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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดาํเนินการ

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 หรือ 7 ขอ มีการดําเนินการ 8 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ี
เ ช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10
(พ.ศ.2551 – 2554)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ โดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดทําและประเมินแผนกลยุทธ
(คทธ 1.1-1-01) ท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะใหบุคลากรมีสวนรวมการ
จัดทําแผน ในการเขารวมโครงการฝกอบรม
หลักสูตรจัด ทําแผนปฏิบัติการ เ พ่ือสร า ง
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี (คทธ 1.1-1-02) และ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ (คทธ 1.1-1-
03) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ (คทธ 1.1-1-04) โดยเปนแผนท่ี
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)
และแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2551-2554)

คทธ 1.1-1-01 คําสั่งท่ี
59/2554 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําและ
ประเมินแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 1.1-1-02 โครงการ
ฝกอบรมหลักสตูรจดัทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี

คทธ 1.1-1-03 แผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาเขตสกลนคร

คทธ 1.1-1-04 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
1/2555

  2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูทุกหนวยงานภายใน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการถายทอด
แผนยุทธศาสตรระดับคณะไปยังหนวยงาน
ภายในท้ังในระดับสาขา/ฝาย เพ่ือรับทราบ
วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ (คทธ 1.1-2-01)
และแจงในท่ีประชุมประจําเดือนใหบุคลากร
ทราบ (คทธ 1.1-2-02)

คทธ 1.1-2-01 บันทึกขอความ
เรื่อง ขอสงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2553-2556) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
คทธ 1.1-2-02 รายงานการ
ประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี
1/2555

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีกระบวนการ
แปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการ ทํ า นุบํ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (คทธ 1.1-3-01)

คทธ 1.1-3-01 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555

  4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีตัวบงช้ี ของ
แผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติ งาน และคา
เปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.
2555) (คทธ 1.1-4-01) และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( คทธ 1.1-4-
02)

คทธ 1.1-4-01 แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.
2553-2556) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขต
สกลนคร

คทธ 1.1-4-02 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555

  5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 ครบ 4 พันธกิจ (คทธ 1.1-5-01)

คทธ 1.1-5-01 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555
- โครงการนิทรรศการแนะ

แนวแสดงผลงาน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

- โครงการอัตราการใชปุยหมัก
ชีวภาพท่ีเหมาะสมตอการ
ปลูกผักรวมกับหญาแฝก
ภายใตการปลูกแบบไมมีการ
ไถพรวน

- โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
อาชีพในชนบท

- โครงการอนุรักษประเพณี
ไทย วิทยาเขตสกลนคร
(ประเพณบีุญบั้งไฟ)

  6 มีการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัติการประจาํป อยางนอยปละ
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณา

คณะกรรมหารบริหาร คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ  มีหน า ท่ี ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยางนอยป
ละ 2 ครั้ ง  และรายงานผลต อผู บ ริหา ร
เพ่ือพิจารณา (คทธ 1.1-6-01, คทธ 1.1-6-02,
คทธ 1.1-6-03)

คทธ 1.1-6-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ครั้งท่ี
8/2555

คทธ 1.1-6-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ครั้งท่ี
1/2556
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
คทธ 1.1-6-03 สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555

  7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะเ พ่ือพิจารณา
(คทธ 1.1-7-01, คทธ 1.1-7-02)

คทธ 1.1-7-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี
1/2556

คทธ 1.1-7-02 สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาเขตสกลนคร

  8 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเหน็ และ
ขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการนําผลการ
พิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ จากท่ีประชุมไป
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผน
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(คทธ 1.1-8-01)

คทธ 1.1-8-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี
1/2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

แผนกลยุทธท่ีชัดเจนครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 ดาน คือการ
ผลิตบัณฑติ  การใหบริการวิชาการ  การวิจัย  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ควรปรับปรุงกลยุทธใหเปนเชิงรุกมากข้ึนเพ่ือใหทันตอการแขงขัน
ในตลาดวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน1)

ชนิดตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปงบประมาณ
สูตรการคํานวณ

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจําป
งบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย X 100จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณท้ังหมด

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

รอยละ 50 - 59 รอยละ 60 - 69 รอยละ 70 – 79 รอยละ 80 – 89 รอยละ 90 – 100

ผลการดําเนินงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มโีครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2555 กําหนดไวท้ังหมด 39 ตัวบงช้ี  บรรลุ 26 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 66.67 ไมบรรลุ 13 ตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ 33.33

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย

26

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณท้ังหมด

39

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

66.67

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 75 รอยละ 81.58 4 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 รอยละ 66.67 2 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 75 รอยละ 66.67 2 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา – ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
- -

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะจดัข้ึนยังไมเพียงพอท่ีจะ
บรรลเุปาหมาย

สงเสริมใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีทําใหบรรลเุปาหมาย
ตามตัวช้ีวัด

