูปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ข๎อ
ปฏิบัติตน แนะน าให๎นักศึกษาใหมํและผ๎ูปกครองรูจั๎กกับผ๎ูบริหาร 
และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาจะได๎
เข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา และเพื่อสํงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

2. ในระหวํางการศึกษา คณะได๎มีการแตํงต้ังบุคลากรสาย
วิชาการท าหน๎าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาแตํละหมูํ
เรียน และคณะยังได๎มอบหมายให๎บุคลากรสายสนับสนุนท าหน๎าท่ี
ให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษาอีกด๎วย โดยบุคลากรท้ังสองสํวนมีหน๎าท่ี
ให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษาท้ังปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาเรื่อง
สํวนตัว เชํน ปัญหาการศึกษาเลําเรียน การขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ี
อยูํอาศัย การปรับตัว และปัญหาสุขภาพ โดยทางคณะมีการ
ก าหนดช่ัวโมงให๎พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางวันวํางของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแตํละห๎อง แตํละช้ันปีการศึกษา 

3. กํอนส้ินสุดภาคการศึกษาของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎าย คณะ
รํวมกับมหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให๎กับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 ในวันท่ี 23 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการเข๎าสํูตลาดแรงงานให๎กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

คทอ.1.5(1.1) – ค าส่ังอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 
คทอ.1.5(1.2) – คํูมือนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
คทอ.1.5(1.3) – ตารางให๎ค าปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา  
คทอ.1.5(1.4) –โครงการปฐมและประชุม
ผ๎ูปกครองนักศึกษาใหมํภาคปกติ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 
2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

รวมท้ังมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพื่อสร๎างแรงบรรดาลใจ
ให๎กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 2 มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานท่ีให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกํนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมตํางๆ จากหนํวยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ แกํ
นักศึกษาอยํางสม่ าเสมอ อาทิเชํน ประกาศรับสมัครและประกาศผ๎ู
ได๎รับทุนการศึกษา การสมัครเข๎าพักในหอพักนักศึกษา ประกาศ
รับสมัครงานของบริษัทหรือหนํวยงานราชการ เป็นต๎น ซึ่งคณะมี
ชํองทางประชาสัมพันธ์ให๎ข๎อมูลนักศึกษาท้ังชํองทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ รายละเอียดดังนี้  
1. ชํองทางออนไลน์ ประกอบด๎วย 

1.1. เว็บไซต์ http://itech.snru.ac.th 
1.2. Facebook คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.3. ไลน์กลํุมของนักศึกษา ผํานการประชาสัมพันธ์โดย

อาจารย์ผ๎ูสอน หรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. ชํองทางออฟไลน์ ประกอบด๎วย 

2.1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษา 
2.2. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาโดยตรงผํานอาจารย์ผ๎ูสอน หรือ 

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยคณะด าเนินการสํงส าเนาหนังสือถึงประธาน
สาขาวิชาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให๎นักศึกษาทราบ 

คทอ.1.5(2.1) – ตัวอยํางหน๎าเว็บไซต์
คณะ 
คทอ.1.5(2.2) – Facebook ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.5(2.3) – ตัวอยํางการ
ประชาสัมพันธ์ผํานไลน์กลํุมนักศึกษา 
คทอ.1.5(2.4) – ตัวอยํางภาพถํายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ปูายประกาศ 
คทอ.1.5(2.5) – ตัวอยํางส าเนาหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ที่ขอความอนุเคราะห์
ประธานสาขาในการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให๎ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร๎อมในการท างานของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา 
เพื่อให๎นักศึกษามีความพร๎อมในการปรับตัวเข๎าสํูสภาพแวดล๎อม
ใหมํ ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะได๎จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับ
การเตรียมความพร๎อมกํอนส าเร็จการศึกษาให๎กับนักศึกษาท้ังใน
ภาพของคณะ และสาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการจัดท า Resume Online ส าหรับนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 4 โดยด าเนินโครงการในวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดท าเอกสาร

คทอ.1.5(3.1) – โครงการจัดท า 
Resume Online ส าหรับนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 4 
คทอ.1.5(3.2) -  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี
การศึกษา 2562  
คทอ.1.5(3.3) – โครงการเตรียมความ
พรอ๎มกํอนส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ 

http://itech.snru.ac.th/
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ส าหรับยื่นสมัครงานให๎กับนักศึกษา 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศให๎กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ซึ่งด าเนิน

โครงการในวันท่ี 23 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการเข๎าสํูตลาดแรงงานให๎กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
รวมท้ังการสร๎างแรงบรรดาลใจให๎กับนักศึกษาในการประกอบ
อาชีพผํานการเชิญวิทยากรภายนอกมาพูดคุย 

3. โครงการเตรียมความพร๎อมกํอนส าเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ มีการด าเนินการในวันท่ี     
10-11 สิงหาคม 2562 เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีความพร๎อมทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช๎เครื่องมือวัดเบ้ืองต๎น 

นอกจากนี้แผนการศึกษาของนักศึกษาบางหลักสูตรได๎จัด
ให๎นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนสุดท๎าย คณะจึง 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร๎อมของ
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให๎นักศึกษาน าความรู๎ท่ี
ไ ด๎จากการ เรี ยน ไปใ ช๎ ฝึก ทักษะ ในหนํ วยงานหรื อสถาน
ประกอบการ และเพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มีทักษะทางวิชาชีพท่ี
สมบูรณ์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 29 เมษายน 
2562 เนื่องจากการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษาในหลักสูตร
สถานประกอบการต๎องฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษาท่ี 1 จึง
ท าให๎โครงการจัดขึ้นกํอนชํวงระยะเวลาท่ีอยูํในวงรอบประกัน
คุณภาพการศึกษา 2562 

คทอ.1.5(3.4) – โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1 - 3 ทุกข๎อไมํต่ ากวํา  
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดให๎มีการส ารวจและ
ประเมินคุณภาพของการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
นักศึกษา ท้ังในด๎านการให๎บริการค าปรึกษา ด๎านการให๎ข๎อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ และด๎านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมในการ
ท างาน เพื่อน าผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการบริการนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป มีรายละเอียดผล
การประเมินคุณภาพในแตํละด๎านดังนี้ 

1. ด๎านการจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

คทอ.1.5(4.1) – ตัวอยํางแบบส ารวจ
ความพึงพอใจในการรับบริการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบกระดาษ  
คทอ.1.5(4.2) – ตัวอยํางการประเมิน
ความพึงพอใจในการรับบริการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบออนไลน ์
คทอ.1.5(4.3) – สรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

แนวการใช๎ชีวิตให๎แกํนักศึกษา มีคําเฉล่ีย  4.51 
2. ด๎านการใหข๎๎อมูลของหนํวยงานท่ีให๎บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงาน และขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํ
นักศึกษา มีคําเฉล่ีย 4.55  

3. ด๎านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา มีคําเฉล่ีย 4.57 

ให๎ค าปรึกษาทางวชิาการและการใช๎ชีวิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2562 
 

 5 น าผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล เพื่อสํงให๎ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

จากรายงานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ในรอบปีการศึกษา 2561 พบวํา ผลคะแนนประเมินมี
คําน๎อยสองด๎าน คือ ด๎านการจัดบริการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช๎ชีวิตให๎แกํนักศึกษา และด๎านการให๎ข๎อมูลของ
หนํวยงานท่ีให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงาน 
และขําวสารที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษานอกจากนี้นักศึกษายังให๎
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมควรมีชํองทางอื่นๆ ท่ีสามารถติดตํอได๎งํายข้ึน 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎
ด าเนินการปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให๎
ค าปรึกษาแกํนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามผลการประเมินในปี 
2562 ดังนี้ 

1. จัดให๎มีชํองทางในการติดตํอค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิเชํน กลํุมไลน์, กลํุม Facebook 
เป็นต๎น เพื่อให๎นักศึกษาสามารถติดตํอกับอาจารย์ได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 

คทอ.1.5(5.1) – รายงานการประชุม
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการให๎ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช๎ชีวิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีการศึกษา 2561 
คทอ.1.5(5.2) – รายงานการประชุม
สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการให๎ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช๎ชีวิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีการศึกษา 2562 
  

 6 ให๎ข๎อมูลและความรู๎ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแกํศิษย์เกํา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดบริการข๎อมูลขําวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์แกํศิษย์เกํา ผํานชํองทางหลัก คือ เว็บไซต์ และ 
Facebook ของคณะฯ รวมท้ังมีการสํงขําวสารให๎แกํศิษย์เกํารับรู๎
เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู๎และประสบการณ์ 
นอกจากนี้คณะยังจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางศิษย์
เกํากับนักศึกษาปัจจุบัน โดยการเชิญศิษย์เกําให๎มาแลกเปล่ียน

คทอ.1.5(6.1) – ตัวอยํางหน๎าเว็บไซต์ของ
คณะ ท่ีให๎บริการข๎อมูลขําวสารส าหรับ
ศิษย์เกํา 
คทอ.1.5(6.2) – ตัวอยํางหน๎า Facebook 
ของคณะ ท่ีให๎บริการข๎อมูลขําวสาร
ส าหรับศิษย์เกํา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เรียนรู๎ทักษะการท างาน และประสบการณ์ท างานกับคณาจารย์ใน
คณะให๎นักศึกษาปัจจุบันฟัง เพื่อน าข๎อเสนอแนะมาปรับใช๎ในการ
พัฒนาหลักสูตรตํอไป รวมท้ังการเปิดโอกาสให๎นักศึกษาปัจจุบัน
ซักถามศิษย์ เกํ า ผํานการจัดโครงการพัฒนาศิษย์ เกํา  ซึ่ ง
ด าเนินงานเมื่อ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  

คทอ.1.5(6.3) – โครงการพัฒนาศิษย์เกํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 6 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 6 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 6 ข๎อ 6 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย                   บรรลุเปูาหมาย 

                  ไมํบรรลุเปูาหมาย  
เป้าหมายปีถัดไป 6 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีชํองทางการ
ใหบ๎ริการข๎อมูลนักศึกษาหลากหลายชํองทาง 
2. คณะใช๎ความรํวมมือกับสถานประกอบการใน
การเตรียมความพร๎อมด๎านทักษะให๎กับนักศึกษา
โดยตรง 

1. ชํองทางออนไลน์ ควรมีผ๎ูดูแลระบบท่ีสามารถ
ตอบข๎อซักถาม หรือให๎ค าปรึกษา ได๎อยําง
เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
2. หาสถานประกอบการท่ีมีความเหมาะสมเพื่อ
จัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการพัฒนา
นักศึกษาเพิ่ม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6      กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้     กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน   ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ  นนท์พละ 
ต าแหนํง รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. นายศรลักษณ์  พวงใบดี ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายสาคร  อินทะชัย ต าแหนํง อาจารย์ 
3. น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ต าแหนํง อาจารย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน      
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให๎ด าเนินกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ให๎ครบถ๎วน ประกอบด๎วย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู๎ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพแกํนักศึกษา 
     4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ  
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตํอไป 
    5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

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 2562 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเล็งเห็นความส าคัญของการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะจึงมีกรอบ
นโยบายให๎กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาต๎องครอบคลุม 
การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รํางกาย และคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา และมีความสอดคล๎องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะได๎แตํงต้ังคณะกรรมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด๎วยตัวแทนคณาจารย์และตัวแทน
คณะกรรมการนักศึกษาเพื่อด าเนินการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให๎มีความ
สอดคล๎องตามกรอบนโยบายของคณะ 

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

คทอ.1.6(1.2) – ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการจัดกิจกรรมงานพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
คทอ.1.6(1.3) – แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎ด าเนินกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ให๎ครบถ๎วน 
ประกอบด๎วย 
        (1)  คุณธรรมจริยธรรม 

        (2)  ความรู๎  

        (3)  ทักษะทางปัญญา  

        (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ  

        (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสํงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ ดังนี้ 

1. คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาต๎องมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให๎สามารถด าเนินชีวิตรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมอยํางราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 

- คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  3  โครงการ 
คทอ.1.6(2.1) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.1.6(2.2) - โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันทาบูชาพระคุณครู 
คทอ.1.6(2.3) - โครงการสืบสานงาน
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

2. ความรู๎ นักศึกษาต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญในรายวิชาหรือศาสตร์ของตนเองทํองแท๎
และเป็นระบบ ตลอดจนมีความรู๎ท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข๎อง 

3. ทักษะทางปัญญา นักศึกษาต๎องสามารถพัฒนาตนเอง
และประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได๎เมื่อส าเร็จการศึกษาแล๎ว 
ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาได๎
พร๎อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู๎เกี่ยวกับรายวิชาหรือ
ศาสตร์ของตน   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต๎องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานเป็นหมูํคณะ
ได๎อยํางมีความสุข มองการไกล กล๎าแสดงออก อดทน และหนัก
แนํน รู๎จักเสียสละและรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีความ
รับผิดชอบตํอบทบาทหน๎าท่ีของตนเองท้ังในระดับฐานะผ๎ูน าและผ๎ู
ตาม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาต๎องมีทักษะการส่ือสาร 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสถิติ การบริหารจัดการ ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถสรุปได๎ดังรายละเอียดในตาราง 

โครงการ 
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1. โครงการวันครอบครวั
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม สืบสานภูมิปัญญา
และรักษาสิ่งแวดล๎อม 

     

2. โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมวันทาบูชาพระคุณคร ู

     

3. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

     

4. โครงการอบรมหลักสูตร      

ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 
- ความรู้  จ านวน  10  โครงการ 
คทอ.1.6(2.4) – โครงการอบรมทาง
วิชาการเรื่อง “ความรู๎พื้นฐานและเทคนิค
ในการจัดท าเลํมงานวิจัยตามคํูมือการเขียน
รายงานโครงการวิจัย (ปีการศึกษา 2562) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(2.5) – โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 
คทอ.1.6(2.6) – โครงการวันเทคโนฯ 
OPEN HOUSE 2019 
คทอ.1.6(2.7) – โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน เรื่อง เทคนิคการย๎อมผ๎าย๎อม
คราม 
คทอ.1.6(2.8) – โครงการ LINK CAMPUS 
CABLING 2019 
คทอ.1.6(2.9) – โครงการฝึกอบรม
โปรแกรม PVSYST ส าหรับการออกแบบ
ระบบพลังแสงอาทิตย์ข้ันพื้นฐาน รุํนท่ี 1 
คทอ.1.6(2.10) – โครงการประยุกต์ใช๎
พลังงานทดแทนในงานเกษตร 
คทอ.1.6(2.11) – โครงการศึกษาดูงาน
หมูํบ๎านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต 
คทอ.1.6(2.12) – โครงการการประยุกต์ใช๎ 
PLC ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟูา 
คทอ.1.6(2.13) – โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การเลํา“เรื่องให๎งํายด๎วย 
Infographic เพื่อสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ 
ส าหรับผ๎ูเรียนแหํงศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
- ทักษะทางปัญญา จ านวน  5  โครงการ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการมัดผ๎า
ย๎อมคราม 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเลําเรื่องให๎งํายด๎วย 
Infographic เพื่อสร๎างนวัตกรรม
การเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนแหํง
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 

     

6. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม 
PVSYST ส าหรับออกแบบระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นพื้นฐาน รุํน
ที่ 1 

     

7. โครงการ Link Campus 
Cabling 2019 

     

8. โครงการกีฬานักศึกษาภาค
ปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

     

9. โครงการรับน๎องเชิงคุณธรรม
จริยธรรมสานสัมพันธ์น๎อง-พี่ และ
จิตอาสาพัฒนาด๎าน Soft skill 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

     

10. โครงการศึกษาดูงานหมูํบ๎าน
วัฒนธรรมและวถิีการด าเนินชีวิต 

     

11. โครงการประยุกต์ใช๎ PLC 
ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟูา 

     

12. โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “ความรู๎พื้นฐานและเทคนิค
ในการจัดท าเลํมงานวิจัยตามคูํมือ
การเขียนรายงานโครงการวิจัย ปี
การศึกษา 2562 

     

13. โครงการเตรียมความพร๎อม
นักศึกษากํอนเรียน ปีการศึกษา 
2562 

     

 

คทอ.1.6(2.14) – โครงการการประยุกต์ใช๎
วัสดุท๎องถิ่นและพลังงานทดแทนในการ
พัฒนาชุมชน 
คทอ.1.6(2.15) – โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน การเรียนรู๎ด๎าน
เครื่องจักรกลและเครื่องทดสอบทาง
อุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(2.16) – โครงการการซํอมบ ารุง
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์
ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 
คทอ1.6(2.17) – โครงการฝึกอบรมเรื่องจิต
ภาพและภูมิทัศน์เมือง 
คทอ.1.6(2.18) – โครงการประยุกต์ใช๎วัสดุ
ท๎องถิ่นและพลังงานทดแทนในชุมชน 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ จ านวน 2 โครงการ 
คทอ.1.6(2.19) - โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผ๎ูปกครองนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 
2562 
คทอ.1.6(2.20) - โครงการกีฬาภาคปกติ
ประจ าปีการศึกษา 2562 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 3 โครงการ 
คทอ.1.6(2.21) - โครงการเตรียมความ
พร๎อมนักศึกษากํอนเรียน ปีการศึกษา 
2562 
คทอ.1.6(2.22) – โครงการฝึกอบรม
โปรแกรม PVSYST ส าหรับการออกแบบ
ระบบพลังแสงอาทิตย์ข้ันพื้นฐาน รุํนท่ี 1 
คทอ.1.6(2.23) – โครงการการประยุกต์ใช๎ 
PLC ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟูา 
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 3 จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นความส าคัญของบทบาท
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาจึงได๎ แทรกการให๎
ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาแกํนักศึกษา ในโครงการ
ปฐมนิเทศและประชุมผ๎ูปกครองนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎นักศึกษา
ใหมํและผ๎ูปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ข๎อ
ปฏิบัติตน แนะน าให๎นักศึกษาใหมํและผ๎ูปกครองรูจั๎กกับผ๎ูบริหาร 
และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาจะได๎
เข๎าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา และเพื่อสํงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

คทอ.1.6(3.1) - โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผ๎ูปกครองนักศึกษาใหมํ ปีการศึกษา 
2562 
 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครัง้ตํอไป 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามแผนการ
จัดกิ จกรรมพัฒนานัก ศึกษา เพื่ อประ เมินผลส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของแตํละกิจกรรมได๎ดังนี้ 

โครงการ 

บร
รล

ตุา
มวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

 ์
บร

รล
ุ (

)  
 ไม

ํบร
รล

ุ (
) 

ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) 

1. โครงการวันครอบครวั
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม สืบสานภูมิปัญญา
และรักษาสิ่งแวดล๎อม 

  

2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันทาบูชาพระคุณคร ู

  

3. โครงการสืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง 

  

 

