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คํานํา
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เปนสวนสําคัญของ

กระบวนการประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 สถาบันการศึกษาตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก การจัดทํารายงาน
การประเมิน (SAR) ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามระบบและกลไกท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กําหนดข้ึน ท้ังนี้โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด

2. ชวยใหคณะทรัพยากรธรรมชาติทราบสถานการณโดยรวมอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนดไว

3. ชวยใหคณะทรัพยากรธรรมชาติทราบจุดแข็ง จุดออนท่ีควรพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนไดรับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน และไดรายงานผลการประเมินตนเองไวในเอกสารฉบับนี้ เพ่ือ
นําเสนอฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาเขตสกลนครและงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตอไป
ขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เปนขอมูลของการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2555 ประกอบดวย

สวนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายใน

รอบป 2553 ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต / นักศึกษา
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบท่ี 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)
องคประกอบท่ี 11 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ
แตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุงแผน
และเปาหมายการพัฒนาในปตอไป

สวนท่ี 4 ภาคผนวก ประกอบดวยเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานดานการจัดการเรียน
การสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้
จะใหขอมูลท่ีเปนแนวทางในการนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน สูความเปนเลิศตอไป

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.โฆษิต  ศรีภูธร)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
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- ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data set) ของหนวยงาน
- คําสั่ง/รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