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 1.2.1-01 สรุปผลตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.
2553 – 2556) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป
มีการดําเนินการ 2
ขอตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ 3 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 ขอ หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอ ตามเกณฑท่ัวไปและครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม

การประเมินตนเอง
กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม

และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและ
กลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตร โดยปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอเปดหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555
(คทธ 2.1-1-01)
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและ
กลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตร โดยปฏิบัติตามคูมือและข้ันตอน
การ ทํ า งาน  การ พัฒนาและบริ ห าร
หลักสูตร ตาม PM-02 (คทธ 2.1-1-02)
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและ
กลไกในการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลั ก สู ต ร  โ ด ยป ฏิ บั ติ ต าม ประ กา ศ
กระทร วงศึ กษา ธิกา ร  เ รื่ อ ง  ก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 (คทธ 2.1-1-03)

คทธ 2.1-1-01 ประกาศของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติการ
เสนอเปดหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555
คทธ 2.1-1-02 คูมือและข้ันตอน
การทํางาน การพัฒนาและบริหาร
หลักสตูร ตาม PM-02
คทธ 2.1-1-03 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552

  2 มีระบบและกลไกการปดหลักสตูรตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและ
กลไกในการปดหลักสูตรหรือปดโครงการ
ปดสอน โดยปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอปดหลักสูตร
หรือปดโครงการเปดสอนหลักสูตร พ.ศ.
2555 (คทธ 2.1-2-01)

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและ
กลไกในการปดหลักสูตร หรือปดโครงการ
เปดสอน โดยปฏิบัติตามคูมือและข้ันตอน
การ ทํ า งาน  การ พัฒนาและบริ ห าร
หลักสูตร ตาม PM-02 (คทธ 2.1-1-02)

คทธ 2.1-2-01 ประกาศของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอ
ปดหลักสูตร หรือปดโครงการเปด
สอนหลักสูตร พ.ศ. 2555

คทธ 2.1-2-02 คูมือและข้ันตอน
การทํางาน การพัฒนาและบริหาร
หลักสตูร ตาม PM-02
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กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ยึดแนว
ปฏิบัติในการแจงปดหลักสูตร หรือปด
โครงการเปดสอน โดยปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติ ของสํ า นักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตามหนังสือ ท่ี ศธ
0506(2)ว409 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2551
เรื่อง แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร
สาขาวิชา (คทธ 2.1-2-03)

คทธ 2.1-2-03 ตามหนังสือท่ี ศธ
0506(2)ว409 ลงวันท่ี 31
มีนาคม 2551 เรื่อง แนว
ปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร
สาขาวิชา

  3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม
“ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรอื
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอน” กรณี
ท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสตูร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ
ดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสตูรเกา
หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนป
การศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)

1 . ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการ เรียนการสอน
ตามหลักสูตรท่ีผานตามเกณฑของTQF
จํานวน 5 หลักสูตร คือ วท.บ.สัตวศาสตร
, วท.บ.พืชศาสตร, วท.บ. ประมง, วท.บ.
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
และ วท.บ.ผลิตภัณฑ ธรรมชาติ เ พ่ือ
สุขภาพและความงาม  โดยไดมี การ
ประเมินผลตัวช้ีผลการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ตามเกณฑ 14 ขอ ตามรายงาน
มคอ.7 ของทุกหลักสูตรขางตน (คทธ 2.1-
3-01)
2. สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตร
ปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548) ตามรายงาน สมอ.07-02 (คทธ
2.1-3-02) และ สมอ.07-04 (คทธ 2.1-3-
03) และผลการประเมินผูใชบัณฑิต (คทธ
2.1-3-04)

คทธ 2.1-3-01 รายงานผลกการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
สาขาวิชาสัตวศาสตร, พืชศาสตร,
ประมง, วิทยาศาสตรการอาหาร,
ผลิตภณัฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ
และความงาม

คทธ 2.1-3.02 สมอ.07-02
หลักสตูรสัตวศาสตร, พืชศาสตร,
ประมง, วิทยาศาสตรการอาหาร,
การแพทยแผนไทยบัณฑิต

คทธ 2.1-3-03 สมอ.07-04
หลักสตูรเทคโนโลยีการผลติสตัว

คทธ 2.1-3-04 ผลการประเมิน
ผูใชบัณฑิต

  4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยาง
นอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ี
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการ

1 . ค ณ ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุม
กํากับหลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามคําสั่งท่ี 14/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจํา
ประจําปการศึกษา 2555 (คทธ 2.1-4-01)
2. คณะกรรมการตามคําสั่งท่ี 14/2555
ไดติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ตลอดปการศึกษา เชน ติดตามกํากับการ
ปรับปรุงหลักสูตร (คทธ 2.1-4-02 เลม

คทธ 2.1-4-01 คําสั่งท่ี 14/2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร ประจําประจําป
การศึกษา 2555

คทธ 2.1-4-02 เลมหลักสตูรท่ีผาน
การปรับปรุงผาน TQF

คทธ 2.1-4-03 สรุป มคอ.3

คทธ 2.1-4-04 สรุป มคอ. 5
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กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป
ทุกหลักสูตร