คทอ.1.6(4.1) – รายงานโครงการวัน
ครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและ
รักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.1.6(4.2) - รายงานโครงการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันทาบูชาพระ
คุณครู 
คทอ.1.6(4.3) - รายงานโครงการสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง  
คทอ.1.6(4.4) – รายงานโครงการอบรม
ทางวิชาการเรื่อง “ความรู๎พื้นฐานและ
เทคนิคในการจัดท าเลํมงานวิจัยตามคํูมือ
การเขียนรายงานโครงการวิจัย (ปี
การศึกษา 2562) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.1.6(4.5) – รายงานโครงการสัมมนา
และศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีไฟฟูาและ
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โครงการ 

บร
รล

ตุา
มวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

 ์
บร

รล
ุ (

)  
 ไม

ํบร
รล

ุ (
) 

ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) 

4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น เรื่อง เทคนิคการมัดผ๎าย๎อม
คราม 

  

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเลําเรื่องให๎งํายด๎วย 
Infographic เพื่อสร๎างนวัตกรรม
การเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียนแหํง
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 

  

6. โครงการฝึกอบรมโปรแกรม 
PVSYST ส าหรับออกแบบระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ข้ันพ้ืนฐาน 
รุํนที่ 1 

  

7. โครงการ Link Campus 
Cabling 2019 

  

8. โครงการกฬีานักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

9. โครงการรบัน๎องเชิงคุณธรรม
จริยธรรมสานสัมพันธ์น๎อง-พี่ และ
จิตอาสาพัฒนาด๎าน Soft skill 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

10. โครงการศึกษาดูงานหมูํบา๎น
วัฒนธรรมและวถิีการด าเนินชีวิต 

  

11. โครงการประยุกต์ใช๎ PLC 
ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟูา 

  

12. โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “ความรู๎พื้นฐานและเทคนิค
ในการจัดท าเลํมงานวิจัยตามคูํมือ
การเขียนรายงานโครงการวิจัย ปี
การศึกษา 2562 

  

13. โครงการเตรียมความพร๎อม
นักศึกษากํอนเรียน ปีการศึกษา 
2562 

  

 

อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 
คทอ.1.6(4.6) – รายงานโครงการวันเทคโน
ฯ OPEN HOUSE 2019 
คทอ.1.6(4.7) – รายงานโครงการอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง เทคนิคการย๎อมผ๎า
ย๎อมคราม 
คทอ.1.6(4.8) – รายงานโครงการ LINK 
CAMPUS CABLING 2019 
คทอ.1.6(4.9) – รายงานโครงการฝึกอบรม
โปรแกรม PVSYST ส าหรับการออกแบบ
ระบบพลังแสงอาทิตย์ข้ันพื้นฐาน รุํนท่ี 1 
คทอ.1.6(4.10) – รายงานโครงการ
ประยุกต์ใช๎พลังงานทดแทนในงานเกษตร 
คทอ.1.6(4.11) – รายงานโครงการศึกษาดู
งานหมูํบ๎านวัฒนธรรมและวิถีการด าเนิน
ชีวิต 
คทอ.1.6(4.12) – รายงานโครงการการ
ประยุกต์ใช๎ PLC ควบคุมเครื่องจักรกล
ไฟฟูา 
คทอ.1.6(4.13) – รายงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเลํา“เรื่องให๎งําย
ด๎วย Infographic เพื่อสร๎างนวัตกรรมการ
เรียนรู๎ ส าหรับผ๎ูเรียนแหํงศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสา
หการ 
คทอ.1.6(4.14) – รายงานโครงการการ
ประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงาน
ทดแทนในการพัฒนาชุมชน 
คทอ.1.6(4.15) – รายงานโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน การเรียนรู๎ด๎าน
เครื่องจักรกลและเครื่องทดสอบทาง
อุตสาหกรรม 
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คทอ.1.6(4.16) – รายงานโครงการการ
ซํอมบ ารุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
และอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 
คทอ1.6(4.17) – รายงานโครงการฝึกอบรม
เรื่องจิตภาพและภูมิทัศน์เมือง 
คทอ.1.6(4.18) – รายงานโครงการ
ประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงาน
ทดแทนในชุมชน 
คทอ.1.6(4.19) - รายงานโครงการ
ปฐมนิเทศและประชุมผ๎ูปกครองนักศึกษา
ใหมํ ปีการศึกษา 2562 
คทอ.1.6(4.20) - รายงานโครงการกีฬา
ภาคปกติประจ าปีการศึกษา 2562 
คทอ.1.6(4.21) - รายงานโครงการเตรียม
ความพร๎อมนักศึกษากํอนเรียน ปีการศึกษา 
2562 
คทอ.1.6(4.22) – รายงานโครงการ
ฝึกอบรมโปรแกรม PVSYST ส าหรับการ
ออกแบบระบบพลังแสงอาทิตย์ข้ันพื้นฐาน 
รุํนท่ี 1 
คทอ.1.6(4.23) – รายงานโครงการการ
ประยุกต์ใช๎ PLC ควบคุมเครื่องจักรกล
ไฟฟูา 

 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ครอบคลุม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ 5 ประการ โดยแยกการประเมิน
วัดความส าเร็จของแตํละด๎านออกเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
และสามารถสรุปผลการประเมินได๎ดังนี้ 

คทอ.1.6(5.1) – แผนพัฒนาการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2562 

คทอ.1.6(5.2) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ  
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มาตรฐานผลการเรียนรู๎
ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหํงชาติ 
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ตุา
มวั
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 ์
บร

รล
ุ (

)  
 ไม

ํบร
รล

ุ (
) 

ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) 

1. คุณธรรมจริยธรรม   
2. ความรู๎   
3. ทักษะทางปัญญา   
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 
 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2561 รวมท้ังได๎น าผลการประเมิน
แผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 ฉบับรําง และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณา  

คทอ.1.6(6.1) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

คทอ.1.6(6.2) – (รําง) แผนพัฒนาการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                   บรรลุเปูาหมาย 
                   ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7     การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการ 

1. ผศ.ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล ต าแหนํง อาจารย์ 
2. น.ส.ธนวดี ละมํอม ต าแหนํง อาจารย์ 
3. น.ส.ศิริพร  ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎มีการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษจากการมีสํวนรํวมของหลักสูตร โดยผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎าน
ภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน  
มาปรับปรุงในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายท่ีผํานเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายท่ีเข๎าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 

หมายเหตุ  
   ข๎อ 5 นักศึกษาท่ีเข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายท้ังหมด ในปีท่ีประเมิน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎มีการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 

คณะมีระบบ และกลไกในการสํงเสริม สนับสนุน การ
พัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ โดยคณะได๎ก าหนดกรอบ
นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา พร๎อมท้ัง
แตํงต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
หน๎ าท่ีก าหนดรูปแบบและแผนการพัฒนานัก ศึกษาด๎าน
ภาษาอังกฤษ ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดท า
รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรมด๎านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ด๎านภาษาอังกฤษได๎ท างานรํวมกับหนํวยงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะรับผิดชอบด าเนินการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเฉพาะด๎านให๎กับนักศึกษาทุกช้ันปี ยกเว๎นนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ซึ่งหนํวยงานวิเทศสัมพันธ์และคณะจะรับผิดชอบใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ัวไปให๎กับนักศึกษารํวมกัน 

กระบวนการพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษของคณะ
ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ 1) การจัดโครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ 2) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
โครง ก ารอบรมทักษะภาษาอั งกฤษ จะ เป็น ก ารอบรม
ภาษาอังกฤษเฉพาะด๎านให๎กับนักศึกษา โดยหัวข๎อในการอบรม
มาจากการพิจารณารํวมกันระหวํางหลักสูตรตําง ๆ ท่ีคณะ
รับผิดชอบ สํวนกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให๎กับนักศึกษา
จะมีสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1.5 ช่ัวโมง เป็นกิจกรรมลักษณะ
ช่ัวโมงเรียนเสริมโดยอาจารย์ชาวตํางประเทศ หัวข๎อในการสอน
จะเป็นหัวข๎อท่ัว ๆ ไป เชํน การออกเสียง ความหมายของ
ค าศัพท์ เป็นต๎น  

กระบวนการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เริ่มจากการทดสอบระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยหนํวยงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อ
แบํงกลํุมนักศึกษาตามระดับภาษาอังกฤษ จากนั้นหนํวยงาน
วิเทศสัมพันธ์จะจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให๎กับ

คทอ.1.7(1.1) –โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
เพื่อเตรียมความพร๎อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพ 
คทอ.1.7(1.2) – ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท่ี 
54/2562 เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประกอบอาชีพ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

นักศึกษาโดยมีวิทยากรสํวนหนึ่งเป็นอาจารย์ของคณะ หลังจาก
ส้ินสุดการอบรมหนํวยงานวิเทศสัมพันธ์จะด าเนินการทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาอีกครั้งเพื่อประเมิน
คุณภาพของโครงการอบรม  

 2 มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษจากการมีสํวนรํวมของหลักสูตร โดยผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

 คณะกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอั งกฤ ษคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎มีการจัดท าแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษรํวมกับตัวแทนอาจารย์ผ๎ูรับผิดชอบหลักสูตรทุก
หลักสูตรของคณะ และได๎เสนอแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให๎คณะผ๎ูบริหารคณะให๎ความเห็นชอบกํอนด าเนินการ โดย
แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในรอบปี
การศึกษา 2562 ประกอบด๎วยโครงการ/กิจกรรมตํอไปนี้ 

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อม
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพ มี
กลํุมเปูาหมาย คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 
3 และช้ันปีท่ี 4 

2. กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ Libbe 
Van Der Horn ซึ่งมีก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 1.5 ช่ัวโมง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ตํอเนื่อง มีกลํุมเปูาหมาย 
คือนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกช้ันปี  

คทอ.1.7(2.1) – ก าหนดการโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบ
อาชีพ 
คทอ.1.7(2.2) – บันทึกข๎อความให๎บุคลากร
ในสังกัดเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ประกอบอาชีพ 
 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะไมํได๎จัดสรรงบประมาณ
ในสํวนคณะส าหรับพัฒนานักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
คณะได๎รับงบประมาณในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาจากหนํวยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ านวนเงิน 70,000 บาท ส าหรับด าเนินการจัด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพ มีกลํุมเปูาหมาย 
คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 
4 ซึ่งคณะได๎สนับสนุนพื้นท่ีในการด าเนินโครงการ ณ อาคาร

คทอ.1.7(3.1) – แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎รับ
จัดสรรงบประมาณ  
คทอ.1.7(3.2) – รูปถํายกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบ
อาชีพ ส าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรในคณะ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 14 
ห๎อง 14313 ในสํวนกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดย
อาจารย์ Libbe Van Der Horn คณะได๎สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับจัดท าเอกสารและส่ือประกอบการสอน    

 4 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน 
มาปรับปรุงในปีถัดไป 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎จัด โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการประกอบอาชีพ โดยด าเนินการอบรมในวันเสาร์
และอาทิตย์ ในระหวํางวัน ท่ี 10 -11, 17 -18 และ 24 -25 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 14 โดยจัดอบรมให๎นักศึกษาทุก
หลักสูตรในคณะ วิทยากรอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 4 ทําน คือ  

1. Mr.Libbe Van Der Horn 
2. ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิตติเลิศไพศาล 
3. ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 
4. นางสาวธนวดี  ละมํอม 
เมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงานจัดอบรมคณะมีการประเมิน

โครงการเพื่อวัดผลความส าเร็จของโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
เพื่อเตรียมความพร๎อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ประกอบอาชีพ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 โดยพบวํา
นักศึกษามีความพึงพอใจในคะแนนเฉล่ีย 3.60 อยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาคะแนนในด๎านตํางๆ พบวํา วิทยากรมีความ 
สามารถในการอธิบายเนื้อหา มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 อยูํในระดับ
มาก ด๎านการเตรียมงานและสถานท่ีมีความเหมาะสมและ
สะดวกมีคะแนนเฉล่ีย 3.63 อยูํในระดับมาก ด๎านการน าความรู๎
ความเข๎าใจไปใช๎ประโยชน์ คือ สามารถน าไปใช๎ในการปฏิบัติ
หรือชีวิตประจ าวัน มีคะแนนเฉล่ีย 3.68 อยูํในระดับมาก และ
นักศึกษามีความพึงพอใจตํอโครงการโดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก และน าเสนอรายงานโครงการตํอคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาการจัดโครงการในปีถัดไป 

คทอ.1.7(4.1) – รายงานโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบ
อาชีพ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 
คทอ.1.7(4.2) – น าผลการประเมินโครงการ
รายงานตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการในปีตํอไป 



 

 หน้า 60 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายท่ีผํานเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายท่ีเข๎าสอบ 

- - 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 4 ข๎อ 4 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 4 ข๎อ 4 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 4 ข๎อ 4 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 5 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะมีการด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษเพียง 1 โครงการในรอบ
ปีการศึกษา และกลํุมเปูาหมายในการพัฒนามีเพียง
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 

 คณะควรมีการด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด๎านภาษาอังกฤษท้ังสองภาคการศึกษา
และตํอเนื่องทุกปี รวมท้ังกลํุมเปูาหมายในการ
พัฒนาควรเป็นนักศึกษาทุกช้ันปี 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8      การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นายรณยุทธ  นนท์พละ 
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

1. ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว ต าแหนํง อาจารย์ 
2. วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล ต าแหนํง อาจารย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. มีระบบและกลไกในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎มีการพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล 
  2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล จากการมีสํวนรํวมของหลักสูตร 
โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให๎มี
ความสามารถด๎านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน  
มาปรับปรุงในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายท่ีผํานเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเทํา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 
 

หมายเหตุ  
   ข๎อ 5 นักศึกษาท่ีเข๎าสอบต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎าย ในปีท่ีประเมิน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการสํงเสริม สนับสนุน ให๎มีการพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล 

คณะมีระบบ และกลไกในการสํงเสริม สนับสนุน การ
พัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล โดยคณะได๎ก าหนดกรอบนโยบาย
การพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลของนักศึกษา พร๎อมท้ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ซึ่งมีหน๎าท่ีก าหนด
รูปแบบและแผนการพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม และจัดท ารายงานประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมด๎านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา 

กระบวนการในการพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัล ในรอบปี
การศึกษา 2562 เริ่มต้ังแตํ คณะได๎แตํงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาด๎านดิจิทัล โดยคณะกรรมการประกอบด๎วยตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ จากนั้น
คณะได๎มอบกรอบนโยบายให๎แตํละหลักสูตรสอดแทรกทักษะ
ด๎านดิจิทัลให๎กับนักศึกษาในรายวิชาท่ีเหมาะสม และจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลเฉพาะด๎านให๎กับ
นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได๎มอบหมายให๎ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการสอบวัดความสามารถด๎าน
ดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในภาคการศึกษาปลาย ผํานระบบ
การทดสอบแบบออนไลน์และก าหนดเกณฑ์สอบผํานร๎อยละ 60 
ขึ้นไป  

คทอ.1.8(1.1) – บันทึกข๎อความท่ี อว 0621/ว 
181 เรื่อง การวัดผลทักษะด๎านดิจิทัล ส าหรับ
นักศึกษา 
คทอ.1.8(1.2) – กระบวนการประสานงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
ในกลํุมไลน์ในการประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อนักศึกษาช้ันปี
สุดท๎ายในหลักสูตรเทคโนโลยี เข๎ารับการ
ทดสอบผํานระบบบออนไลน์ 

 2 มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให๎มีความสามารถด๎านดิจิทัล จากการมีสํวนรํวมของหลักสูตร 
โดยผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ได๎มีการจัดท า
แผนพัฒนาทักษะด๎านดิจิทัลรํวมกับตัวแทนอาจารย์ผ๎ูรับผิดชอบ
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ และได๎เสนอแผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ให๎คณะผ๎ูบริหารคณะให๎ความเห็นชอบกํอน
ด าเนินการ โดยแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาในรอบ
ปีการศึกษา 2562 ประกอบด๎วยโครงการ/กิจกรรมตํอไปนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลําเรื่องให๎
งํายด๎วย Infographic เพื่อสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ส าหรับ

คทอ.1.8(2.1)(ซ้ า) – บันทึกข๎อความท่ี อว 
0621/ว 181 เรื่อง การวัดผลทักษะด๎านดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษา 
คทอ.1.8(2.2)(ซ้ า) – กระบวนการประสานงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
ในกลํุมไลน์ในการประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อนักศึกษาช้ันปี
สุดท๎ายในหลักสูตรเทคโนโลยี เข๎ารับการ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ผ๎ูเรียนแหํงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและ
อุตสาหการ 

2. โครงการประยุกต์ใช๎ PLC ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟูา 
3. โครงการจัดท า Resume Online ส าหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 4 

ทดสอบผํานระบบบออนไลน์ 
 
 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให๎มี
ความสามารถด๎านดิจิทัล 

คณะมีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล รวมเป็นงบประมาณท้ังส้ิน 
60 ,000 บาท นอกจากนี้ คณะยั งสนับสนุนพื้น ท่ี ในการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให๎กับ
นักศึกษา รวมท้ังการติดตํอประสานงานกับส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช๎สถานท่ีในการอบรมกรณี
ผ๎ูเข๎ารํวมอบรมมีจ านวนมากกวําจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  

คทอ.1.8(3.1)(ซ้ า) – บันทึกข๎อความท่ี อว 
0621/ว 181 เรื่อง การวัดผลทักษะด๎านดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษา 
คทอ.1.8(3.2) – คํูมือการทดสอบวัดทักษะ
ดิจิทัลด๎วยข๎อสอบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

 4 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน 
มาปรับปรุงในปีถัดไป 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได๎มีมติให๎ใช๎ข๎อสอบ
กลางโดยความรํวมมือของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึง
ขอความรํวมมือคณะฯ ได๎ประสานนักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายใน
หลักสูตรเทคโนโลยี เข๎ารับการทดสอบผํานระบบบออนไลน์ท่ี 
http://ru.dlbaseline.com โดยใช๎คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก หรือ
สมาร์ทโฟนทุกประเภท การทดสอบต๎องผํานเกณฑ์ร๎อยละ 60 
ขึ้นไป คณะจึงได๎แจ๎งเวียนในกลํุมไลน์บุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อมอบให๎ประธานหลักสูตร
ประสานอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ของแตํละหลักสูตร
เพื่อแจ๎งนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ได๎เข๎ารับการทดสอบผํานระบบ
ออนไลน์ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎

คทอ.1.8(4.1) – รายงานผลการทดสอบทักษะ
ทางด๎านดิจิทัล 

http://ru.dlbaseline.com/
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

จัดท าคํูมือการทดสอบวัดความสามารถด๎านดิจิทัลของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท๎าย และได๎จัดคอมพิวเตอร์ในการสอบวัดทักษะด๎าน
ดิ จิ ทัล ซึ่ งนัก ศึกษาสามารถติดตํอขอใช๎ห๎องปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร์ได๎ท่ีห๎องส านักงานผ๎ูอ านวยการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 11 ช้ัน 1 ในเวลาราชการ 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัล ได๎น าผลการ
ทดสอบทักษะทางด๎านดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายของ
คณะฯ มาจัดท ารายงานสรุปและข๎อเสนอแนะเพื่อ จัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาด๎านดิจิทัลในปีการศึกษา 2563 ฉบับรําง 
พร๎อมท้ังรายงานตํอคณะผ๎ูบริหารคณะเพื่อพิจารณาและให๎
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด๎าน
ดิจิทัลในปีการศึกษา 2563 ฉบับสมบูรณ์ตํอไป 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท๎ายท่ีผํานเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเทํา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท๎ายท้ังหมด 151 คน มีนักศึกษาท่ีทดสอบทักษะทางด๎าน
ดิจิทัลจ านวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.51 และนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท๎ายท่ีผํานเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเทํา หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ร๎อยละ 57.66  

คทอ.1.8(5.1)(ซ้ า) – รายงานผลการทดสอบ
ทักษะทางดิจิทัล นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ีสอบผํานคิดเป็นร๎อยละ 57.66  

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 5 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 5 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 5 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 5 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการติดตํอ
และประสานงานกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ท่ีปรึกษานักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายเพื่อให๎นักศึกษาเข๎า
ทดสอบทักษะทางด๎านดิจิทัล 

 จัดท าแผนการทดสอบทักษะทางดิจิทัล ท่ี
เป็นกระบวนการในการด าเนินงานของคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรให๎นักศึกษาช้ันปีสุดท๎ายทุกหลักสูตร ทุกคนได๎
ทดสอบทักษะทางดิจิทัล ร๎อยละ 100 

 ควรมีกระบวนการในการให๎นักศึกษาทุก
หลักสูตรได๎ทดสอบทักษะทางดิจิทัล กอํนให๎
นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคนส าเร็จการศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

จ านวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
                

               จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9    หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์  

วงรอบการประเมิน   ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นางสาวศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน 

1. ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัส ต าแหนํง อาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน  
   โดยการแปลงคําร๎อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมท้ังหมดของคณะท่ี
ก าหนดให๎คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 100 

สูตรการค านวณ  

1. ค านวณคําร๎อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
 
 
 

 
 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ 
  1. นวัตกรรมท่ีชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช๎ประโยชน์จากชุมชน 
  2. ความหมายของการมีสํวนรํวม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานและการ
ประเมินผล 
  3. นวัตกรรมดังกลําวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 X 100 

คะแนนท่ีได๎  = ร๎อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
 X 5 

ร๎อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 
           ท้ังหมดของคณะท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน   

   ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎มีการสนับสนุน
สํงเสริมให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ตําง 
ๆ ท่ีเป็นงานพัฒนาท่ีสามารถแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชนหรือท๎องถิ่น เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิต  และเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน พบวํา มีหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมท้ังหมด จ านวน 2 
หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 2) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม และคิดเป็นร้อยละ 66.67 จากจ านวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 
หรือคิดเป็นคะแนนเทํากับ 3.33 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 

- จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม 2 หลักสูตร 

- จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 3 หลักสูตร 

- ร๎อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม =  (2/3) × 100 

=   ร๎อยละ 66.67 
- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   (66.67× 5 / 100) 

คะแนนที่ได ้ =   3.33 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ1.9(1.1) - คํูมือการใช๎งานเครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตย์ 

คทอ1.9(1.2) - ภาพประกอบถํายทอดเทคโนโลยีกลํุมวิสาหกิจชุมชนอินแปง อ.กุดบาก 

คทอ.1.9(1.3) - โครงการขึ้นรูปลายไทยจากวัสดุธรรมชาติท๎องถิ่น 

คทอ.1.9(1.4) - อาจารย์และนักศึกษาลงพื้นท่ีรํวมออกแบบและท าเรือไฟบกบ๎านนางอย อ.เตํา
งอย ปี 2562  

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ ร๎อยละ 50 (2.50 คะแนน) 
ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 66.67 (3.33 คะแนน) 
คะแนนการประเมินตนเอง ร๎อยละ 66.67 (3.33 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป ร๎อยละ 100 (5.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สนับสนุนสํงเสริมให๎ทุกหลักสูตรสร๎างนวัตกรรมท่ี

นักศึกษามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรมโครงงาน 
หรืองานวิจัยหรือบูรณการในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง ท่ี
สามารถแก๎ไขปัญหาให๎ชุมชนหรือท๎องถิ่น เพื่อ
สํงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎
ชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
สนับสนุนและสํงเสริมให๎หลักสูตรท่ียังไมํมีนักศึกษา
มีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม สร๎างนวัตกรรม
โครงงาน หรืองานวิจัยหรือบูรณการในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข๎องและน านักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
สร๎าง 

สํงเสริมให๎อาจารย์ผ๎ูรับผิดชอบหาแนวทางในการ
น านักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างนวัตกรรม
โครงงาน หรืองานวิจัยหรือบูรณการในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข๎อง 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

 
               

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.10   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน 

1. ดร.กฤษฎา  พรหมพินิจ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายศรลักษณ์ พวงใบดี ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา ต าแหนํง อาจารย์ 
4. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนท่ีได๎ระดับคณะ เป็นคําเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
(คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ 
 1. กรณีหลักสูตรที่ไมํมีผ๎ูส าเร็จการศึกษา ไมํต๎องน ามาค านวณตัวบํงช้ี 1.10 
  2. ตัวบํงช้ี 1.10 จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผ๎ูใช๎บัณฑิต 
 3. จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผ๎ูใช๎บัณฑิตจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
  4. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมํต๎องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจผ๎ูใช๎บัณฑิต 

 

 

 

 

 
 
 
 

คะแนนท่ีได๎  = 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

ผลรวมของคะแนนผลประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎ด าเนินการ
ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ในวงรอบปีการศึกษา 2561 จากผ๎ูใช๎บัณฑิตท่ีครอบคลุมตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 5 ด๎าน คือ 1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด๎านความรู๎ 3) 
ด๎านทักษะทางปัญญา 4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด๎านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผ๎ูส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 120 คน  
พบวํา มีจ านวนบัณฑิตท่ีได๎รับการประเมินท้ังหมด 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.72 ของผ๎ูใช๎บัณฑิตท่ีมีตํอ
ผ๎ูส าเร็จการศึกษา  
  ดังนั้น เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ากับ 4.32 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี 
 

 
 

วิธีการค านวณ  

ผลรวมคะแนนท่ีได๎จากการประเมินบัณฑิตท้ังหมด  =  (4.54 + 4.17 + 4.24) =  4.32 คะแนน    

            =   12.95 / 3 

       คะแนนท่ีได๎ =   4.32  คะแนน  

 

 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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1. จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 57 12 51 120 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด๎รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

26 12 37 75 

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

45.61 100 72.55 72.72 

4.  ผลคะแนนที่ได๎จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.54 4.17 4.24 4.32 

5. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 3 

  คะแนนที่ได้ (ข้อ 4 / ข้อ 5)                                                 12.95 / 3  = 4.32 4.32 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.10(1.1) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ตัวบํงช้ีท่ี 2.1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.10(1.2) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ตัวบํงช้ีท่ี 2.1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.10(1.3) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ตัวบํงช้ีท่ี 2.1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ ร๎อยละ 70.00 
ผลการด าเนินงาน (ร๎อยละ72.72) 4.32 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 4.32 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป ร๎อยละ 75.00 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

             

 

 

      

    คําร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได๎งานท า 
                     หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

 

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.11  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

นางสาวศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและการจัดการศึกษา 

เชิงบูรณาการกับการท างาน 

1. ดร.กฤษฎา  พรหมพินิจ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายศรลักษณ์ พวงใบดี ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา ต าแหนํง อาจารย์ 
4. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน 
   โดยการแปลงคําร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1  ปี  เป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 ก าหนดให๎คะแนนเต็ม 5  = ร๎อยละ 100  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
  

 
 
 

 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
  - กรณีหลักสูตรที่ไมํมีผ๎ูส าเร็จการศึกษา ไมํต๎องน ามาค านวณตัวบํงช้ี 1.11 
 - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ได๎งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

 X 5 
100 

คะแนนท่ีได๎  = 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด 
 

X 100 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎ด าเนินการ
ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในวงรอบปีการศึกษา 2561  ซึ่งมี
ผ๎ูส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 107 คน  พบวํา มีจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมี
งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  103 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.96  ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา โดยมี
จ านวนบัณฑิตได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 77 คน  จากจ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีตอบ
แบบส ารวจซึ่งไมํน าบัณฑิตท่ีมีงานท ากํอนเข๎าศึกษา ท่ีศึกษาตํอ อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร มาพิจารณา 
จ านวน  103  คน 
  ดังนั้น เมื่อค านวณคําร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีทุกหลักสูตรท่ีได๎งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 5.00 คะแนน  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 57 12 51 107 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า    52 12 39 103 

3. คาํร๎อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าจะต๎อง 
    ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

91.23 100 76.47 89.23 

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได๎งานท าหลังส าเร็จการศกึษา  
   (ไมํนับรวมผู๎ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

50 11 32 93 

5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 1 1 2 

6. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท ากํอนเข๎าศึกษา - - 1 1 

7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได๎ประจ า 
    อยํูแล๎ว 

- - 1 1 

8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา - - - - 

9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 1 1 

10. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2  3 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข๎อ 12  

100 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                           (ข๎อ 4 + ข๎อ 5 = 95)         

  (ข๎อ 2 - (ข๎อ 6 + ข๎อ 7 + ข๎อ 8 + ข๎อ 9 + ข๎อ 10) = 95)     

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 

 

 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.1.11(1.1) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ตัวบํงช้ีท่ี 2.2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.11(1.2) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ตัวบํงช้ีท่ี 2.2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

คทอ.1.11(1.3) รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ตัวบํงช้ีท่ี 2.2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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11. เงินเดือนหรือรายได๎ตํอเดือนของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    ที่ได๎งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (คําเฉลี่ย)  

19,645 15,000 14,428.57 13,743.90 

12. คําร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ 
     ภายใน 1 ปี   

100 100 100 100 

13. ผลคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่ตอบแบบ 
     ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี  

5.00 5.00 5.00 5.00 

X 100 
 

= ร้อยละ 100 

 

=   5.00  คะแนน X 5 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ ร๎อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 100 (5.00 คะแนน) 
คะแนนการประเมินตนเอง ร๎อยละ 100 (5.00 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป ร๎อยละ 100.00 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - ควรมีกระบวนการในเส๎นทางการสํงเสริมและ

สนับสนุนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีงานท าให๎เพิ่ม
มากขึ้นอยํางตํอเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  

- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแตํละแหํงอาจมีจุดเน๎นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตํางกันขึ้นกั บสภาพแวดล๎อมและ
ความพร๎อมของแตํละสถาบัน  อยํางไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ า เป็นต๎องมีพันธกิจนี้ เป็น  
สํวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต๎องมีระบบและกลไกควบคุมให๎สามารถด าเนินการในพันธกิจด๎านนี้
อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน๎นเฉพาะของแตํละสถาบัน เพื่อให๎ไ ด๎ผลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต๎องมีสํวนประกอบท่ี
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต๎องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร
ให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 2) คณาจารย์มีสํวนรํวมในการวิจัยอยํางเข๎มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด๎านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพรํอยํางกว๎างขวาง 
  ตัวบํงช้ี   จ านวน  4  ตัวบํงช้ี  คือ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ตัวบํงช้ีท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน  

 

ตัวบ่งชี้ 
การวิจัย 

ค่าคะแนนที่ได้ 
สกอ. มรสน. 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร๎างสรรค์ 5.00 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 0.77 0.77 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.20 3.20 

2.4 งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน - 5.00 

คะแนน 2.99 3.49 

ผลการประเมิน พอใช๎ พอใช๎ 

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 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ  

วงรอบการประเมิน   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 
ต าแหนํง รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 

น.ส.ศิริพร ค าอรําม 
ต าแหนํง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน     
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์  
  2. สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้  
  - ห๎องปฏิบัติการหรือห๎องปฏิบัติงานสร๎างสรรค์ หรือหนํวยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ 
     ศูนย์ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์     
  - ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
   - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 
     สร๎างสรรค์ เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ  
 - กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประชุมวิชาการ การ 
     จัดแสดงงานสร๎างสรรค์  การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
     (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์  
  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
   5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํองอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ดีเดํน  
   6. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการค๎ุมครองสิทธิ์ของงานวิ จัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน า ไป 
ใช๎ประโยชน์และด 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 2562 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ 

เพื่อลดความซ้ าซ๎อนของข๎อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิ จัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึง ใช๎ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เชํน ระบบบริหารจัดการงานวิ จัย DRMS 
(http://snru.drms.in.th/Login) ร ะบ บฐ านข๎ อมู ล เ ผ ยแ พ รํ
งานวิจัย (http://ris.snru.ac.th/) ระบบตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานวิชาการ (http://rdi.snru.ac.th/turnitin-snru) เป็นต๎น 
นอกจากนี้เว็บไซต์ของคณะได๎มี link เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยท่ีเผยแพรํข๎อมูลตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการท างานวิจัย  
เชํน ประกาศรับสมัครทุนวิจัยตําง ๆ เอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับ
อาจารย์และนักวิ จัยในการขอรับทุนวิจัย คํูมือวิ จัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัย เป็นต๎น 

คทอ.2.1(1.1) – คํูมือวิจัย การเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผลแพรํ 
ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 คทอ.2.1(1.2) – ระบบจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 2 สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์อยํางน๎อยในประเด็นตํอไปนี้  
 - ห๎องปฏิบัติการหรือห๎องปฏิบัติงานสร๎างสรรค์ หรือหนํวยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ 
    ศูนย์ให๎ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์     
 - ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 
 - ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 
    สร๎างสรรค์ เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการ  
 - กิจกรรมวิชาการท่ีสํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประชุมวิชาการ การ 
    จัดแสดงงานสร๎างสรรค์  การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
    (visiting professor) 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะได๎สนับสนุนพันธกจิด๎าน
การวิจัยของบุคลากรภายในคณะในประเด็นตํอไปนี้  

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎อนุญาตให๎อาจารย์ใช๎
ห๎องปฏิบัติการท่ีมีอยูํในแตํละสาขาเป็นห๎องปฏิบัติการวิจัยได๎ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให๎กับอาจารย์ในแตํละสาขาวิชา ได๎ใช๎
ประโยชน์รํวมกันในการท าวิจัยและประดิษฐ์ผลงานสร๎างสรรค์ 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีห๎องสมุดต้ังอยูํ ท่ีช้ัน 1 

คทอ.2.1(2.1) - รูปถํายห๎องปฏิบัติการ
งานวิจัยและห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.2) - รูปถํายห๎องสมุด/แหลํง
สืบค๎นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คทอ.2.1(2.3) – เกียรติบัตร รศ.วาสนา
เกษมสินธ์ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ อ.
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ของอาคารซึ่งสามารถใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ในคณะได๎ นอกจากนี้ยังมีส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูล
สนับสนุนการวิจัยและงานสร๎างสรรค์พร๎อมท้ังมีศูนย์เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อให๎ค าปรึกษาและความรู๎เกี่ยวกับงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถ
ใช๎ประโยชน์จากห๎องสมุดและศูนย์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยและงานสร๎างสรรค์ให๎แล๎วเสร็จ 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดในการ
วิจัย ทางคณะฯ ได๎มีการติดต้ังกล๎องวงจรปิดท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร ท้ังนี้เพื่อเป็นการปูองกันความปลอดภัยให๎กับ
อาจารย์ในการท าวิจัยท้ังในชํวงเวลากลางวันและกลางคืน 

4. คณะฯ จัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ ผําน
โครงการวันเทคโนฯ OPEN HOUSE 2019 
 

สาคร อินทะชัย ได๎ผํานการฝึกอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพรํ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ใน
ระหวํางวนัท่ี 24-25 กันยายน 2562 ณ 
ห๎องประชุมสร๎อยสุวรรณา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
คทอ.2.1(2.4) – บทความวิชาการท่ีเข๎ารํวม
น าเสนองานการประชุมวิชาการ “the 
International Conference on Applied 
Electrical and Mechanical 
Engineering 2019 (ICAEME2019)” 
ระหวํางวนัท่ี 4-6 กันยายน 2562 ณ The 
Hotel อ.เมือง จ.นครพนม จ านวน 2 เรื่อง 
คทอ.2.1(2.5) – น าเสนอผลงานท่ีเสนอ
ขอรับรางวัลสภาวิจัยแหํงชาติ : รางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค๎น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เรื่อง การพัฒนารถไถ
นาเดินตามเป็นนั่งขับอเนกประสงค์ส าหรับ
ฟาร์มนาขนาดเล็ก” โดยนายธฏษธรรมช์ 
ลาโสภา ในระหวํางวันท่ี 23-24 กันยายน 
2562 ณ ห๎องศูนย์จัดการเรียนรู๎การวิจัย 
ช้ัน 1 อาคาร วช. 1 
คทอ.2.1(2.6) – เข๎ารํวมโครงการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งกลํุมมวลชนโดย
การยกระดับศักยภาพความเข๎มแข็งของ
ชุมชนด๎วยวิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี 7 
มีนาคม 2563 ณ จังหวัดอํางทองได๎เสนอ
กิจกรรมโครงการ กรพฒันาเชิงพื้นท่ีเพื่อ
การเกษตรโดยใช๎เครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนสังคม โดย ผศ.
ก๎องภพ ชาอามาตย์, วําท่ี รต.อาจศึก มามี
กุล, อ.จุลศักดิ์โยลัย, อ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, 
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อ.กฤษฎา พรหมพินิจ เข๎ารํวมโครงการด๎วย 

คทอ.2.1(2.7) – เข๎ารํวมโครงการ “การ
ประกวดโครงการรํางวิจัยพลังงาน 
(Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” ในระหวําง
วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
ในโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยนาย
สาคร อินทะชัยและนักศึกษาสาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการจ านวน 2 คนรํวม
โครงการด๎วย 

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ 

 มหาวิ ทย า ลัย ร าชภั ฏสกลนครมี ก า ร จัดสร ร เ งิ น
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให๎กับคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สนับสนุนโดยมีงบประมาณท้ังภายใน
สถาบั น  และจากแห ลํง ทุนอื่ น ๆ  เ ชํน  สกอ ,  ว ช ,  โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร๎างสรรค์ 