หลักสูตรท่ีผานการปรับปรุงผาน TQF)
ติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
มคอ.3 (คทธ 2.1-4-03 สรุป มคอ.3)
ติ ด ต า ม ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 (คทธ 2.1-
4-04 สรุป มคอ. 5) และติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (คทธ 2.1-4-05
รายงาน มคอ.7)

คทธ 2.1-4-05 รายงาน มคอ.7

  5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคุม
กํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการ
พัฒนาหลักสตูรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4 กรณีหลักสตูรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมนิ
ครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร

1 . ค ณ ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  มี
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร (คทธ
2.1-5-01) ใหการควบคุมกํากับตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
2. คณะกรรมกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร มคอ.7 (คทธ 2.1-5-02)
เสนอคณะกรรมการประจําคณะเ พ่ือ
พิจารณา

คทธ 2.1-5-01 คําสั่งท่ี 14/2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร
คทธ 2.1-5-02 รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7)

  6 มีความรวมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรระหวางสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ
30 ของจํานวนหลักสตูรวิชาชีพ
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มีความ
รวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตร รวมกับวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร พิษณุโลก ในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ (คทธ 2.1-6-01)
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มีความ
ร วมมื อ กับ วิทย าลั ย เ ทค โน โ ลยี ทา ง
การแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
ในสั ง กั ด สถา บั น พระ บรม ร าชชน ก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (คทธ 2.1-
6-02)
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีขอตกลง
ความรวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาประมง ระหวาง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร กับ สกลฟารม (คทธ 2.1-6-03)
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีขอตกลง
ความรวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษา สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ระหว า ง  คณะทรัพย ากรธร รมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร กับ บริษัท สุโข สปา

คทธ 2.1-6-01ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร
พิษณุโลก ในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขา
สมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
2. คทธ 2.1-6-02 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุข กาญจนาภเิษก
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เขาสมทบใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน
3. คทธ 2.1-6-03 ขอตกลงความ
รวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาประมง ระหวาง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
จํากัด และในเครือบริษัท (คทธ 2.1-6-04)
5. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีขอตกลง
ความรวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาประมง ระหวาง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร กับ บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)  (คทธ 2.1-6-05)

อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ สกล
ฟารม
4. คทธ 2.1-6-04ขอตกลงความ
รวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษา สาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย ระหวาง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร กับ บริษัท สโุข สปา
จํากัด และในเครือบริษัท
คทธ 2.1-6-05 ขอตกลงความ
รวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาประมง ระหวาง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ
5 ขอ

(ผาน ขอ1, 2, 3, 4 และ6) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 4 ขอ
(ผานขอ 1,2,3 และ4) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
TQF ตามกรอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติทุก
หลักสูตร เพ่ือนําไปสูการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใหมีคุณภาพ
สูงสุด
- มีความรวมมือกับองคกรภายนอกในการรวมผลิตบัณฑิตดาน
วิชาชีพ
-หลักสูตรวิชาชีพ ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ

- พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการในทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพให
มากข้ึน
- มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพทุก
หลักสูตร

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- หลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนักศึกษาเรียน
คอนขางนอย

- พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองเพ่ือกระตุนใหมีผู เรียนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากข้ึน
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (สกอ.2.2)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจํา ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ
2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป
สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก =

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก

x 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอยละของอาจารยประจํา

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1

เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได =
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

x 5
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรสายวิชาการ รวมท้ังสิ้น 76 คน เปนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก 12 คน คิดเปนรอยละ 15.80 ไดคะแนนเทากับ 2.63 รายละเอียดดังตอไปน้ี
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนบุคลากร ดังน้ี

-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 76 คน
-จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ จํานวน 13 คน
-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 10 คน
-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา จํานวน 54 คน
-จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 12 คน
-จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา จํานวน 12 คน

สูตรการคํานวณ (วิธีท่ี 1)

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
=12*100/76
=15.79
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แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5
=15.79*5/30
=2.63

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 76
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 12
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา
(กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

-

คณะ จํานวนอาจารยประจํา (นับรวมลาศึกษาตอ )
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รวมจํานวนอาจารย 10 54 12 76
รอยละของอาจารย 13.15 71.05 15.80 100

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 30 ข้ึนไป รอยละ 13.74 2.29 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 30 ข้ึนไป รอยละ 15.79 2.63 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 30 ข้ึนไป รอยละ 15.79 2.63 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีแผนในการสงบุคลากรไปศึกษาตอในระดับปรญิญาเอกเพ่ิม
มากข้ึน

สนับสนุนแหลงศึกษาตอใหแกบุคลากรในระดับปริญญาเอกท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาราชการ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ครุภณัฑทางการศึกษาท่ีจะรองรับการทํางานวิจัยและ
การเรยีนการสอนไมเพียงพอ