คทอ.2.1(3.1) - โครงการน าเสนอบทความ
ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.2.1(3.2) - ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให๎ทุน
สนับสนุนการวิจัยส าหรับบุลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงิน
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คทอ.2.1(3.3) - ประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลพิจารณาการให๎
ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครจากงบประมาณเงินรายได๎ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎มีการจัดสรรงบประมาณ
สํวนหนึ่งในการสนับสนุนอาจารย์ในคณะให๎เข๎ารํวมน าเสนอ
งานวิจัยในงานประชุมวิชาการตําง ๆ รวมทั้งได๎มอบนโยบายให๎แตํ
ละสาขาวิชาจัดสรรงบประมาณสํวนหนึ่งในการสนับสนุนอาจารย์

คทอ.2.1(4.1) – ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน
และสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการในวารสาร
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ในสาขาวิชาให๎เข๎ารํวมน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ด๎วยเ ชํนกัน  นอกจากงบประมาณสนับสนุน การ เผยแพรํ
ผลงานวิจัยในสํวนของคณะแล๎วยังมีงบประมาณสนับสนุนในสํวน
ของมหาวิทยาลัยอีกด๎วย  

ส าหรับงบประมาณสนับสนุนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 
2562 คณะไมํ ไ ด๎ จัดสรรงบประมาณในสํวน นี้ ไ ว๎ เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรงบประมาณไว๎แล๎ว 

ระดับชาติและนานาชาติ 

คทอ.2.1(4.2) - โครงการน าเสนอบทความ
ส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.2.1(4.3) – โครงการการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการใน
ระดับชาติ 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร๎างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกยํองอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ดีเดํน 

 อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์โดยการเข๎ารํวมการฝึกอบรมในหลักสูตร
ตําง ๆ รวมทั้งได๎รับประสบการณ์จากการเข๎ารํวมประชุมวิชาการ
หรือน านักศึกษาเข๎าประกวดผลงานวิจัย ในรอบปีการศึกษา 2562 

มีรายละเอียดดังนี้  
 1. รศ.วาสนาเกษมสินธ์ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ   
อ.สาคร อินทะชัย ได๎ผํานการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการ
เผยแพรํผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ในระหวํางวันท่ี 24-
25 กันยายน 2562 ณ ห๎องประชุมสร๎อยสุวรรณา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
 2. บทความวิชาการท่ีเข๎ารํวมน าเสนองานการประชุม
วิชาการ “the International Conference on Applied 
Electrical and Mechanical Engineering 2019 
(ICAEME2019)” ระหวํางวันท่ี 4-6 กันยายน 2562 ณ The 
Hotel อ.เมือง จ.นครพนม จ านวน 2 เรื่อง 
 3. น าเสนอผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแหํงชาติ : 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค๎น ประจ าปีงบประมาณ 2563 เรื่อง 
การพัฒนารถไถนาเดินตามเป็นนั่งขับอเนกประสงค์ส าหรับฟาร์ม
นาขนาดเล็ก” โดย ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา ในระหวํางวันท่ี 23-
24 กันยายน 2562 ณ ห๎องศูนย์จัดการเรียนรู๎การวิจัย ช้ัน 1 
อาคาร วช. 1 

คทอ.2.1(5.1)(ซ้ า) – เกียรติบัตร รศ.วาสนา
เกษมสินธ์ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ    
อ.สาคร อินทะชัย ได๎ผํานการฝึกอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพรํ
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” ใน
ระหวํางวนัท่ี 24-25 กันยายน 2562 ณ 
ห๎องประชุมสร๎อยสุวรรณา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
คทอ.2.1(5.2)(ซ้ า) – บทความวิชาการท่ีเข๎า
รํวมน าเสนองานการประชุมวิชาการ “the 
International Conference on Applied 
Electrical and Mechanical 
Engineering 2019 (ICAEME2019)” 
ระหวํางวนัท่ี 4-6 กันยายน 2562 ณ The 
Hotel อ.เมือง จ.นครพนม จ านวน 2 เรื่อง 
คทอ.2.1(5.3)(ซ้ า) – น าเสนอผลงานท่ี
เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแหํงชาติ : 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค๎น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เรื่อง การพัฒนารถไถ
นาเดินตามเป็นนั่งขับอเนกประสงค์ส าหรับ
ฟาร์มนาขนาดเล็ก” โดยนายธฏษธรรมช์ 
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 4. เข๎ารํวมโครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งกลํุมมวลชน
โดยการยกระดับศักยภาพความเข๎มแข็งของชุมชนด๎วยวิจัยและ
นวัตกรรม ในวันท่ี 7 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดอํางทองได๎เสนอ
กิจกรรมโครงการ กรพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อการเกษตรโดยใช๎เครื่อง
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนสังคม โดย ผศ.ก๎องภพ  
ชาอามาตย์ ,  วํ า ท่ี  รต .อาจศึก มามี กุล ,  อ . จุลศัก ด์ิ โย ลัย ,             
ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ เข๎ารํวมโครงการ
ด๎วย 

 5. เข๎ารํวมโครงการ “การประกวดโครงการรํางวิจัย
พลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” ในระหวํางวันท่ี 22-23 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมในโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดย
นายสาคร อินทะชัยและนักศึกษาสาขาวิชาเครื่ องกลและ        
อุตสาหการ จ านวน 2 คนรํวมโครงการด๎วย 

ส าหรับการสร๎างขวัญและก าลังใจของอาจารย์ ท่ีมีการ
ตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยได๎มีเงินสนับสนุนขวัญและก าลังใจให๎กับนักวิจัยตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและ
สํงเสริมการเผยแพรํบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ พ.ศ. 2562  

คณะยังมีการสร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับอาจารย์ท่ีมีการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพรํผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
โดยใช๎ผลงานตีพิมพ์เป็นคะแนนสํวนหนึ่งในการประเมินเพื่อเล่ือน
ขั้นเงินเดือน และได๎มอบของท่ีระลึกเพื่อเป็นการสร๎างขวัญและ
ก าลังใจให๎กับบุคลากร 

ลาโสภา ในระหวํางวันท่ี 23-24 กันยายน 
2562 ณ ห๎องศูนย์จัดการเรียนรู๎การวิจัย 
ช้ัน 1 อาคาร วช. 1 
คทอ.2.1(5.4)(ซ้ า) – เข๎ารํวมโครงการเส
รอมสร๎างความเข๎มแข็งกลํุมมวลชนโดยการ
ยกระดับศักยภาพความเข๎มแข็งของชุมชน
ด๎วยวิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี 7 มีนาคม 
2563 ณ จังหวัดอํางทองได๎เสนอกิจกรรม
โครงการ กรพัฒนาเชิงพื้นท่ีเพื่อการเกษตร
โดยใช๎เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับชุมชนสังคม โดย ผศ.ก๎องภพ ชาอา
มาตย์, วําท่ี รต.อาจศึก มามีกุล, อ.จุลศักดิ์
โยลัย, ผศ..กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, ดร.กฤษฎา 
พรหมพินิจ เข๎ารํวมโครงการด๎วย 

คทอ.2.1(5.5)(ซ้ า) – เข๎ารํวมโครงการ 
“การประกวดโครงการรํางวิจัยพลังงาน 
(Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” ในระหวําง
วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
ในโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยนาย
สาคร อินทะชัยและนักศึกษาสาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการจ านวน 2 คนรํวม
โครงการด๎วย 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการค๎ุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎
จัดท าระบบระบบและกลไกเพื่อชํวยในการค๎ุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ โดยคณะฯ ได๎ลิงค์
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หัวข๎อ “แบบฟอร์มทรัพย์สินทาง
ปัญญา” และคํูมือการยื่นขอรับสิทธิบัตรประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร 

คทอ.2.1(6.1) - เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลิงค์ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เกี่ยวกับข๎อมูล การจัดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

และมีรองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน ของคณะฯ รํวมเป็น
คณะกรรมการบริหารงานวิ จัยและบริ การวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยในรอบปีการศึกษา 2562 อาจารย์ในคณะไมํมี
การยื่น เอกสารขอจดอนุ สิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์ ใหมํ  แตํมี
ผลงานวิจัยของอาจารย์สังกัดคณะฯ ท่ีอยูํระหวํางการด าเนินการ
จดอนุสิทธิบัตร จ านวน 6 รายการ คือ 

รายการ ชื่อเจ๎าของผลงาน 

1. ถุงเท๎าปรับอุณหภูมิ 

รศ.วาสนา  เกษมสินธ์ 
2. อุปกรณ์ท าความเย็นสํวนตัว 
3. หมวกปรับอุณหภมูิ 
4. เส้ือปรับอุณหภูม ิ
5. โรงอบแห๎งเมล็ดพืชด๎วยลมร๎อน

รํวมกับพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ.ธฏษธรรมช์  ลาโสภา 
6. เครื่องหยอดข๎าวนาแห๎ง ตํอ

พํวงจอบหมุนปั่นดิน เบิกรํอง 
หยอดเมล็ด และ กลบเมล็ด
เสร็จ ในขั้นตอนเดียว  

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”  
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” 
คทอ.2.1(6.10) - ค าขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร “เครื่องกัดแผํนวงจรพิมพ์
อัตโนมัติ” 
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ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีน โยบายสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์และการท าวิจัยชุมชน
และท๎องถิ่น 
 มีทุนสนับสนุนในการท าวิจัยส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์จด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อยํางตํอเนื่อง 

 สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรท าวิจัยหรือ
งานสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง 
 สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรน า
ผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อยํางตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรมีฐานข๎อมูลงานวิจัยของอาจารย์ 
เพื่อให๎อาจารย์สามารถสืบค๎นเป็นข๎อมูลได๎ 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
-
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก          
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้      ปัจจัยน าเข๎า 

วงรอบการประเมิน   ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 

ต าแหนํง รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 
นางสาวศิริพร ค าอรําม  

ต าแหนํง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงจ านวนเงินตํอจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหวําง  0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลํุมสาขาวิชา  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนด  
ให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตํอคน  
   1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนด  
ให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตํอคน  

  1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนด  
ให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตํอคน 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจ านวน  
   อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

  
  

 

 

2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
     

  
 
 

 

 

คะแนนท่ีได๎  =  X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
      คะแนนท่ีได๎ในระดับคณะ  =  คําเฉล่ียของคะแนนท่ีได๎ของทุกกลํุมสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมํนับรวม 
ผ๎ูลาศึกษาตํอ  
  2. ให๎นับจ านวนเงิน ท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือ 
ปีปฏิทินนั้น ๆ ไมํใชํจ านวนเงินท่ีเบิกจํายจริง  
  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบํงสัดสํวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลํงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรํวมกันของสถาบันที่รํวมโครงการ ให๎แบํงสัดสํวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมํ
มีหลักฐานให๎แบํงเงินตามสัดสํวนผ๎ูรํวมวิจัยของแตํละคณะ 
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการ วิจัยสถาบัน ท่ีได๎ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แตํไมํสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไมํใชํนักวิจัยเป็นผ๎ูด าเนินการ  

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในสถาบัน 404,000 บาท 
   1.1 ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย จากงบประมาณเงิน
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 45,000 บาท 
   1.2 .ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร จากงบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 359,000 บาท 

รวมจ านวนเงินสนบัสนุน ฯ จากภายในและภายนอกสถาบัน 404,000 บาท 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 44 คน 

สัดส่วนต่อคน (404,000/45) 9,181.82 บาท 

คะแนนที่ได ้ 0.77 คะแนน 

รายละเอียดทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

ทุนเงินรายได้   
1 ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสูํชุมชนเพ่ือความ

ย่ังยืน 
20,000 

2 วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสูํชุมชนเพ่ือความ
ย่ังยืน 

25,000 

3 อาจารย์สุวิพงษ์ เหมะธุลิน การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธ์ 53,000 
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X 5 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน 

มะเขือเทศ 
4 อาจารย์สิทธินัน บุญเลิศ การออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข๎าวและแยก

แกลบในการผสมอาหารสัตว์ 
63,000 

5 อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล การใช๎ยางธรรมชาติส าหรับพัฒนาสมบัติของ
คอนกรีตผสมเถ๎าหนัก 

69,000 

6 ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดต์ อาศัยการ
ควบคุมด๎วย ATS 

48,000 

7 รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของข๎าว
กล๎องงอกโดยการประมวลผลภาพ 

61,000 

8 อาจารย์รณยุทธ  นนท์พละ การศึกษาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ติดต้ัง
แบบแกนต้ัง กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

52,000 

 รวมเงินทุนวิจัยงบประมาณรายได้ 404,000 

 รวมเงินทุนวิจัยทั้งหมด 404,000 

วิธีการค านวณ   
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกและภายนอกสถาบันตํอ 
     จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

404,000 
     =   9,181.82 บาท/คน 

44 

1.2 แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

9,181.82 
      =   0.77 คะแนน 

60,000 
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หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 
คทอ.2.2(1.1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผลพิจารณาการให๎ทุนสนับสนุนการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงิน
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คทอ.2.2(1.2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องผลพิจารณาการให๎ทุนสนับสนุนการวิจัย
ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คทอ.2.2(1.3) ข๎อมูลพื้นฐานจ านวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 2.50 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 0.75 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 0.75 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 2.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎รับทุนสนับสนุน
การวิจัยในจ านวนท่ีน๎อยกวําเกณฑ์มาตรฐาน 

 สํงเสริมให๎บุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกอยํางตํอเนื่องทุกปี 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน   ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วุฒินันต์ ประทุม 
ต าแหนํง รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 

1. รศ.วาสนา เกษมสินธ์ ต าแหนํง อาจารย์  
2. นายสาคร อินทะชัย ต าแหนํง อาจารย์ 
3. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหวําง 0 – 5 เกณฑ์แบํงกลํุมตามสาขาวิชา ดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  ท่ีก าหนดไว๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
  

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

0 

X 5 
คะแนนท่ีได๎ = 

 X 100 
ผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 
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ผลการด าเนินงาน  

 ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 48 คน โดยมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได๎รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพรํ จ านวนท้ังส้ิน 19 เร่ือง  คิดเป็นผลรวมคําถํวงน้ าหนักเทํากับ 9.2 ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 20 เทํากับ 
3.20 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

1. ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 8 1.6 

1.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยํูในฐานข๎อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํ
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎ง
ให๎ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ 

0.40 
 

  

1.3 ผลงานได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
1.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2   

0.60 3 1.8 

1.5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมํอยํูในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ กรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรํ
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตํ
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมํอยํูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐาน ข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1  

0.80 4 3.2 

1.6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับ
การเผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556   

1.00 1 1 

1.7 ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
1.8 ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทางวิชาการ
แล๎ว 

1.00 1 1 

1.9 ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ด าเนินการ  1.00   
1.10 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน  1.00   
1.11 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์การขอต าแหนํงทาง
วิชาการแล๎ว  

1.00   
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ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก จ านวน 
ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

1.12 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหนํงทางวิชาการ แตํไมํได๎น ามาขอรับการประเมินต าแหนํงทางวิชาการ 

1.00   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ   
2. ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
2.1 งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   

2.2 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน 0.40   
2.3 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ 0.60 1 0.6 
2.4 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรวํมมือระหวํางประเทศ 0.80   
2.5 งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ 1  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 19 9.2 

 
 

วิธีการค านวณ   
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  =  9.2/48 X 100 

                                                                                                              = ร๎อยละ 19.17 

       แปลงคําเป็นคะแนน = 19.17 X 5 / 30 

   คะแนนท่ีได๎     = 3.20 คะแนน 

รายละเอียด งานวิชาการ/วิจัย ที่คณะ 
 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

1 การพัฒนาเครื่องก าเนิด
ไฟฟูากระแสตรงโดยอาศัย
พลังงานจากแรงกดของ
รถยนต์ 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ 
รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 

0.8 

2 การออกแบบและพัฒนา
เครื่องบีบผลมะเขือเทศ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-
16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี 
ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
อ.สาคร อินทะชัย  
อ.ศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี 
ผศ.ดร.ภวัต มิสดีย์ 

0.2 

3 การออกแบบและพัฒนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

เครื่องอัดถํานแทํง ครั้งท่ี 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-
16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย 
อ.สิทธินัน บุญเลิศ 
 

4 การออกแบบและพัฒนา
เครื่องผสมและอัดเม็ด
อาหารสัตว์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-
16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ 
อ.ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย 
อ.สิทธินัน บุญเลิศ 
 

0.2 

5 การออกแบบและสร๎าง
เครื่องต๎นแบบส าหรับ
กระบวนการไมโครเวฟไพ
โรไลซีส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-
16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

อ.สาคร อินทะชัย 
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ 
อ.ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี 
อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี 
ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา 

0.2 

6 เครื่องผลิตไฟฟูาจากเตา
ถํานหมูกระทะด๎วยเทอร์โมอิ
เล็กทริก 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสูํความ
ยั่งยืน เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 
ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 
ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ 
อ.จุลศักด์ิ โยลัย 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 
อ.ยุทธนา อุทปา 

0.2 

7 A Study of Impulse 
Voltage Generator for 
Testing Low Voltage 
System  

5 th International 
Conference on APPLIED 
ELECTRICAL AND 
MECHANICAL ENGINEERING 
ICAEME 2019 4-6 กันยายน 
2562 ณ BLU Hotel  
Nakhon Phanom 

อ.ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี 0.2 

8 An Analysis of the 
Heat Pipe Affecting on 

5 th International 
Conference on APPLIED 

อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี 0.2 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

Lubricant 
Temperature 
Reducing for Small 
Agricult 

ELECTRICAL AND 
MECHANICAL ENGINEERING 
ICAEME 2019 4-6 กันยายน 
2562 ณ BLU Hotel  
Nakhon Phanom 

9 The study analysis of 
the impact on the 
power distribution 
system of the battery 
charger stations at 
Sakon Nakhon Rajabhat 
University 

SNRU Journal of Science 
and Technology September-
December (2019) 

รศ.วาสนา เกษมสินธ์ 
ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ 

0.8 

10 การพัฒนาชุดสาธิตการแทง
เข็มฉีดยาเข๎ากล๎ามเน้ือ
แสดงผลผํานสมาร์ตโฟน 
ด๎วยแอพลิเคชันอินเวนเตอร์ 

วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2563 

รศ.วาสนา เกษมสินธ์ุ 
อ.จุลศักด์ิ โยลัย 

0.6 

11 Application of 
Thermoelectric 
Generation in 
Incinerator 

Journal of Materials Science 
and Applied Energy 
(Accepted 17 March 2020) 

ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์  
วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 

0.8 

12 Effect of the orientation 
of the rice seed swivel 
disc on the seed 
consumption rate of 
the dry paddy field 
sowing machine 

Transactions of the TSME 
Journal of research and 
application in mechanical 
engineering (Published 
2019-11-14) 

ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน 
ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา 

0.6 

13 การพัฒนาระบบปลูกผัก
และเลี้ยงปลาในระบบควา
โปนิกส์รํวมกับเทคนิคไบโอ
ฟลอค 

วารสารวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ 
ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์ 
วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ 

0.6 

14.  ต าราเรื่อง วิศวกรรมแสง
สวําง 

ผํานการขอต าแหนํงทางวิชาการ ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 1.0 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ล าดับ ชื่อบทความวิชาการ/วิจัย 
ชื่อวารสาร/เอกสารเผยแพร/่
หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อ – สกุล น้ าหนกั 

15.  เครื่องผลิตน้ าด่ืมจากอากาศ
ด๎วยเทอโมอิเล็กทรอนิกส์
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 
(รางวัลชนะเลิศ) 

งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํ
ในระดับชาติ ในงาน “ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สาน
สัมพันธ์ลุํมน้ าโขง ครั้งท่ี 6” วันท่ี 
18 ธันวาคม 2562  

ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว 
วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 
 

0.6 

16. เครื่องผลิตไฟฟูาจากเตา
ถํานหมูกระทะด๎วยเทอร์โมอิ
เล็กทริก 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 6 นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสูํความ
ยั่งยืน วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล 0.2 

17. Fabrication of New 
Thermoelectric Block 
Floor for Power 
generator  

The 5th Southeast Asia 
Conference on 
Thermoelectrics. IOP Conf. 
Series: Journal of Physics: 
Conf. Series1259(2019) 
012002. doi:10.1088/1742-
6596/1259/1/012002 

นายสาคร อินทะชัย 1.0 

18. The Performance 
Testing of Biodiesel Oil 
Produced from Waste 
Cooking Oil by Using a 
Prototype Solar Reactor 
for Agricultural Diesel 
Engines.  