จัดทํางบประมาณประจําปสําหรบัครุภณัฑเพ่ือการศึกษา
โดยการเพ่ิมสัดสวนใหมากข้ึนและสามารถรองรับการ
วิจัยและการเรียนการสอน

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 2.2-01 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2 คทธ 2.2-02 แผนพัฒนาบุคลากรและการจดัการความรู ประจําปงบประมาณ 2555
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป

สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0-5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2

1. คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ

2. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย รวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

=
จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

x 100
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได =
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

x 5
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5

หรือ
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน
2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ

1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได =
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา

x 5
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปท่ีผานมา

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 76 คน โดยเปน

อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงอาจารย จํานวน 65 คน อาจารยท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 คน คณะฯ เลือกใชเกณฑ (วิธีท่ี
1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

การคํานวณ
-อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เทากับ 11 คน
-คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

= 11*100/76
= 14.47

-คํานวณการแปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
= 14.47*5/60
= 1.21



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -14

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 76
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย 65
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 11
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย -
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย -
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา 13.74

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 60 ข้ึนไป รอยละ 13.74 1.14 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 60 ข้ึนไป รอยละ 14.47 1.21 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 60 ข้ึนไป รอยละ 14.47 1.21 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

-คณะฯ ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและมีการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการเปนจํานวนมากและตอเน่ือง

-มีนโยบายสนับสนุนบคุลากรในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ท้ังระดับชาติและนานาชาติ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1) อาจารยมีภาระงานมากเกินกวาภารกิจหลัก 4 ดาน

2) มีการสงผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการนอย

1) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจและสายการ
ปฏิบัติงาน

2) คณะฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดพิมพเอกสาร
หรือผลงานทางวิชาการ

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 2.3-01 แบบสรุปยอดบุคลากรสายวิชาการ
2 คทธ 2.3-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคลินิกวิชาการ
3 คทธ 2.3-03 แบบสํารวจความจํานงการขอตําแหนงทางวิชาการ
4 คทธ 2.3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 1/2556
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
ผลการประเมินตนเอง

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีแผนการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร โดยแผนไดแสดงถึงจํานวน
บุคลากร จํานวนอัตรากําลังในปจจุบัน (คทธ 2.4-
1-01) และไดมีการสํารวจความตองการพัฒนา
ตนเองท้ังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
(คทธ 2.4-1-02) คณะฯ ไดจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน (คทธ 2.4-
1-03)

คทธ 2.4-1-01 แผนการพัฒนา
บุคลากร ปงบประมาณ 2555

คทธ 2.4-1-02 แบบสํารวจความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน

คทธ 2.4-1-03 แผนการพัฒนา
บุคลากรดานการลาศึกษาตอ

  2 มีการบรหิารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ส นับสนุนให
คณาจารยยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (คทธ
2.4-2-01) และจัดตั้ งคลิ นิกวิชาการ เ พ่ือให
คําแนะนําในการขอผลงานทางวิชาการ (คทธ 2.4-
2-02) และพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนการ
รับบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง โดยกําหนด
ลักษณะงาน คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงของ
บุคลากรท่ีตองการตามแผนท่ีวางไว (คทธ 2.4-2-
03) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกสายงานท่ีมีรูปแบบชัดเจนทุกรอบระยะเวลา
(คทธ 2.4-2-04) และมีการพัฒนาบุคลากรตาม
ตําแหนงโดยการใหเขารวมการอบรม สัมมนา
และประชุมวิชาการตางๆ (คทธ 2.4-2-05)

คทธ 2.4-2-01 แบบแสดงความจํานง
การขอตําแหนงทางวิชาการ

คทธ 2.4-2-02 คําสั่งแตงตั้งแผนก
คลินิกวิชาการ

คทธ 2.4-2-03 การสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร/ประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ

คทธ 2.4-2-04 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขาราชการ,ลูกจางประจํา,
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา,
พนักงานราชการ,ลูกจางเงินรายได
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2555) และครั้งท่ี
2 (1 ตุลาคม 2555)

คทธ 2.4-2-05 การพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายวิชาการและสายสาย
สนับสนุน การเขารวมอบรม/ประชุม/
สัมมนาและศึกษาดูงาน

  3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี
และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ไดส ง เสริมให
บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีและ เพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธท่ีดีตอบุคลากรภายในและภายนอก
องคกร โดยการสนับสนุนบุคลากรเขารวมการ
แขงขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งท่ี 13 ปการศึกษา 2555
“หนองหญาไซเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร ซึ่งไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป (คทธ 2.4-
3-01) ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา “หนองหญา

คทธ 2.4-3-01 หนังสือท่ี 5134/ว060
เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพรอม
รวมแขงขันกีฬาประเพณีจตุรมติร ครั้ง
ท่ี 13 ปการศึกษา 2555

คทธ 2.4-3-02 ภาพกิจกรรมการ
แขงขันกีฬา “หนองหญาไซเกมส”

คทธ 2.4-3-03 หนังสือท่ี 5134/ว023
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ไซเกมส” (คทธ 2.4-3-02) และการแขงขันกีฬา
บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร ประจําป 2555 (คทธ
2.4-3-03) ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬาและงาน
สั งสรรคป ใหม (คทธ 2 .4 -3-04 ) มี การจั ด
สวัสดิการท่ีพักอาศัย (คทธ 2.4-3-05) เ งินกู
สวัสดิการ (คทธ 2.4-3-06)

เรื่อง ขอเชิญรวมเปนเกียรติ และเขา
รวมการแขงขันกีฬาบุคลากรวิทยาเขต
สกลนคร ประจาํป 2555

คทธ 2.4-3-04 ภาพกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาบุคลากร และรวมงาน
สังสรรคปใหม

คทธ 2.4-3-05 ประกาศ มทร.อีสาน
วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การเขาพัก
อาศัยในบานพักของมทร.อีสาน

คทธ 2.4-3-06 แบบสรุปการใชบรกิาร
กองทุนสวัสดิการ

  4 มีระบบการตดิตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชใน
การจัดการเรยีนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวของ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการติดตาม
ใหบุคลากรสรุปรายงานผลการไปราชการในการ
เขารวมการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน (คทธ 2.4-4-01) และคณะไดสงบุคลากร
สายวิชาการ/สายสนับสนุนเขารวมการประชุม/
อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานโดยใหบุคลากร
เขียนรายงานตามแบบรายงานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และให
ระบุรายละเอียดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม
สัมมนา ฯลฯ ใหชัดเจนสามารถนําความรูท่ีไดมา
พัฒนางานดานการจัดการเรียนการสอนและการ
นํามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของอยางไร (คทธ
2.4-4-02), (คทธ 2.4-4-03), (คทธ2.4-4-04)

คทธ 2.4-4-01 หนังสือท่ี ศธ0586
(กบค)/1014 ลงวันท่ี 13 มิ.ย. 2555
เรื่อง ขอใหรายงานผลการเดินทางไป
ราชการเพ่ือฝกอบรม

คทธ 2.4-4-02 แบบรายงานการไป
อบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน เรื่อง OPEN HOUSE OPEN
AEC FOR FOOD PROCESSING BY
MICROTHERMICS นํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
Food Processing ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คทธ 2.4-4-03 แบบรายงานการไป
อบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน เรื่อง การพัฒนาตําราวิชาหัตถ
เวชกรรมไทย (นวดไทย) สาํหรับ
หลักสตูรการแพทยแผนไทยประยกุต
นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชา นวดไทย ในหลักสูตร
การแพทยแผนไทย

คทธ 2.4-4-04 แบบรายงานการไป
อบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน เรื่อง “สัมมนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ันตอนการบริหารหลักสูตรท่ี
ดี” นํามาใชพัฒนาในการปฏิบัติงาน
ของแผนกงานพัฒนาหลักสูตรและ
สงเสริมการศึกษา

  5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณโดยการประกาศจรรยาบรรณและ
สําเนาแจงไปยังสาขาและงานตาง เพ่ือใหอาจารย

คทธ 2.4-5-01 ขอบังคับของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานวาดวย จรรยาบรรณขาราชการ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ไดทราบ

และถือปฏิบัติ (คทธ 2.4-5-01) และไดแจงในการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งท่ี 7/2554(คทธ
2.4-5-02)

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลยั
คทธ 2.4-5-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ ครั้งท่ี
7/2554

  6 มีการประเมินผลความสําเรจ็ของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยงาน
บุคลากรของคณะฯ สรุปและรวบรวมเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 1/2556
(คทธ 2.4-6-01)

คทธ 2.4-6-01 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารประจําคณะฯ ครัง้ท่ี
1/2556

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได นํ าผลการ
ประเมินของแผนการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการนําเสนอและ
ท บ ท ว น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหาร ครั้งท่ี 1/2556(คทธ 2.4-7-01)
และมีแนวทางขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ พรอม
กําหนดระยะเวลา และสํารวจความตองการและ
ความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีหนวยงานจัดข้ึน เพ่ือ
นําขอมูลไปประกอบการจัดทําแผนฯ ตอไป

คทธ 2.4-7-01 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารประจําคณะฯ ครัง้ท่ี
1/2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 3 ขอ
(ผาน ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4) 3 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน บุคลากรไดรับการสงเสริมในการไปพัฒนาความรูและทักษะตาม
สายงานหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสุมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.2.5)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให

นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใช
ในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เครื่อง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ อางอิงขอมูลผล
การดําเนินการสาํรวจจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใหบริการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัฯ  ซึ่งมีการจดัการหรือ
จัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอรใชอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ
เครื่อง

- คา FTES เทากับ 1,259.94 ( คทธ 2.5-
1-01)

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการ
นักศึกษา
จํานวนท้ังสิ้น 581.00 เครื่อง (คทธ 2.5-
1-02)
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desk Top)