Journal of materials science 
and applied energy. 8(2) 
(2019) 398-407. 

นายสาคร อินทะชัย 0.8 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.1) การพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงโดยอาศัยพลังงานจากแรงกดของรถยนต์ วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ, รศ.วาสนา เกษมสินธ์) (น้ าหนัก 0.8) 

คทอ.2.3(1.2) การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบผลมะเขือเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี, ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน,  
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, อ.สาคร อินทะชัย, อ.ศรศักด์ิ ฤทธิ์มนตรี, ผศ.ดร.ภวัต มิสดีย์) (น้ าหนัก 
0.2) 

คทอ.2.3(1.3) การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถํานแทํง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ, อ.ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย,  
อ.สิทธินัน บุญเลิศ) (น้ าหนัก 0.2) 

คทอ.2.3(1.4) การออกแบบและพัฒนาเครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ, อ.ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน๎อย, 
อ.สิทธินัน บุญเลิศ) (น้ าหนัก 0.2) 

คทอ.2.3(1.5) การออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบส าหรับกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ระหวํางวันท่ี 15-16 
กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี             
(อ.สาคร อินทะชัย, ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ, อ.ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี, อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี, อ.สุวิพงษ์ เห
มะธุลิน, อ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา) (น้ าหนัก 0.2) 

คทอ.2.3(1.6) เครื่องผลิตไฟฟูาจากเตาถํานหมูกระทะด๎วยเทอร์โมอิเล็กทริก การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสูํความยั่งยืน 
เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล
, ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์, ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ, อ.จุลศักด์ิ โยลัย, ผศ.ดร.ชาญ
วิทย์ พฤกษชาติ, อ.ยุทธนา อุทปา) (น้ าหนัก 0.2) 

คทอ.2.3(1.7) A Study of Impulse Voltage Generator for Testing Low Voltage System 5 th 
International Conference on APPLIED ELECTRICAL AND MECHANICAL 
ENGINEERING ICAEME 2019 4-6 กันยายน 2562 ณ BLU Hotel  Nakhon Phanom 
(อ.ศรศักด์ิ ฤทธ์ิมนตรี) (น้ าหนัก 0.2) 

คทอ.2.3(1.8) An Analysis of the Heat Pipe Affecting on Lubricant Temperature Reducing 
for Small Agricult 5 th International Conference on APPLIED ELECTRICAL AND 
MECHANICAL ENGINEERING ICAEME 2019 4-6 กันยายน 2562 ณ BLU Hotel  
Nakhon Phanom (อ.ศรลักษณ์ พวงใบดี) (น้ าหนัก 0.2) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.2.3(1.9) The study analysis of the impact on the power distribution system of the battery 
charger stations at Sakon Nakhon Rajabhat University SNRU Journal of Science 
and Technology September-December (2019) (รศ.วาสนา เกษมสินธ์, ดร.กฤษฎา พรหม
พินิจ) (น้ าหนัก 0.8) 

คทอ.2.3(1.10) การพัฒนาชุดสาธิตการแทงเข็มฉีดยาเข๎ากล๎ามเน้ือแสดงผลผํานสมาร์ตโฟน ด๎วยแอพลิเคชันอิน
เวนเตอร์ วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 (รศ.
วาสนา เกษมสินธ์, อ.จุลศักด์ิ โยลัย) (น้ าหนัก 0.6) 

คทอ.2.3(1.11) Application of Thermoelectric Generation in Incinerator (Journal of Materials 
Science and Applied Energy (Accepted 17 March 2020) (ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์,        
วําที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล) (น้ าหนัก 0.8) 

คทอ.2.3(1.12) Effect of the orientation of the rice seed swivel disc on the seed consumption 
rate of the dry paddy field sowing machine (Transactions of the TSME Journal of 
research and application in mechanical engineering) (Published 2019-11-14)     
(ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน, ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา) (น้ าหนัก 0.6) 

คทอ.2.3(1.13) การพัฒนาระบบปลูกผักและเลี้ยงปลาในระบบควาโปนิกส์รํวมกับเทคนิคไบโอฟลอค วารสารวิจัย
และนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ,   
ผศ.ก๎องภพ ชาอามาตย์, วําท่ี ร.ต.อาจศึก มามีกุล, ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, ผศ.ดร.ชาญวิทย์ 
พฤกษชาติ) (น้ าหนัก 0.6) 

คทอ.2.3(1.14) ต าราเรื่อง วิศวกรรมแสงสวําง (ผํานการขอต าแหนํงทางวิชาการ) (ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว) 

คทอ.2.3(1.15) เครื่องผลิตน้ าด่ืมจากอากาศด๎วยเทอโมอิเล็กทรอนิกส์พลังงานแสงอาทิตย์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยนครพนม (รางวัลชนะเลิศ) (งานสร๎างสรรค์ท่ีได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ ในงาน 
“ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุํมน้ าโขง ครั้งท่ี 6” วันท่ี 18 ธันวาคม 2562)   
(ผศ.กิตติวัฒน์ จีบแก๎ว, วําที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล) (0.6) 

คทอ.2.3(1.16) เครื่องผลิตไฟฟูาจากเตาถํานหมูกระทะด๎วยเทอร์โมอิเล็กทริก (การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสูํความยั่งยืน 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (วําที่ ร.ต.อาจศึก มามีกุล) 

คทอ.2.3(1.17) Fabrication of New Thermoelectric Block Floor for Power generator (The 5th 
Southeast Asia Conference on Thermoelectrics. IOP Conf. Series: Journal of 
Physics: Conf. Series1259(2019) 012002. doi:10.1088/1742-6596/1259/1/012002) 
(นายสาคร อินทะชัย) 

คทอ.2.3(1.18) The Performance Testing of Biodiesel Oil Produced from Waste Cooking Oil by 
Using a Prototype Solar Reactor for Agricultural Diesel Engines. (Journal of 
materials science and applied energy. 8(2) (2019) 398-407.) (นายสาคร อินทะชัย) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ ร๎อยละ 20 (3.33 คะแนน) 
ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 20 (3.33 คะแนน) 
คะแนนการประเมินตนเอง ร๎อยละ 20 (3.33 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป ร๎อยละ 25 (4.17 คะแนน) 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  สํงเสริมให๎มีการน าเสนอระดับชาติ การ

ตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 หรือ Scopus การจด
สิทธิบัตร ผลงานทางวิชาการท่ีรับใช๎สังคม การ
เผยแพรํงานสร๎างสรรค์ระดับนานาชาติให๎มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรมีฐานข๎อมูลงานวิจัยของอาจารย์ 
เพื่อให๎อาจารย์สามารถสืบค๎นเป็นข๎อมูลได๎ 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายจุลศักดิ์ โยลัย 

ต าแหนํง ผ๎ูชํวยคณบดีฝุายพันธกิจสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร 

1. ผศ.ก๎องภพ  ชาอามาตย์ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายธฏษธรรมช์ ลาโสภา ต าแหนํง อาจารย์ 
3. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงคําร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอ
ชุมชนท้ังหมดของคณะในปีท่ีประเมินท่ีก าหนดให๎คะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 30 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน 
 

 
 
 
 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  
 

 

 

หมายเหตุ 
 1. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ในปีที่ประเมิน 
  2. งานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได๎ในกรณีตํางชุมชนในปีที่
รับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช๎ประโยชน์แตํละชุมชน ต๎องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม 
 3. ส าหรับงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช๎ประโยชน์ สามารถน าไปใช๎ในการประเมิน ในปี
ถัดไปได๎ โดยงานวิจัยดังกลําวต๎องแสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาตํอยอดอยํางเป็นรูปธรรม 
 

 X 100 

 X 5 
ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนท้ังหมดของคณะท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมของคณะ 
ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน 

 คะแนนท่ีได๎ = 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมของคณะ 
ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชน 

 จ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะในปีท่ีประเมิน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 

- จ านวนของงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมของคณะท่ีน าไปใช๎ 
   ประโยชน์ตํอชุมชน  

3 เร่ือง 

- จ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะในปีท่ี 
   ประเมิน 

8 เร่ือง 

- ร๎อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ 
   ประโยชน์ตํอชุมชน 

=  (3 / 8) × 100 

=   ร๎อยละ 37.50 
- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   (37.50 × 5 / 30) 

คะแนนที่ได ้ =   5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที ่ เอกสาร 

คทอ.2.4(1.1) การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดพันธ์มะเขือเทศ 

คทอ.2.4(1.2) โครงการการใช๎เครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย 

คทอ.2.4(1.3) หนังสือรับรองการน าไปประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากหนํวยงานภายในหรือภายนอก 
ประจ าปีการศึกษา 2562 งานวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยก
เมล็ดพันธ์ข๎าว 

คทอ.2.4(1.4) หนังสือรับรองการน าไปประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร๎างสรรค์ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากหนํวยงานภายในหรือภายนอก 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เครื่องผสมและอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพครับ 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ ร๎อยละ 20 (3.33 คะแนน) 
ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 37.50 (5.00 คะแนน) 
คะแนนการประเมินตนเอง ร๎อยละ 37.50 (5.00 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป ร๎อยละ 30 (5.00 คะแนน) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ี
น าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ร๎อย
ละ 30 ของจ านวนงานวิจัยงานสร๎างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ประโยชน์  

คณะควรมีงานวิจัย งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ท่ีน าไปใช๎ประโยชน์ตํอชุมชนอยํางตํอเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรสนับสนุนให๎ทุกหลักสูตรสร๎างงานวิจัย 
งานสร๎างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช๎ประโยชน์
ตํอชุมชน 

- 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแกํสังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให๎ บริการทาง
วิชาการแกํชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตํางๆ ตามความถนัดและในด๎านท่ีสถาบันมีความ
เช่ียวชาญ การให๎บริการวิชาการอาจให๎เปลําโดยไมํคิดคําใช๎จํายหรืออาจคิดคําใช๎จํายตามความเหมาะสม 
โดยให๎บริการทั้งหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน หนํวยงานอิสระ หนํวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกว๎าง รูปแบบการให๎บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เชํน การอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหลํงอ๎างอิงทางวิชาการ ให๎ค าปรึกษา ให๎การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย
เพื่อตอบค าถามตําง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให๎บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให๎
สังคมแล๎ว สถาบันยังได๎รับประโยชน์ในด๎านตํางๆ คือ เพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น ามาสํูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช๎ประโยชน์ทางด๎านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ สร๎างเครือขํายกับหนํวยงานตําง ๆ ซึ่งเป็นแหลํงงานของนักศึกษา
และเป็นการสร๎างรายได๎ของสถาบันจากการให๎บริการทางวิชาการด๎วย 
  ตัวบํงช้ี   จ านวน  2  ตัวบํงช้ี  คือ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแกํสังคม 
  ตัวบํงช้ีท่ี 3.2  จ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริม  
        สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ตัวบ่งชี ้
การบริการวิชาการ 

ค่าคะแนนทีไ่ด ้
สกอ. มรสน. 

3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม 5.00 5.00 

3.2 จ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเน่ืองตามแผนเสริม  
      สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน 

- 5.00 

คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 

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 3.1     การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
นายจุลศักดิ์ โยลัย  

ต าแหนํง ผ๎ูชํวยคณบดีฝุายพันธกิจสัมพันธ์และ
ส่ือสารองค์กร 

1. ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. ผศ.ก๎องภพ  ชาอามาตย์ ต าแหนํง อาจารย์ 
3. ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา  ต าแหนํงอาจารย์ 
4. นายอาณัฐพงษ์ ภาระหัส ต าแหนํงอาจารย์ 

เกณฑ์มาตรฐาน     

   1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงช้ี
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  
  2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการท่ีบริการแบบให๎เปลํา 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ  1 และ
น าเสนอกรรมการประจ 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 
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ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและก าหนดตัวบํงช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ในรอบปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได๎
ก าหนดพื้นท่ีเปูาหมายหลักในการบริการวิชาการของคณะ คือ 
บ๎านโนนเรือ/ตอเรือ ต าบลนาหัวบํอ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร โดยคณะได๎แตํงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อท า
หน๎าท่ีจัดท าแผน ด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ สรุปผล
การด าเนินการ และเสนอแนวทางพัฒนาแผนการบริการวิชาการ
ในปีถัดไป ซึ่งคณะกรรมการบริการวิชาการได๎มีการลงพื้นท่ี
เปูาหมายเพื่อส ารวจความต๎องการของชุมชนผํานการหารือกับ
ผ๎ูน าชุมชน และตัวแทนชาวบ๎าน ณ วัดศรีจันทร์ และน าข๎อมูล
ความต๎องการของชุมชนท่ีได๎จากการหารือมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสรุปเป็นแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2562 
พร๎อมท้ังเสนอแผนการบริการวิชาการตํอคณะผ๎ูบริหารคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแผน    

คทอ.3.1(1.1) – ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
คทอ.3.1(1.2) – แผนการบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คทอ.3.1(1.3) – รายงานการประชุมผ๎ูบริหาร
คณะ วาระยกรํางแผนการบริการวิชาการ 
คณะ เทคโน โลยี อุ ตสาหกรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 2 โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให๎
เกดิผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมตาม
แผน โดยคณะเป็นคนด าเนินโครงการท้ังหมด จ านวน 9 โครงการ 
ดังนี้  
 1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง เทคนิคการ
ย๎อมผ๎าย๎อมคราม จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันส าหรับนักศึกษาและประชาชนผ๎ูสนใจ
ได๎ความรู๎และทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
 2. โครงการฝึกอบรมเรื่องจิตภาพและภูมิทัศน์เมือง จัด
ขึ้นเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 เพื่อถํายทอด
ความรู๎และทักษะในเรื่องจินตภาพและภูมิ ทัศน์เมืองให๎กับ
ประชาชนในท๎องถิ่น นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์จริงในการน า

คทอ.3.1(2.1) – โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ัน เรื่อง เทคนิคการย๎อมผ๎าย๎อมคราม 
คทอ.3.1(2.2) – โครงการฝึกอบรมเรื่องจิตภาพ
และภูมิทัศน์เมือง 
คทอ.3.1(2.3) – โครงการการประยุกต์ใช๎วัสดุ
ท๎องถิ่นและพลังงานทดแทนในการพัฒนา
ชุมชน 
คทอ.3.1(2.4) – โครงการประยุกต์ใช๎ลังงาน
ทดแทนในงานเกษตรกรรม 
คทอ.3.1(2.5) – โครงการการซํอมบ ารุง
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์
ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 



 

 หน้า 104 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ความรู๎ท่ีเรียนมาปรับใช๎ให๎เข๎ากับชุมชน และเกิดองค์ความรู๎ใหมํ
แกํชุมชนและนักศึกษา 

 3. โครงการการประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงาน
ทดแทนในการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2562 
เพื่อถํายทอดความรู๎และการประยุกต์ใช๎วัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่น
ทดแทนวัสดุอุตสาหกรรมกํอสร๎าง ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่น และ
ฝึกทักษะนักศึกษาเสริมสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนท๎องถิ่น
ผํานการบริการวิชาการ 

 4. โครงการประยุกต์ใช๎ลังงานทดแทนในงานเกษตรกรรม 
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 7-8 กันยายน 2562 ณ ศาลาวัดศรีจันทร์ บ๎านโนน
เรือ/ตอเรือ ต.นาหัวบํอ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อให๎ผ๎ูรํวม
โครงการมีความรู๎ ในการใช๎พลังงานทางเลือก และสามารถ
ประยุกต์ใช๎งานระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ได๎ 

 5. โครงการการซํอมบ ารุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
และอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือนเบื้องต๎น จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 
2562 ณ โรงเรียนบ๎านนาสาวนาน ต.นาหัวบํอ อ.พรรณานิคม    
จ.สกลนคร เพื่อถํายทอดความรู๎ในการซํอมบ ารุงเครื่องยนต์เล็ก
เพื่อการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือนให๎กับประชาชนท๎องถิ่น 
และเพื่อฝึกทักษะนักศึกษาและเสริมสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชนท๎องถิ่นผํานการบริการวิชาการ 

 6. โครงการการใช๎เครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือ
เทศของกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอด
สารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 
2562 ณ บ๎านนางอย-โพนปลาโหล ต.เตํางอย อ.เตํางอย จ.
สกลนคร เพื่อถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีท่ีได๎จากกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร ให๎กับกลํุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขทอเทศปลอดสารพิษและการแปรรูปบ๎าน
นางอยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 7. โครงการเทคนิคตรวจซํอมและบ ารุงระบบควบคุมปั๊ม
น้ า จัดขึ้นเมื่อวัน ท่ี 16 -17 สิงหาคม 2562 ณ ห๎อง14304 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันส าหรับนายชําง อบต. และ

คทอ.3.1(2.6) – โครงการการใช๎เครื่องจักรเพื่อ
แปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษ
การแปรรูป บ๎านนางอย 

คทอ.3.1(2.7) – โครงการเทคนิคตรวจซํอม
และบ ารุงระบบควบคุมปั๊มน้ า 

คทอ.3.1(2.8) –โครงการหลักสูตรระยะส้ัน
ส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง “การควบคุมและ
การท างานแขนกลอุตสาหกรรม” 
คทอ.3.1(2.9) – โครงการฝึกอบรม “การผลิต
เนื้อครามด๎วยนวัตกรรม เครื่องตีเติมอาการน้ า
ครามและอุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎นคราม” 

คทอ.3.1(2.10) – โครงการหลักสูตรระยะส้ัน
ส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง “การควบคุมและ
การท างานแขนกลอุตสาหกรรม” 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เกษตรกรที่ใช๎ปั้มน้ าเพื่อการเกษตร และให๎ความรู๎เกี่ยวกับเทคนิค
การตรวจซํอมและบ ารุงรักษาระบบปั้มน้ าประปา (โครงการ
บริการวิชาการแกํสังคมกํอให๎เกิดรายได๎ เพราะมีคําลงทะเบียน
ของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมคนละ 1,000 บาท) 
 8. โครงการหลักสูตรระยะส้ันส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง 
“การควบคุมและการท างานแขนกลอุตสาหกรรม” จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 
29-30 พฤศจิกายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห๎อง14315 
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันส าหรับประชาชนท่ัวไป มี
ความรู๎เกี่ยวกับการควบคุมและการท างานแขนกลอุตสาหกรรม 
(โครงการบริการวิชาการแกํสังคมกํอให๎เกิดรายได๎ เพราะมี
คําลงทะเบียนของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมคนละ 4,000 บาท) 
 9. โครงการฝึกอบรม “การผลิตเนื้อครามด๎วยนวัตกรรม 
เครื่องตีเติมอาการน้ าครามและอุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎นคราม” จัดขึ้น
เมื่อวันท่ี 23-24 สิงหาคม 2562 ณ บ๎านโนนเรือ/ตอเรือ ต.นาหัว
บํอ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อสนับสนุนให๎ชุมชนผ๎ูผลิตเนื้อ
ครามใช๎นวัตกรรมในการผลิตเนื้อครามในการเพิ่มผลผลิตเนื้อ
คราม และสนับสนุนให๎ชุมชนรู๎จักการลดต๎นทุน ด๎านเวลา และ
แรงงาน 

 แบํงออกเป็นโครงการบริการวิชาการในพื้นท่ีเปูาหมาย 
จ านวน 5 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการฝึกอบรมเรื่องจิตภาพและภูมิทัศน์เมือง 

 2. โครงการการประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงาน
ทดแทนในการพัฒนาชุมชน 

 3. โครงการประยุกต์ใช๎ลังงานทดแทนในงานเกษตรกรรม 

 4. โครงการการซํอมบ ารุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
และอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 

 5. โครงการฝึกอบรม “การผลิตเนื้อครามด๎วยนวัตกรรม 
เครื่องตีเติมอาการน้ าครามและอุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎นคราม” 

 และโครงการบริการวิชาการในพื้นท่ีอื่นท่ีไมํใชํพื้น ท่ี
เปูาหมายจ านวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง เทคนิคการย๎อม
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ผ๎าย๎อมคราม 
2. โครงการการใช๎เครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือ

เทศของกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอด
สารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย 

3. โครงการเทคนิคตรวจซํอมและบ ารุงระบบควบคุมปั๊ม
น้ า 

4. โครงการหลักสูตรระยะส้ันส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง 
“การควบคุมและการท างานแขนกลอุตสาหกรรม”  

 3  โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการท่ีบริการแบบให๎เปลํา 

 คณะมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแกํสังคมแบบ
ให๎เปลําจ านวน 7 โครงการประกอบด๎วย 

1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เรื่ อง เทคนิคการ
ย๎อมผ๎าย๎อมคราม 
 2. โครงการฝึกอบรมเรื่องจิตภาพและภูมิทัศน์เมือง 
 3. โครงการการประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงาน
ทดแทนในการพัฒนาชุมชน 
 4. โครงการประยุกต์ใช๎พลังงานทดแทนในงานเกษตร 
 5. โครงการการซํอมบ ารุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
และอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 
 6. โครงการการใช๎เครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือ
เทศของกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอด
สารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย 
 7. โครงการฝึกอบรม “การผลิตเนื้อครามด๎วยนวัตกรรม 
เครื่องตีเติมอาการน้ าครามและอุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎นคราม” 
 นอกจากนี้คณะยังมีโครงการกํอให๎เกิดรายได๎แกํคณะและ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 โครงการ ประกอบด๎วย  
 1. โครงการเทคนิคตรวจซํอมและบ ารุงระบบควบคุมปั๊ม
น้ า (คําลงทะเบียนของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมคนละ 1,000 บาท) 
 2. โครงการหลักสูตรระยะส้ันส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง 
“ ก า ร ค ว บ คุ ม แ ละ ก า ร ท า ง า น แ ข น ก ล อุ ต ส าห ก ร ร ม ” 
(คําลงทะเบียนของผ๎ูเข๎ารํวมอบรมคนละ 4,000 บาท) 

คทอ.3.1(3.1)(ซ้ า) – โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะส้ัน เรื่อง เทคนิคการย๎อมผ๎าย๎อมคราม 
คทอ.3.1(3.2)(ซ้ า)  – โครงการฝึกอบรมเรื่อง
จิตภาพและภูมิทัศน์เมือง 
คทอ.3.1(3.3)(ซ้ า) – โครงการการประยุกต์ใช๎
วัสดุท๎องถิ่นและพลังงานทดแทนในการพัฒนา
ชุมชน 
คทอ.3.1(3.4)(ซ้ า) – โครงการประยุกต์ใช๎ลัง
งานทดแทนในงานเกษตร 
คทอ.3.1(3.5)(ซ้ า) – โครงการการซํอมบ ารุง
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์
ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 

คทอ.3.1(3.6)(ซ้ า) – โครงการการใช๎เครื่องจักร
เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของกลํุม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศ
ปลอดสารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย 

คทอ.3.1(3.7)(ซ้ า) – โครงการเทคนิคตรวจ
ซํอมและบ ารุงระบบควบคุมปั๊มน้ า 

คทอ.3.1(3.8)(ซ้ า)–โครงการหลักสูตรระยะส้ัน
ส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง “การควบคุมและ
การท างานแขนกลอุตสาหกรรม” 
คทอ.3.1(3.9)(ซ้ า) – โครงการฝึกอบรม “การ



 

 หน้า 107 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ผลิตเนื้อครามด๎วยนวัตกรรม เครื่องตีเติม
อาการน้ าครามและอุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎น
คราม” 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ  1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดขึ้นตามแผนการ
บริการวิชาการ เพื่อประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และเพื่อประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีของแผน พร๎อม
ท้ังน าผลการประเมินเสนอตํอคณะผ๎ูบริหารคณะ โดยสามารถ
สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของแตํละกิจกรรมได๎ดังนี้ 

โครงการ 

บร
รล

ตุา
มวั

ตถ
ุปร

ะส
งค

 ์
บร

รล
ุ (

)  
 ไม

ํบร
รล

ุ (
) 

ข๎อเสนอแนะ (ถ๎ามี) 

1. โครงการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการย๎อม
ผ๎าย๎อมคราม 

  

2. โครงการฝึกอบรมเรื่องจิต
ภาพและภูมิทัศน์เมือง 

  

3. โครงการการประยุกต์ใช๎
วัสดุท๎องถ่ินและพลังงาน
ทดแทนในการพัฒนาชุมชน 

  

4. โครงการประยุกต์ใช๎
พลังงานทดแทนในงาน
เกษตรกรรม 

  

5. โครงการการซํอมบ ารุง
เครื่องยนต์เล็กเพ่ือการเกษตร
และอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือน
เบื้องต๎น 

  

6. โครงการการใช๎เครื่องจักร
เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือ
เทศของกลุํมวิสาหกิจชุมชน

  

คทอ.3.1(4.1) – รายงานโครงการอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน เรื่อง เทคนิคการย๎อมผ๎าย๎อม
คราม 
คทอ.3.1(4.2) – รายงานโครงการฝึกอบรม
เรื่องจินตภาพและภูมิทัศน์เมือง 
คทอ.3.1(4.3) – รายงานโครงการการ
ประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงานทดแทนใน
การพัฒนาชุมชน 
คทอ.3.1(4.4) – รายงานโครงการประยุกต์ใช๎
พลังงานทดแทนในงานเกษตรกรรม 
คทอ.3.1(4.5) – รายงานโครงการการซํอม
บ ารุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและ
อุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือนเบ้ืองต๎น 

คทอ.3.1(4.6) – รายงานโครงการการใช๎
เครื่องจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของ
กลํุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศ
ปลอดสารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย 

คทอ.3.1(4.7) – รายงานโครงการเทคนิคตรวจ
ซํอมและบ ารุงระบบควบคุมปั๊มน้ า 

คทอ.3.1(4.8) – รายงานโครงการหลักสูตร
ระยะส้ันส าหรับบุคคลท่ัวไป เรื่อง “การ
ควบคุมและการท างานแขนกลอุตสาหกรรม” 
คทอ.3.1(4.9) – รายงานโครงการฝึกอบรม 
“การผลิตเนื้อครามด๎วยนวัตกรรม เครื่องตีเติม
อาการน้ าครามและอุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎น
คราม” 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เกษตรกรผู๎ปลูกมะเขือเทศ
ปลอดสารพิษการแปรรูป บ๎าน
นางอย 

7. โครงการเทคนิคตรวจซํอม
และบ ารุงระบบควบคุมปั๊มน้ า 

  

8. โครงการฝึกอบรม “การ
ผลิตเน้ือครามด๎วยนวัตกรรม 
เครื่องตีเติมอาการน้ าครามและ
อุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎นคราม” 

  

9. โครงการหลักสูตรระยะสั้น
ส าหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง “การ
ควบคุมและการท างานแขนกล
อุตสาหกรรม” 

  

 
 5 น าผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการสังคม 

 คณะกรรมการบริการวิชาการ ได๎น าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม มาสรุปและจัดท าข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
แผนบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อให๎เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดแกํผ๎ูรับบริการหรือพื้นท่ีเปูาหมาย และเสนอ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ตามแผนการบริการวิชาการให๎คณะผ๎ูบริหารคณะรับทราบ 

คทอ.3.1(5.1) – รายงานแผนบริการวิชาการ
แกํสังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 

คทอ.3.1(5.2) – รายงานการประชุม วาระ
สรุปผลการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 
2562 

 6 คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน 

คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการการใช๎เครื่องจักร
เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษการแปรรูป บ๎านนางอย ต าบลนาง
อย อ าเภอเตํางอย จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการท างานแบบบูรณา
การรํวมกันระหวําง 2 สํวนราชการภายในมหาวิทยาลัย คือ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

คทอ.3.1(6.1) – โครงการการใช๎เครื่องจักรเพื่อ
แปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศของกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรผ๎ูปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษ
การแปรรูป บ๎านนางอย  ต าบลนางอย อ าเภอ
เตํางอย จังหวัดสกลนคร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                 บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 การด าเนินการบนความต๎องการของชุมชน
อยํางแท๎จริง มีความรํวมมือในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการรํวมกับท๎องถิ่น  

การพัฒนาการบริการวิชาการกํอให๎เกิดรายได๎ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

 
 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งตามแผนเสริมสร้าง 
       ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.ดร.ภวัต มิสดีย์  

ต าแหนํง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. นายจุลศักด์ิ โยลัย ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นางสาวศิริพร  ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงคําร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผน
เสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนท้ังหมดของคณะท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 20 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณคําร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตามแผนเสริมสร๎าง 
   ความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ 
 

 
 

 

2. แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 X 100 

 X 5 
ร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนท้ังหมดของคณะ 
ท่ีก าหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ 

จ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ 

 
จ านวนชุมชนเปูาหมายท้ังหมดของคณะ 

 

คะแนนท่ีได๎ = 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน ปีการศกึษา 2562 

- จ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเน่ืองตามแผนเสริม  
   สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ 

1  ชุมชน  

- จ านวนชุมชนเปูาหมายท้ังหมดของคณะ 1 ชุมชน 

- ร๎อยละของจ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเน่ือง 
   ตามแผนเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ 

=  (1/1) × 100 

=   ร๎อยละ 100 

- แปลงคําร๎อยละท่ีค านวณได๎เทียบกับคะแนนเต็ม 5 =   (100 × 5 / 20) 

คะแนนที่ได ้ =   5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง  

เลขที่ เอกสาร 

คทอ.3.2(1.1) โครงการฝึกอบรม “การผลิตเนื้อครามด๎วยนวัตกรรม เครื่องตีเติมอาการน้ าครามและ
อุปกรณ์หยอดปุ๋ยต๎นคราม” 

คทอ.3.2(1.2) โครงการฝึกอบรมเรื่องจินตภาพและภูมิทัศน์เมือง 

คทอ.3.2(1.3) โครงการการประยุกต์ใช๎วัสดุท๎องถิ่นและพลังงานทดแทนในการพัฒนาชุมชน 

คทอ.3.2(1.4) โครงการประยุกต์ใช๎พลังงานทดแทนในงานเกษตรกรรม 

คทอ.3.2(1.5) โครงการการซํอมบ ารุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟูาครัวเรือน
เบ้ืองต๎น 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 5 คะแนน (ร๎อยละ 20) 

ผลการด าเนินงาน 5 คะแนน (ร๎อยละ 100) 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน (ร๎อยละ 100) 

การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 5 คะแนน (ร๎อยละ 20) 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีชุมชนเปูาหมายเพื่อการบริการวิชาการ
แกํชุมชนอยํางตํอเนื่องทุกปี คือชุมชนบ๎านโนนเรือ/
ตอเรือ ต.นาหัวบํอ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อ
การพัฒนากลํุมเปูาหมายให๎ได๎อยํางตํอเนื่องทุกปี 

 

 ด าเนินการอยํางตํอเนื่องให๎ได๎ทุกปีเพื่อเป็น
ชุมชนตัวอยํางตํอไป 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต๎องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด๎านนี้ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน๎นเฉพาะท่ีแตกตํางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตํละสถาบัน และมีการบูรณาการเข๎า
กับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา 
เผยแพรํศิลปะและวัฒนธรรมสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู๎ท่ีดีขึ้น 

 ตัวบํงช้ี   จ านวน  1  ตัวบํงช้ี  คือ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ตัวบ่งชี ้

การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ค่าคะแนนทีไ่ด ้
สกอ. มรสน. 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 

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 2562 

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. น.ส.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล ต าแหนํง อาจารย์ 
5. นายสาธิต ศรีอาจ ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบติัการ 

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 ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
  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 2562 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะฯมีค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด๎านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อก าหนด
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคล ในการด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ โดยคณะกรรมการมีหน๎าท่ีในการจัดท า
แผน จัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

คทอ.4.1(1.1) – แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 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 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.4.1(1.4) – แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

 2 จัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบํงช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎สามารถด าเนินการได๎ตามแผน 

คณะกรรมการด าเนินงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ได๎มี
การจัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร๎อมท้ัง
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน พร๎อมท้ังจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณเพื่อด าเนินงานตามแผน โดยในรอบปีการศึกษา 2562 
คณะได๎จัดสรรงบประมาณจ านวนเงิน .... บาท เพื่อใช๎ในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คทอ.4.1(2.1) (ซ้ า) - ค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ าปี 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 3  ก ากับติดตามให๎มีการด าเนินงานตามแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

คณะได๎มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด๎าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมอบหมายให๎รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาเป็นผ๎ูรับผิดชอบในการก ากับและติดตามการ
ด าเนินงาน และเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จส้ินผ๎ูรับผิดชอบ
โครงการจะต๎องด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมสํงให๎กับคณะรับทราบ 

คทอ.4.1(3.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการวนัครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม” 
คทอ.4.1(3.2) - โครงการวันครอบครัว
อุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล๎อม 
คทอ.4.1(3.3) - โครงการคํายอาสาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนและเรียนรูว๎ัฒนธรรมชุมชน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
คทอ.4.1(3.4) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการคํายอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียนและเรียนรู๎วัฒนธรรมชุมชน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
คทอ.4.1(3.5) – โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทผ้ึง  
คทอ.4.1(3.6) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแตํงต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอนรุักษ์วัฒนธรรม
ปราสาทผ้ึง 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบํงช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2562   

คทอ.4.1(4.1) – รายงานการด าเนิน
โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและ
รักษาส่ิงแวดล๎อม 
คทอ.4.1(4.2) – รายงานโครงการคํายอาสา
เพื่อพัฒนาโรงเรียนและเรียนรูว๎ัฒนธรรม
ชุมชนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

เทคโนโลยี 
คทอ.4.1(4.3) – รายงานโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมปราสาทผ้ึง 

 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน าผลการประเมินการ
ด าเนินงานท้ังในภาพรวมของแผนและผลการประเมินแยกราย
โครงการ/กิจกรรม มาใช๎ในการปรับปรุงแผน หรือ โครงการ/
กิจกรรม ด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร๎อมท้ังเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงแผนให๎คณะผ๎ูบริหารคณะพิจารณาและให๎
ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดท าแผนด๎านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

คทอ.4.1(5.1)ซ้ า – แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

คทอ.4.1(5.2) – รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนว
ทางการด าเนินโครงการด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีถัดไป 

 6 เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน  

 คณะฯได๎มีการเผยแพรํกิจกรรมและการบริการด๎านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตํอสาธารณชน โดยเผยแพรํผํานทางเว็บไซต์
ของคณะฯและการท ากิจกรรมในพื้นท่ีชุมชนตําง  ๆ เพื่อให๎
สาธารณชนได๎รับทราบและช่ืนชมผลงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีนักศึกษาได๎จัดท า โครงการท่ีจัดขึ้น อาทิเชํน โครงการถวาย
เทียนพรรษา หิ้วปิ่นโตเข๎าวัดท่ีเป็นการสํงเสริมและเผยแพรํ
กิจกรรมด๎านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยํางเดํนชัด 

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

 7 ก าหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

- - 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                 บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
สํงเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในด๎าน
ตํางๆ ทุกปี โดยน าไปปฏิบัติในโครงการหรือ
กิจกรรมตํางๆทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมอยําง
ตํอเนื่อง โดยนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเข๎ารํวมกิจกรรม
อยํางตํอเนื่อง 

 สํงเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ท่ีสํงเสริมและสอดคล๎องตามอัต
ลักษณ์และประเพณีประจ าปีในท๎องถิ่น เพื่อ
เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของกิจกรรมยํอยตามแผนให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎และให๎
ครอบคลุมตัวชี้วัตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 คณะควรมุํงเน๎นการด าเนินงานด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรมให๎สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญตํอการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น เป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตะ
หนักถึงคุณคําของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นได๎ 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  5   การบรหิารจัดการ 
 

  สถาบันอุดมศึกษาต๎องให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน๎าท่ีในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต๎องบริหารจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มี
คุณภาพ เชํน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข๎อมูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 ตัวบํงช้ี    จ านวน  3  ตัวบํงช้ี  คือ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
      กลํุมสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
  ตัวบํงช้ีท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ตัวบํงช้ีท่ี 5.3  การจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

 

ตัวบ่งชี ้
การบริหารจัดการ 

ค่าคะแนนทีไ่ด ้
สกอ. มรสน. 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุํมสถาบัน  
     และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 