จํานวน 10เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Note

Book) และอุปกรณเคลื่อนท่ี
(Mobile Device) จํานวน 571
เครื่อง

= FTES/จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับบรกิารนักศึกษา
=  1,259.94/581
=   2.17 FTES ตอเคร่ือง

คทธ 2.5-1-01 คา FTES ป
การศึกษา 2555

คทธ 2.5-1-02 ตารางสรุปจํานวน
คอมพิวเตอร วิทยาเขตสกลนคร ป
การศึกษา 2555

  2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรยีนรู
อ่ืนๆผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและมีการฝกอบรม
การใชงานแกนักศึกษาทุกป
การศึกษา

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ อางอิงขอมูล
มหาวิทยาลยัฯ ท่ีมีการใหบริการหองสมุด
และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ไดแกศูนยการเรยีนดวยตนเอง
Multimedia Library ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS) นักศึกษาสามารถสืบคน
ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากร

คทธ 2.5-2-01 สรุปสถิติผูเขาใช
บริการศูนยวิทยบริการและ
Printout บริการตางๆ ผาน
เครือขายคอมพิวเตอร

คทธ 2.5-2-02 รายงานการ
ประเมินผลโครงการอบรมการใช
งานระบบจัดการขอมูลและบริการ
อินเทอรเน็ต
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
สารสนเทศและสามารถจองหนังสือโดย
ระบบ OPAC ผานระบบอินเทอรเน็ต ไดทาง
http://dorit.skc.rmti.ac.th (คทธ 2.5-2-
01)
- มีการอบรม แนะนําการใหบริการของ
ศูนยวิทยบริการใหกับศึกษาใหมทุกป
การศึกษา ไดแก

1. โครงการอบรมการใชงานระบบจัดการ
ขอมูลและบริการอินเทอรเน็ต ปการศึกษา
2555 ระยะเวลาการดําเนินงาน เดือน
มิถุนายน 2555 จํานวนผูเขารวมอบรม
ท้ังสิ้น 179 คน (คทธ. 2.5-2-02)
2. โครงการสงเสริมการใชเครื่องยืม
อัตโนมัติ (Self Check) หองสมุด
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ระยะเวลาการดําเนินงาน
17 เมษายน 2556 จํานวนผูเขารวม
โครงการท้ังสิ้น 62 คน (คทธ 2.5-2-03)
3. โครงการ “สงเสริมการอานเพ่ือนสราง
ทักษะการเรยีนรูสารนิเทศ” (คทธ 2.5-2-
04)

คทธ 2.5-2-03 รายงานการ
ประเมินผลโครงการสงเสรมิการใช
เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check)
หองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คทธ 2.5-2-04 รายงานการ
ประเมินผลโครงการ “สงเสริมการ
อานเพ่ือสรางทักษะการเรียนรู
สารนิเทศ”

  3 มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสม
ตอการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน
ดานหองเรียนหองปฏิบตัิการ
อุปกรณการศึกษาและจุดเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ อางอิงขอมูลผล
การสํารวจของมหาวิทยาลยัฯ มีอาคาร
ท้ังหมด 21อาคาร แยกเปน

1. หองเรียน จํานวน 111 หอง
2. หองปฏิบัติการ จํานวน 122 หอง
3. หองพักอาจารย 24 หอง
4. หองประชุม จํานวน 18 หอง
5. สํานักงาน จํานวน 23 หอง

(คทธ 2.5-3-01)

- จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย
จํานวน 45 จุด
(คทธ 2.5-3-02)

คทธ 2.5-3-01 สรุปขอมูลอาคาร
สถานท่ี ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 2.5-3-02 ตารางสรุปจํานวน
คอมพิวเตอร วิทยาเขตสกลนคร ป
การศึกษา 2555

  4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปนอ่ืนๆอยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรการบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาลการ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา

- มีบริการนักศึกษาผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
1. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

(OPAC)
(คทธ 2.5-4-01)

2. ระบบ ESS เพ่ือบริการใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตรวจสอบผลการ
เรียน อีกท้ังอาจารยผูสอน/อาจารย
ท่ีปรึกษาสามารถเขาระบบดูและ

คทธ 2.5-4-01 :Print out การ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
(OPAC)http://opac.skc.rmuti.ac.
th/

คทธ 2.5-4-02 : Print out ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริการนักศึกษา
http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti
/registration/
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
อนุมั ติ การลงทะ เบี ยน เรี ยนใน
รายวิชาตางๆ และสงผลการเรียน
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได
(คทธ 2.5-4-02)

- สิ่งอํานวยความสะดวก ดงัน้ี
1. ก า ร บ ริ ก า ร อ น า มั ย แ ล ะ ก า ร

รักษาพยาบาลใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนเวชภัณฑยา
สามัญประจําบาน (คทธ 2.5-4-03)

2. การบริการดานสนามกีฬา เชน
สนาม ฟุตบอล ฟุตซอล  สนาม
วอล เล ย บอล  เทน นิส  ตะกร อ
บาสเกตบอล เปตอง ปงปอง กรีฑา
รวมถึงมีอุปกรณสําหรับใหบริการ
โดยการจัดทําเปนโครงการจัดซื้อ
อุปกรณ กีฬาสํ าหรับ ใหบริ กา ร
นักศึกษา(คทธ 2.5-4-04)

3. การบริการโรงอาหารแยกออกเปน
2 สวน คือ  โรงอาหาร บริ เ วณ
อาคารอเนกประสงค  และโรง
อาหาร บริเวณหอพักนักศึกษา
(คทธ 2.5-4-05)

คทธ 2.5-4-03 : ภาพหองพยาบาล

คทธ 2.5-4-04 : ภาพสนามกีฬา

คทธ 2.5-4-05 : ภาพโรงอาหาร

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอย
ในเรื่องประปาไฟฟาระบบกําจัด
ของเสียการจดัการขยะรวมท้ังมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตางๆโดยเปนไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

- มีสาธารณูปโภคในเรื่องประปาและ
สุขาภิบาล  ไฟฟาทุกอาคาร มีการเก็บ
ขยะในชวงเวลาเชาของทุกวัน มีการจาง
แมบานทุกความสะอาดประจําอาคารทุก
อาคาร (คทธ 2.5-5-01)

- มีการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภยั
จํานวน 9 คน โดยมีการแบงหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยตามอาคารภายใน
มหาวิทยาลยัมีการติดตั้งถังดับเพลงิ
กลองวงจรปด (คทธ 2.5-5-02)

คทธ 2.5-5-01 :รูปภาพระบบ
สาธารณูปโภคภายใน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คทธ 2.5-5-02 : ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณ
โดยรอบ  ระบบและอุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5

- ผลการประเมินคณุภาพของการบริการ
ขอ 2 ไดแก
1. หองสมุด เทากับ 3.95
2. ศูนยการเรียนดวยตนเอง เทากับ

3.61
3. ศูนยคอมพิวเตอร เทากับ 4.26

คทธ 2.5-6-01 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจ งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ 2555



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -21

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
(คทธ 2.5-6-01)

4. โครงการอบรมการใชงานระบบ
จัดการขอมลูและบริการอินเทอรเน็ต
เทากับ 4.21

(คทธ 2.5-6-02)
5.โครงการสงเสริมการใชเครื่องยืม

อัตโนมัติ (Self Check) หองสมุด
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร เทากับ 3.85 (คทธ
2.5-6.03)

6.โครงการ “สงเสรมิการอานเพ่ือสราง
ทักษะการเรยีนรูสารนิเทศ” เทากับ 4.05
(คทธ 2.5-6-04)

ผลเฉลี่ยการประเมิน ขอ 2 เทากับ 3.99

- ผลการประเมินคณุภาพของการบริการ
ขอ 3 ไดแก
1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ตอเครื่องมือ อุปกรณ ครุภณัฑ
หองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555
เทากับ 3.52 (คทธ 2.5-6-05)

ผลเฉลี่ยการประเมิน ขอ 3 เทากับ 3.52

- ผลการประเมินคณุภาพของการบริการ
ขอ 4 ไดแก
1.การบริการอนามัยและการ

รักษาพยาบาล เทากับ 3.89 (คทธ 2.5-6-
06)

2. การบริการโรงอาหาร เทากับ 3.66
(คทธ 2.5-6-07)

ผลเฉลี่ยการประเมิน ขอ 4 เทากับ 3.78
- ผลการประเมินคณุภาพของการบริการ

ขอ 5
1. บริการแผนกงานอาคารและ

สถานท่ี เทากับ3.62 (คทธ 2.5-6-08)
2. บริการรักษาความปลอดภัย

เทากับ 3.71 (คทธ 2.5-6-09)
3. การดูแลภูมิทัศน เทากับ 3.82

(คทธ 2.5-6-10)
ผลเฉลี่ยการประเมิน ขอ 5 เทากับ 3.75

คทธ 2.5-6-02 รายงานการ
ประเมินผลโครงการอบรมการใช
งานระบบจัดงานขอมลูและบริการ
อินเทอรเน็ต

คทธ 2.5-6-03 รายงานการ
ประเมินผลโครงการสงเสรมิการใช
เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check)
หองสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คทธ 2.5-6-04 รายงานการ
ประเมินผลโครงการ “สงเสริมการ
อานเพ่ือสรางทักษะการเรียนรู
สารนิเทศ”

คทธ 2.5-6-05 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจตอเครื่องมือ อุปกรณ
ครุภณัฑ หองปฏิบัติการ

คทธ 2.5-6-06 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ แผนกงาน
พยาบาลและประกันสุขภาพ

คทธ 2.5-6-07 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจบริการโรง
อาหาร

คทธ 2.5-6-08 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการแผนกงานอาคารสถานท่ี

คทธ 2.5-6-09 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
แผนกงานรักษาความปลอดภัย

คทธ 2.5-6.10 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจในการใหบริการดาน
ดูแลภมูิทัศน

  7 มีการนําผลการประเมินคณุภาพใน
ขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ
ท่ีสนองความตองการของ