5.3 จ านวนชุมชนเปูาหมายท่ีได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเน่ืองตามแผนเสริม  
      สร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน 

- 4.00 

คะแนน 5.00 4.67 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 

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 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ  
     กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.ดร.ภวัต มิสดีย์ 

ต าแหนํง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ผศ.วุฒินันต์ ประทุม ต าแหนํงรองคณบดีฝุาย
บริหารและแผนงาน 
2. รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ ต าแหนํงประธาน
สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน ต าแหนํงประธาน
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ 
4. นางกัญญาภัค จอดนอก ต าแหนํงประธาน
สาขาวิชาไฟโยธาและสถาปัตยกรรม 
5. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน     

    1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล๎องกับกลํุมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสํูแผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให๎บรรลุผลตามตัวบํงช้ีและเปูาหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผ๎ูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร สัดสํวน
คําใช๎จํายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความ
ค๎ุมคําของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน  
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ท่ีสํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอยําง
ชัดเจน  
  5. ค๎นหาแนวปฏิบั ติ ท่ี ดีจากความรู๎ ท้ัง ท่ีมีอยูํ ในตัวบุคคล ทักษะของผ๎ูมีประสบการณ์ตรง  
และแหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการ
วิจัย จัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  

  7. ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได๎ปรับให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

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 โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล๎องกับกลํุมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสํู
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให๎บรรลุผลตามตัวบํงช้ีและ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผ๎ูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ท่ี
สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสํวนรํวมของ
บุคลากรในคณะ ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และรอง
คณบดีทุกฝุายมีหน๎าท่ีในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และ
ทิศทางการจัดท 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 แตํงต้ังคณะกรรมการทบทวน
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ปี 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 การจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ความค๎ุมคําของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขํงขัน 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

         คณะฯ มีการวิเคราะห์คําใช๎จํายตํอหัวของนักศึกษา เพื่อ
เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับต๎นทุนการจัดสรรเกี่ยวกับคําใช๎จํายของแตํละ
หลักสูตร ผลการวิเคราะห์ต๎นทุนหลักสูตรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวน 3 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ มีต๎นทุนตํอหลักสูตร 97,024.77 บาท/FTES 

(2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
และสถาปัตยกรรม มีต๎นทุนตํอหลักสูตร 86,684.97 บาท/FTES 

(3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี
เครื่องกลและการผลิต มีต๎นทุนตํอหลักสูตร 77,503.33 บาท/
FTES 

 นอกจากนี้ คณะฯ มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและ
คําใช๎จํายในอนาคต โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
เทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564  มีการจัดท า
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน เป็นรายงานท่ี
แจ๎งให๎ทราบวําเงินรายได๎ใช๎ตรงตามแผนและได๎ใช๎ไปกับกิจกรรม 
 
 

คทอ.5.1(2.1) – รายละเอียดเกณฑ์การปัน
สํวนบัญชีต๎นทุนตํอหนํวยการผลิตประจ าปี
งบประมาณ 2562 
คทอ.5.1(2.2)(ซ้ า) - แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 
คทอ.5.1(2.3) - ทะเบียนคุมเงินรายได๎
ประจ าปีงบประมาณ 2562   

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไมํสามารถควบคุมได๎ท่ีสํงผลตํอการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม  

 ในปีการศึกษา 2562 คณะมีการด าเนินงานตามความเส่ียง
ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงโดยได๎ระบุความเส่ียงไว๎ 3 
ประเด็น และด าเนินการแก๎ไขความเส่ียงดังนี้ 
 1. ผลการเบิกจํายงบประมาณภาพรวมไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายการใช๎จํายเงินประจ าปี โดยคณะได๎มีการวิเคราะห์ระดับ
ความเส่ียงกํอนด าเนินมาตรการตามแผนบริหารความเ ส่ียงท่ี
โอกาสเกิดระดับ 4 และผลกระทบระดับ 4 (ระดับความเส่ียง 16) 
และเมื่อคณะฯ ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง โดยการเพิ่ม
มาตรการติดตามตรวจสอบแผนการด าเนินโครงการรายไตรมาส 
พบวําความเส่ียงด๎านการเบิกจํายงบประมาณภาพรวมมีคําลดลง
โดยมีโอกาสเกิดท่ีระดับ 2 และผลกระทบระดับ 4 (ระดับความ

คทอ.5.1(3.1) - แผนการบริหารความเส่ียง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 2562 
คทอ.5.1(3.2) – แบบติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียงในงวดกํอน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562)  

คทอ.5.1(3.3) – ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและวาง
ระบบควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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เส่ียง 8) 
 2. จ านวนนักศึกษาแรกเข๎าไมํเป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา โดยคณะได๎มีการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงกํอนด าเนิน
มาตรการตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีโอกาสเกิดระดับ 4 และ
ผลกระทบระดับ  (ระ ดับความเส่ียง 16) และเมื่ อคณะฯ 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง โดยการประชาสัมพันธ์แนะ
แนวการศึกษาแบบเชิงรุกท้ังการลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ผํานนักศึกษา
ปัจจุบัน พบวําความเส่ียงด๎านจ านวนนักศึกษาแรกเข๎าไมํเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษามีคําลดลงโดยมีโอกาสเกิดท่ีระดับ 2 และ
ผลกระทบระดับ 4 (ระดับความเส่ียง 8) 
 3. ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการมีจ านวนน๎อย โดย
คณะได๎มีการวิเคราะห์ระดับความเส่ียงกํอนด าเนินมาตรการตาม
แผนบริหารความเส่ียงท่ีโอกาสเกิดระดับ 4 และผลกระทบระดับ 
5 (ระดับความเส่ียง 20) และเมื่อคณะฯ ด าเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียง โดยทางคณะสนับสนุนอาจารย์เข๎ารํวมโครงการ
ได๎มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางด๎านการการ
ท าวิจัย และการสนับสนุนการสํงบทความตีพิมพ์ของบุคลากร
ภายในคณะ พบวําความเส่ียงด๎านผลงานวิจัยและบทความ
วิชาการมีจ านวนน๎อยมีคําลดลงโดยมีโอกาสเกิดท่ีระดับ 3 และ
ผลกระทบระดับ 4 (ระดับความเส่ียง 12)  

 4 บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอยํางชัดเจน 

 ผ๎ูบริหารของคณะยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการ
บริหารตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองท่ีดี โดยยึดตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 10  ด๎าน โดยมีผลการประเมินการบริหารหนํวยงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณบดีอยูํในระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 
4.08) รายละเอียดดังนี้ 

1.  หลักประสิทธิผล คณะมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ได๎รับคะแนนประเมิน 4.17 

2.  หลักประสิทธิภาพ โดยสํงเสริมสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการท างานของแตํละฝุายงานอยํางเพียงพอ ได๎รับ

คทอ.5.1(4.1) – แผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
คทอ.5.1(4.2) - ภาพถํายเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน 
คทอ.5.1(4.3) – website และ facebook 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คทอ.5.1(4.4) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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คะแนนประเมิน 4.04 
3.  หลักการตอบสนอง  มีการให๎บริการข๎อมูลขําวสาร

หลากหลายชํองทางได๎แกํ เว็บไซต์ของหนํวยงาน เว็ปเพจ 
facebook ของคณะฯ เป็นต๎น ได๎รับคะแนนประเมิน 4.14 

4.  หลักความรับผิดชอบ คณบดี ได๎รับการแตํงต้ังงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเบิกจํายงบประมาณ โดย
มีอ านาจในการเบิกจํายไมํ เกินหนึ่งแสนบาท ได๎รับคะแนน
ประเมิน 4.16 

5.  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข๎อมูลของคณะ ได๎แกํ
รายช่ือกรรมการประจ าคณะและการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ 
ภายในคณะเผยแพรํตํอสาธารณชนผํานทางเว็บไซต์ ได๎รับคะแนน
ประเมิน 3.98 

6.  หลักการมีส่วนร่วม คณะมีการบริหารงานและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยให๎บุคลากรใน
คณะมีสํวนรํวมจัดท าการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรํวมกัน ได๎รับคะแนนประเมิน 4.03 

7.  หลักการกระจายอ านาจ ค าส่ังแตํงต้ังคณบดี และ รอง
คณบดี ได๎รับคะแนนประเมิน 3.98 

8.  หลักนิ ติธรรม  มีการบริหารงานโดยถือปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบโดยมีการแตํงต้ังผ๎ูรักษาราชการแทนคณะบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได๎รับคะแนนประเมิน 4.12 

9.  หลักความเสมอภาค คณะได๎จัดท าเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับคณะ ส าหรับบุคลกรสายวิชาการ โดยมีการ
ประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และมีมติ
รํวมกันเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหนํวยงาน ได๎รับ
คะแนนประเมิน 4.07 
    10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะได๎จัดท าเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับคณะ ส าหรับบุคลกรสายวิชาการ และ การ
จัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจ าปี 2562 โดยมีการประชุม
บุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และมีมติรํวมกัน
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหนํวยงาน ได๎รับคะแนน
ประเมิน 4.18 

สกลนคร ท่ี 920/2560 เรื่อง มอบหมายให๎
คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และ 
บันทึกข๎อความขออนุญาตไปราชการและ
ขออนุมัติยืมเงินทดลองจําย 
คทอ.5.1(4.5) – ค าส่ังแตํงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี 2562 
คทอ.5.1(4.7) - ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง แตํงต้ังคณบดีและรอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(4.8) - บันทึกข๎อความแตํงต้ัง
ผ๎ูรักษาราชการแทน 
คทอ.5.1(4.9) - เกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับคณะ ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คทอ.5.1(4.10) - การจัดสรรงบประมาณ ปี 
2562 
คทอ.5.1(4.11) - รายงานการประชุม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับคณะ 
ส าหรับบุคลกรสายวิชาการ และ การ
จัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจ าปี 
2562  
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 5 ค๎นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู๎ท้ังท่ีมีอยูํในตัวบุคคล ทักษะของผ๎ูมีประสบการณ์ตรงและ แหลํง
เรียนรู๎อื่น ๆ ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย 
จัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 คณะฯมีการแตํงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู๎ เรื่อง
การ จัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิ เศษเทคโน โลยี
อุตสาหกรรม และการเขียนบทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และได๎จัดท าแผนการจัดการความรู๎คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 และมีการด าเนินงานตามแผน 
โดยจัดท าคํูมือการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการพิเศษ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคํูมือการเขียนบทความวิจัย ทางด๎าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คทอ.5.1(5.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 69/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู๎ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
คทอ.5.1(5.2) - แผนการจัดการความรู๎
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 
2562 
คทอ.5.1(5.3) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 2/2562 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดการความรู๎ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
พิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการ
เขียนบทความวิจัย ทางด๎านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.4) - คํูมือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาโครงการพิเศษเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.5) - คํูมือการเขียนบทความวิจัย 
ทางด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.1(5.6) - รายงานแผนการจัดการ
ความรู๎คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 คณะฯ มีระบบกลไกในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดย
มีการแตํงต้ังคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดท า

คทอ.5.1(6.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการ
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แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และในแตํละปีงบประมาณคณะได๎
มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะได๎มีการส ารวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งประกอบไปด๎วยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยคณะฯ ได๎วางแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการในด๎านการเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และ
ด๎านการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา ในขณะท่ีบุคลากรสายสนับสนุน
คณะได๎วางแผนพัฒนาการเข๎าสํูต าแหนํงช านาญการ ผลการ
ด าเนินงานตามแผนมีอาจารย์เข๎าอบรมอาจารย์นิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษาจ านวน 2 ทําน และอาจารย์จ านวน 1 ทําน และบุคลากร
สายสนับสนุนจ านวน 1 ทําน เข๎าอบรมการพัฒนายานยนต์ไฟฟูา 
ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนของบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน 8 ทําน ได๎เข๎าอบรมการวิเคราะห์คํางานเพื่อเข๎าสํูต าแหนํง
ท่ีช านาญการ และได๎ด าเนินการวิเคราะห์คํางานตามต าแหนํงงาน
ของตนเองแล๎วเสร็จท้ัง 8 ทําน 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 
คทอ.5.1(6.2) - แบบส ารวจการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คทอ.5.1(6.3) - แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
คทอ.5.1(6.4) - แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 7 ด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล๎อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได๎ปรับให๎การด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

 คณะมีการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ๎วนประกอบด๎วย คณะมีการจัดเตรียมคํูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะเพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการควบคุมคุมคุณภาพด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในการตรวจสอบ
คุณภาพด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมีการ
ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพแตํละตัวบํงช้ีโดยมีค าส่ัง
แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อท า

คทอ.5.1(7.1) - ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ท่ี 33/2561 เรื่อง แตํงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2562 
คทอ.5.1(7.2) - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement plan) วงรอบ
ปีการศึกษา 2561 
คทอ.5.1(7.3) - แผนพัฒนาคุณภาพ
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

หน๎าท่ีควบคุม ติดตามการด าเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ได๎รับคะแนน
ประเมิน 3.76 คะแนน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ได๎รับคะแนนประเมิน 3.48 
คะแนน และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
และสถาปัตยกรรม ได๎รับคะแนนประเมิน 3.39 คะแนน และคณะ
มีการน าผลจากการประ เมิน คุณภาพการศึกษามา จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ระดับคณะ 
และหลักสูตร ประจ าปีการ ศึกษา 25 61 เพื่ อพัฒนาตาม
ข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการและน าแผนเสนอตํอคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

การศึกษา (Improvement plan) วงรอบ
ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร) 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

7 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

7 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 

7 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

7 ข๎อ 5 คะแนน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ผ๎ูบริหารและบุคลากรของคณะให๎
ความส าคัญและมีสํวนรํวมในกระบวนการจัดท า
แผนตํางๆ ของคณะ 
 ผ๎ูบริหารให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรของคณะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะให๎
ผ๎ูปฏิบัติงาน 
 บุคลากรให๎ความส าคัญในการจัดการ
ความรู๎ของคณะและมุํงในการการด าเนินงานอยําง
เต็มประสิทธิภาพเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย 
 มีระบบและกลไกของการประกนัคุณภาพ
ท่ีชัดเจน และบุคลากรในองค์กรสํวนใหญํมีความ
ตระหนักในการประกนัคุณภาพ 

 มีการปรับปรุงและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให๎มีความสอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 มีการติดตามผลการอบรม สัมมนาของ
บุคลากรให๎น าความรู๎ท่ีได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานจริงอยํางตํอเนื่อง 
 ด าเนินการจัดการความรู๎ในประเด็นท่ี
จ าเป็นตํอการพัฒนาบุคลากร และสํงเสริมการ
ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หน้า 129 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2      ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

1. ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. นายศรลักษณ์ พวงใบดี ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นายภัทราวุธ ศรีคุ๎มเกํา ต าแหนํง อาจารย์ 
4. น.ส.ศิริพร ค าอรําม ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน     
     1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข๎อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให๎กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให๎
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดี
ขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

  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 2562 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบและกลไกก ากับ 
ควบคุม ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดยทุก
หลักสูตรจะต๎องมีการปรับปรุงตามวงรอบของทุกหลักสูตร คือ 
ทุกๆ 5 ปี มีกระบวนการเปิด – ปิดหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อให๎
หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความทันสมัย 
ก๎าวหน๎าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

คทอ.5.2(1.1) – ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนใน
การเปิดหลักสูตรใหมํ/หลักสูตรปรับปรุง 
และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2559 
คทอ.5.2(1.2) – คํูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน
ของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
คทอ.5.2(1.3) – การปิดหลักสูตร 
คทอ.5.2(1.4) – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
ทุกหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให๎เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให๎กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะมีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน โดยมี
ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ มีการประชุมการ
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพมีโครงการอบรมผ๎ูประเมิน
คุณภาพการศึกษา และมีรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

คทอ.5.2(2.1) – ค าส่ังคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมประจ าปีการศึกษา 2562 
คทอ.5.2(2.2) – หนังสือเชิญประชุม
ปรึกษาหารืองานประกันคุณภาพ 
คทอ.5.2(2.3) – บันทึกข๎อความสํงรายงาน
ผลการรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1กรกฎาคม 
2562 – 31 ธันวาคม 2562) ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 
คทอ.5.2(2.4) - บันทึกข๎อความสํงรายงาน
ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

(1กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะฯ มีหลักสูตรที่ยังด าเนินงานอยูํท้ังหมด 3 หลักสูตร 
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
คณะฯ ได๎ด าเนินการดังนี ้
 1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนของแตํละหลักสูตร คณะฯ ได๎ จัดสรรงบประมาณให๎กับ
สาขาวิชาท่ีดูแลหลักสูตร รวมท้ังคณะฯ ได๎จัดสรรงบประมาณ
ให๎กับการจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ โดยให๎หลักสูตรมีสํวนรํวมใน
การจัดซื้อทรัพยากรด๎วย มีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
(เฉพาะงบด าเนินงาน) ดังนี้  (1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี ไฟฟูาและอิ เล็กทรอนิกส์ ไ ด๎รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 356,600 บาท (2) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ได๎รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 344,600 บาท (3) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ได๎รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 567,300 บาท นอกจากนี้คณะยังได๎จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม จ านวน 120,000 ส าหรับงานพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอีกด๎วย 

 2. การจัดสรรการใช๎พื้นท่ี คณะฯ ได๎มีการด าเนินการดังนี้ 
 - 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 (ห๎องปฏิบัติการเขียน
แบบจ 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

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 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

อุตสาหกรรมจ านวน 1 โรง) 
 3. คณะฯ ได๎จัดให๎มีจุดเช่ือมตํอเครือขํายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยผํานระบบไร๎สายภายในอาคารจ านวน 4 จุด และได๎
จัดให๎มีจุดเช่ือมตํอสัญญาณอินเตอร์เน็ตของเครือขําย AIS ใน
บริเวณช้ัน 1 ของอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข๎าถึง
เครือขํายสารสนเทศของนักศึกษา 
 4. คณะฯ ไ ด๎จัดซื้ อครุภัณฑ์ เพิ่ม เติมเพื่อ ใช๎ ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร โดยในปี
การศึกษา 2562 มีรายละเอียดครุภัณฑ์ดังนี้ (1) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
ได๎จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณจัดซื้อ
จ านวน 856,000 บาท (2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ได๎จัดซื้อชุดครุภัณฑ์กระดาน
อัจฉริยะและครุภัณฑ์ห๎องเรียนคุณภาพ งบประมาณจัดซื้อจ านวน 
843,200 บาท (3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ได๎จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ตัดซีเอ็นซี
ระบบแก๏สและพลาสมํา งบประมาณจัดซื้อจ านวน 980,000 บาท 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให๎กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามกรอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดยให๎ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ภายในเดือนกรกฎาคม ดังนี้ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยี
การผลิต (ทล.บ. 4 ปี) ตรวจประเมินวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ 
ห๎องประชุม I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (อาคาร 14 ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ได๎รับคะแนนประเมิน 3.48 คะแนน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีกํอสร๎างและเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ทล.บ. 
4 ปี) ตรวจประเมินวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห๎องประชุม I-

คทอ.5.2(4.1) – บันทึกข๎อความ ขอเชิญ
บุคลากรเข๎ารํวมการ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 
คทอ.5.2(4.2) - โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 
คทอ.5.2(4.3) - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

TECH 3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อาคาร 14 ช้ัน 3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎รับคะแนน
ประเมิน 3.39 คะแนน  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ตรวจประเมินวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 ณ ห๎องประชุม I-TECH 3 อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14 ช้ัน 3)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได๎รับคะแนนประเมิน 3.76 คะแนน 
การศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เสนอตํอ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรในปีตํอไป 

 5 น าผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้น
อยํางตํอเนื่อง 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการน าข๎อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 
2562 และมอบหมายให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรน ามาปรับปรุง
และเตรียมความพร๎อมเพื่อรอรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ตํอไป  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เปรียบเทียบระหวํางปีการศึกษา 2559-2562 พบวํา
หลักสูตรมีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากเดิม แสดงให๎เห็นวําหลักสูตร
มีคุณภาพดีข้ึน  

คทอ.5.2(5.1) ตารางวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เปรียบเทียบระหวํางปีการศึกษา 
2559-2562 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรท่ีคณะฯ รับผิดชอบ จ านวน 3 หลักสูตร มีผล
การประเมินคุณภาพ ผํานองค์ประกอบท่ี 1 เกณฑ์การก ากับ

คทอ.5.2(6.1)  - ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

มาตรฐานทุกหลักสูตร และได๎รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และน าเสนอเข๎าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให๎การเห็นชอบ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในการ
ประชุม ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ
สถาปัตยกรรม (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 
2562 
คทอ.5.2(6.2)  - ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการ
ผลิต (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2562 
คทอ.5.2(6.3)  - ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 
2562 
คทอ.5.2(6.4)(ซ้ า) - ตารางวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เปรียบเทียบระหวํางปีการศึกษา 
2559-2562 
คทอ.5.2(6.5)(ซ้ า) - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
คะแนนการประเมินตนเอง 

 

6 ข๎อ 5 คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 

เป้าหมายปีถัดไป 
 

6 ข๎อ 5 คะแนน 

 

 

 



 

 หน้า 135 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

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 านวยความสะดวกให๎หลักสูตรสามารถ
จัดท า มคอ. ได๎ครบถ๎วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
พร๎อมท้ังสามารถติดตามได๎ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คุณภาพอาจารย์ในระดับปริญญาเอกและ
ต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ยังไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให๎
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎ครบทุกหลักสูตร ใน
ปีการศึกษาตํอไป 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 
โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3      การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

วงรอบการประเมิน    ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

น.ส.ศิริพร ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ 
ต าแหนํงรองคณบดีฝุายวิชาการและการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

1. ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ ต าแหนํง อาจารย์ 
2. ผศ.สุวิพงษ์ เหมะธุลิน ต าแหนํง อาจารย์ 
3. นางกัญญาภัค จอดนอก  ต าแหนํง อาจารย์ 
4. น.ส.ธัญญรัตน์ ผาลี ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. มีระบบและกลไกให๎หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 
  2. มีการก ากับ ติดตามให๎หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ  การ
ท างานตามท่ีก าหนด  
  3. มีการก ากับ ติดตามให๎หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท่ีก าหนด 
  4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
  5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข๎อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข๎อ 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 1 มีระบบและกลไกให๎หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 

 ในปีการ ศึกษา 2562  คณะไ ด๎มีนโยบายให๎
หลักสูตรในสังกัดคณะจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการกับการท างาน ซึ่งคณะได๎จัดสรรงบประมาณ
จ านวนหนึ่งส าหรับด าเนินโครงการการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา และคณะได๎มี
การแตํงต้ังคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได๎ประชุมหารือรํวมกับ
ตัวแทนหลักสูตรในการ จัดท าแผนและปฏิ ทินการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน และได๎มอบหมายให๎ประธาน
หลักสูตรและอาจารย์ผ๎ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผ๎ูรับผิดชอบ
หลักในการด าเนินงานตามแผนภายใต๎การก ากับของรอง
คณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการฯ ได๎มีการเชิญสถานประกอบการมาหารือ
และท าความรํวมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน  
 คณะกรรมการฯ ได๎มีการติดตามการท างานของ
หลักสูตรโดยการเชิญประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร 
และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมตามก าหนดการในปฏิทิน
การด าเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าและ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก๎ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ระหวํางการด าเนินงาน 

คทอ.5.3(1.1) – แผนการด าเนินงานและแผนการ
ใช๎จํายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
คทอ.5.3(1.2) – โครงการการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.3(1.3) – ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
คทอ.5.3(1.4) - คํูมือสหกิจศึกษา 

 2 มีการก ากับ ติดตามให๎หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียน รู๎แบบบูรณาการกับ การท างาน
ตามท่ีก าหนด 

 คณะกรรมการฯ ได๎มีการติดตามการท างานของ
หลักสูตรโดยการเชิญประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร 
และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมตามก าหนดการในปฏิทิน
การด าเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าและ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก๎ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ระหวํางการด าเนินงาน โดยในปกีารศึกษา 2562 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการ

คทอ.5.3(2.1) – หนังสือเชิญประชุม 
คทอ.5.3(2.2) – ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
คทอ.5.3(2.3) – สรุปรายช่ือสถานการและรายช่ือ
นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ผลิตได๎สํงนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจ านวน 10 คน 
เข๎าปฏิบัติงานในสถานประกอบการรายละเอียดดังนี้ (1) 
บริษัทอึ้งกุํยเฮง สกลนคร จ ากัด จังหวัดสกลนคร จ านวน 6 
คน (2) บริษัทแอพพลิแคด จ ากัด จังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 
2 คน และ (3) บริษัท เอส พี ออโต๎อินดัสทรี จ ากัด จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 2 คน โดยหลักสูตรได๎มอบหมายให๎
ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ และอาจารย์ศิริพร 
ต้ังวิบูลย์พาณิชย์ เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษากลํุมนี้ ส าหรับ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ
สถาปัตยกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อยูํในกระบวนการวางแผนเพื่อ
เตรียมความพร๎อมในการด าเนินงานปีการศึกษาถัดไป 

 3 มีการก ากับ ติดตามให๎หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท่ีก าหนด 

 ในปีการศึกษา 2562 คณะมีเปูาหมายในการท าความ
เข๎าใจนักศึกษาและสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึกษา  และ เปิ ด โ อก าส ให๎ สถาน
ประกอบการเข๎ามามีสํวนรํวมในการเสวนาแลกเปล่ียน
เรียนรู๎เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรและวิพากษ์คํูมือการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษาของคณะ พร๎อมท้ังให๎ความรู๎กับ
นักศึกษากํอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหลักสูตร ทล.บ. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิตถูกก าหนดให๎
เป็นหลักสูตรน ารํองในการสํงนักศึกษาเข๎าปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาจ านวน 10 คน โดยคณะได๎มอบหมายให๎ ผ๎ูชํวย
คณบดีฝุายการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
และคณาจารย์ในหลักสูตรรับผิดชอบในการนิเทศนักศึกษา
กลํุมนี้เพื่อประเมินผลความส าเร็จ นอกจากนี้คณะได๎มีการ
ก ากับติดตามให๎ทุกหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให๎มีกระบวนการบูรณาการการเรียนรู๎กับการท างาน เพื่อ
ใ ช๎ เป็น เอกสารในการประเมินผลความส า เร็ จของ
วัตถุประสงค์ของแผนท่ีก าหนด จากการนิเทศนักศึกษาสห
กิจศึกษา อาจารย์ผ๎ูนิเทศได๎รับข๎อมูลสะท๎อนกลับจากสถาน

คทอ.5.3(3.1) – ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
คทอ.5.3(3.2) - โครงการการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คทอ.5.3(3.3) – รายช่ือนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา 
คทอ.5.3(3.4) – แบบสรุปการประเมินจากสถาน
ประกอบการ 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน /ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประกอบการโดยการพูดคุยขณะนิ เทศวํ านัก ศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎ตามโจทย์ท่ี
สถานประกอบการได๎ส าเร็จตามความมุํงหวังของสถาน
ประกอบการ อีกท้ังพฤติกรรมท่ีดีและสามารถการท างาน
รํวมกับผ๎ูอื่นได๎ 

 4 มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 พบวํา
สถานประกอบการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจวําสามารถปฏิบัติงานได๎ตามความคาดหวัง
ของสถานประกอบการท้ังในด๎านทักษะการท างานและ
พฤติกรรมการท างานรํวมกับผ๎ูอื่น โดยมีสถานประกอบการ
หนึ่งท่ีสะท๎อนข๎อมูลกลับวํานักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได๎สูงกวําความคาดหวังของบริษัท และ
มีความต๎องการให๎หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกลและการผลิต สํงนักศึกษาสหกิจไปท่ีสถาน
ประกอบการในปีการศึกษา 2563 จากข๎อมูลย๎อนกลับ
ดังกลําว คณะได๎น ามาจัดท าแผนการสํงนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2563 ประกอบด๎วย
การเตรียมความพร๎อมด๎านทักษะการค านวณและทักษะ
คอมพิวเตอร์ รวมท้ังการบูรณาการความรู๎ท่ีจ าเป็นระหวําง
หลักสูตรกํอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

คทอ.5.3(4.1) – หนังสือเชิญประชุม 
คทอ.5.3(4.2) – แบบสรุปการประเมินจากสถาน
ประกอบการ 

 5 มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับการท างาน 

- - 

ผลการประเมินตนเอง   

เป้าหมายปีนี ้ 5 ข๎อ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 4 ข๎อ 4 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 4 ข๎อ 4 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
 

                  บรรลุเปูาหมาย 
                  ไมํบรรลุเปูาหมาย 



 

 หน้า 140 
 

รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

เป้าหมายปีถัดไป 5 ข๎อ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตนเอง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการก ากับ ติดตามให๎
หลักสูตรทุกหลักสูตรด าเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ การท างานตามท่ี
ก าหนด 

ให๎ทุกหลักสูตรด าเนินการด าเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการกับ การท างาน อยําง
ตํอเนื่องทุกปี 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม  
- 

โครงการและกิจกรรมในปีต่อไป  
- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตอนที่ 4 
สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

 = บรรล ุ
  = ไม่บรรล ุ

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(21 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 2.50 
10.63 

3.54  3.54 3.54 
3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 
 

2.50 

10 
14.58 

 2.60 2.60 
48 

20.83 x 5 
2.60 

40 

ตัวบํงชี้ที่ 1.3 2.50 

20 x 100 
37.50 

 3.47 3.47 
48 

41.67 x 5 
3.47 

60 

ตัวบํงชี้ที่ 1.4 5.00 
13.10–20 x 100  

-34.50  5.00 
20   

ตัวบํงชี้ที่ 1.5  5.00 6 ข๎อ  5.00 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.6  5.00 6 ข๎อ  5.00 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.7 4.00 4 ข๎อ  - 4.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.8 5.00 5 ข๎อ  - 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 1.9 ร๎อยละ 50 

2 x 100 
66.67 

 

- 

3.33 
3 

66.67 x 5 
3.33 

100 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

 = บรรล ุ
  = ไม่บรรล ุ

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(21 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

ตัวบํงชี้ที่ 1.10 ร๎อยละ 70 
12.95 

4.32  
- 

4.32 
3 

ตัวบํงชี้ที่ 1.11 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 100  - 5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.10 4.21 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบํงชี้ที่ 2.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 2.2 5.00 

404,000 
9,181.82 

 0.77 0.77 
44 

9,181.82 x 5 
0.77 

60,000 

ตัวบํงชี้ที่ 2.3 2.50 

9.2 x 100 
19.17 

 3.20 3.20 
48 

19.17 x 5 
3.20 

30 

ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ร๎อยละ 30 

3 x 100 
37.50 

 

- 

5.00 
8 

37.50 x 5 
5.00 

30 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 2.99 3.49 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบํงชี้ที่ 3.1 5.00 6 ข๎อ  5.00 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 3.2 5.00 

1 x 100 
100 

 

- 

5.00 
1 

100 x 5 
5.00 

20 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

 = บรรล ุ
  = ไม่บรรล ุ

เกณฑ์ สกอ. 
(13 ตัวบ่งชี้) 

เกณฑ์ มรสน. 
(21 ตัวบ่งชี้) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบํงชี้ที่ 4.1  5.00 6 ข๎อ  5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบํงชี้ที่ 5.1  5.00 7 ข๎อ  5.00 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 5.2 5.00 6 ข๎อ  5.00 5.00 

ตัวบํงชี้ที่ 5.3 5.00 5 ข๎อ  - 4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 5.00 4.67 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.12 4.25 
 

ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

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

สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. มรสน. สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ มรสน. 21 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 3.67 3.04 5.00 4.75 3.54 4.17 4.10 4.21 ระดับดี ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 2 0.77 0.77 5.00 5.00 3.20 4.10 2.99 3.49 ระดับพอใช๎ ระดับพอใช๎ 

องค์ประกอบที่ 3 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - - 5.00 4.67 - - 5.00 4.67 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวม 

ทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกองค์ประกอบ 

2.96 2.96 5.00 4.80 3.37 4.20 4.12 4.25 ระดับดี ระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช ๎ พอใช ๎ ดีมาก ดีมาก พอใช ๎ ดี  
 
 

หมายเหตุ  
  - ตัวบํงชี้ที่ 1.1 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
  - ตัวบํงชี้ที่ 1.10 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

รายงานผลการวิเคราะห์  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1  - องค์ประกอบที่  5 
 
องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความมุํงมั่น
ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุํงพัฒนาบัณฑิตเป็นคนดี  มีจิต
สาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ จะเห็นได๎จากกิจกรรม
โครงการของคณะท่ีหลากหลายในด๎านของการฝึก
ทักษะวิชาชีพนอกห๎องเรียนของโครงการและกิจกรร
ท่ีจัดขึ้น 

 ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทาลัยอยํางตํอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 1. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนต่ า
กวําเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนดคํอนข๎างมาก (เกณฑ์ร๎อย
ละ 40, ผลการด าเนินงาน ร๎อยละ 20.83) 
 2. อาจารย์ที่ด ารงต าแหนํงทางวิชาการมี
จ านวนต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 
(เกณฑ์ ร๎อยละ 60, ผลการด าเนินงานร๎อยละ 41.67) 
 

 1. ควรติดตามเรํงรัดบุคลากร (อาจารย์) ท่ี
อยูํในกระบวนการการศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 
ให๎ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให๎
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี
ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
 2. สํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. คณะมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์และการท าวิจัยชุมชน
และท๎องถิ่น 
 2. มีทุนสนับสนุนในการท าวิจัยส าหรับ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์
จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อยํางตํอเนื่อง  

 1. สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรท าวิจัย
หรืองานสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่อง 
 2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรน า
ผลงานวิจัยจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อยํางตํอเนื่อง 
 3. สํงเสริมให๎มีการน าเสนอระดับชาติ การ
ตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 หรือ Scopus การจด
สิทธิบัตร ผลงานทางวิชาการท่ีรับใช๎สังคม การ
เผยแพรํงานสร๎างสรรค์ระดับนานาชาติให๎มาก 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรมีฐานข๎อมูลงานวิจัยของอาจารย์ 
เพื่อให๎อาจารย์สามารถสืบค๎นเป็นข๎อมูลได๎ 

  

 1. สํงเสริมให๎อาจารย์พัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข๎าสํูต าแหนํงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 2. สนับสนุนให๎รางวัลแกํอาจารย์ท่ีมีผลงาน
ทางวิจัยได๎ลงตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ 
 3. ก าหนดให๎มีโครงการท าผลงานทาง
วิชาการอยํางตํอเนื่องทุกปี 

องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

จุดแขง็ แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 การด าเนินการบนความต๎องการของชุมชน
อยํางแท๎จริง มีความรํวมมือในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการรํวมกับท๎องถิ่น 

ควรมีการพัฒนาการบริการวิชาการกํอให๎เกิดรายได๎ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ก าหนดให๎มีโครงการท าผลงานทางวิชาการ
อยํางตํอเนื่องทุกปี 

- 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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 

 คณะควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของกิจกรรมยํอยตามแผนให๎สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎และให๎
ครอบคลุมตัวชี้วัตท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 คณะควรมุํงเน๎นการด าเนินงานด๎านศิลปะ
และวัฒนธรรมให๎สัมพันธ์ชุมชนมากขึ้นเนื่องจาก
จังหวัดสกลนครมีบทบาทและมีอัตลักษณ์ท่ีมี
ความส าคัญตํอการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น เป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎
ความเข๎าใจในการสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น ตะหนัก
ถึงคุณคําของวัฒนธรรมในท๎องถิ่นได๎ 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

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 
 คุณภาพอาจารย์ในระดับปริญญาเอกและ
ต าแหนํงทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยัง
ไมํเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

 ควรมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให๎เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให๎ครบทุกหลักสูตร ในปี
การศึกษาตํอไป 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ภาคผนวก 

   1. ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
    2. ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
    3. ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 
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รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report)  
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ  าปีการศกึษา 2562 

ก าหนดการโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ในวันจันทร ์๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุม I-TECH ๓ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔ ชั้น ๓)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต๎อนรับคณะกรรมการ
ประเมิน 

 ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกลําวต๎อนรับคณะกรรมการ 
 ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.        คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน พบ

ผ๎ูบริหาร 
  และบุคลากร 
    - แนะน าคณะกรรมการ 
    - แจ๎งวัตถุประสงค์การตรวจประเมินฯ 
    - รายงานผลการด าเนินงานและผลประเมินตนเองของ

คณะ 
 ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. สัมภาษณ์ผ๎ูบริหาร อาจารย์ เจ๎าหน๎าท่ีและนักศึกษา   
 ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการเย่ียมชมสภาพแวดล๎อภายในคณะฯ 
 ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพของคณะฯ องค์ประกอบท่ี ๑ – ๕  
  (ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานตามตัวบํงช้ีและสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง

แตํละตัวบํงช้ี) 
 ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมกลํุมยํอยสรุปผลการประเมิน 
 ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอรายงานผลการตรวจประเมิน

ตํอผ๎ูบริหาร 
  และบุคลากร 
 ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. พิธีปิดโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะฯ  
 

************************************ 
*** หมายเหตุ :  ๑. คณะกรรมการ จ านวน ๓ ทําน 

  ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสด์ิ กรรมการ 
  ๑.๓  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แวํนเรืองรอง กรรมการและเลขานุการ 
 ๒. พักรับประทานอาหารวําง  เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น.   

                      ๓. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  



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

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

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