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ อางอิงขอมูล
กลางมหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดสาํรวจหองสมุด
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

คทธ 2.5-7-01 รายงานการประชุม
งานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 9/2555 ระเบียบ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ผูรับบริการ เรียนรู และนําผลจากการประเมินความพึง

พอใจ ประจําปงบประมาณ 2555 ซึ่งไดรับ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงดังน้ี

1. หองนํ้าชํารุด ไมพอใช นํ้าไมไหล
การดําเนินงาน เน่ืองจากนํ้าบริเวณช้ัน 2
ของศูนยคอมพิวเตอรไมไหล ซึ่งเปนชวงท่ีมี
การฝกอบรม งานวิทยบริการฯ ได
ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุของปญหานํ้าไม
ไหลแลว ซึ่งพบวาทอนํ้าของอาคารใชงานมา
นาน จึงทําใหเกิดการชํารดุ จึงไดแจงให
เจาหนาท่ีมาเปลี่ยนทอนํ้า ปจจุบนัสามารถ
ใชงานไดตามปกติแลว
(คทธ 2.5-7-01)

2. ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
การดําเนินงาน งานวิทยบริการฯ ได
ดําเนินการขออนุมตัิงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2557 เพ่ือจัดทําโครงการ
ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(คทธ 2.5-7-02)

3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของหองสมุด
เพ่ิมระบบปรับอากาศ
การดําเนินงาน งานวิทยบริการฯ ไดรับ
อนุมัติงบลงทุน งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือ
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนจํานวนเงิน 5,382,500 บาท
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ (คทธ
2.5-7-03)

วาระท่ี 4 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 4.1
ฝายบรหิารงานท่ัวไป

คทธ 2.5-7-02 รายละเอียดคําช้ีแจง
คาครุภณัฑ งบประมาณรายจาย
ประจําป 2557

คทธ 2.5-7-03 งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(เบื้องตน)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 7 ขอ 6 ขอ
(ผานขอ1,2,3,4,5และ6)

4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิตนเอง การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก

คณะกรรมการ
การบรรลุเปาหมาย

มีการดําเนินการ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติใหความสําคัญกับการจัดสรร
งบประมาณในเรื่องของระบบเครอืขายอินเทอรเน็ต

จัดทําโครงการเพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือ
ปองกันปญหาการรองเรียน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงานเพ่ือนํามา
พัฒนาหนวยงานใหดียิ่งข้ึน
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
การคิดรอบป ปการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัทุก
หลักสตูร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร คือ คณะฯ ยึดแนวปฏิบัติตาม
คูมือข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน การรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6) (คทธ 2.6-1-01) และยึดแนวปฏิบัติ
ตามคูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(คทธ 2.6-1-02)

คทธ 2.6-1-01คูมือข้ันตอนการจดัการ
เรียนการสอน การรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
ประสบการณ และประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6)ตาม PM-09

คทธ 2.6-1-02 คูมือการจัดการเรยีน
การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณภาคสนาม
(ถาม)ี กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา ตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรติดตามการจัดสงรายงานการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) (คทธ 2.6-2-01) ใหแลว
เสร็จกอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

คทธ 2.6-2-01 สรุปรายงานการจดัทํา
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ภาค
เรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555

  3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาท่ีสงเสริม
ทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง
และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียนหรือจากการทําวิจัย

ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได
กําหนดรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
และใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียน หรือจากการทําวิจัย ไดแก รายวิชาปญหา
พิเศษ และวิชาโครงงาน (คทธ2.6-2-01) และ (คทธ 2.6-
2-02)

คทธ 2.6-3-01 โครงการสอนรายวิชา
ปญหาพิเศษ

คทธ 2.6-3-02 รายงานผลการ
การศึกษา คนควา ทดลอง ของ
รายวิชา

  4 มีการใหผูมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามสีวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสตูร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนแกนักศึกษาในทุกหลักสูตร
(คทธ 2.6-4-01) ไดแก

(1) หลักสูตรสัตวศาสตร ศึกษาดูงาน ณ ปศุสตัว
อําเภอพังโคนตามเอกสารขออนุญาตศึกษาดูงาน (คทธ
2.6-4-02)

(2) หลักสูตรพืชศาสตร เชิญผูจัดการบริษัทมอน
ซานโต  ไทยแลนด จํากัด (สาขาพังโคน) เปนวิทยากร

คทธ 2.6-4-01 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนแกนักศึกษา
ในทุกหลักสูตร

คทธ 2.6-4-02 หนังสือท่ี ศธ0586.05
(คทธ)/144 เรื่อง ขออนุญาตศึกษาดู
งาน ลงวันท่ี 21 ก.พ. 2556

คทธ 2.6-4-03 หนังสือท่ี ศธ0586.05
(คทธ)/062 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -25

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
บรรยายพิเศษ (คทธ 2.6-4-03)

(3) หลักสูตรประมง เชิญผูจัดการท่ัวไป บริษัทเจริญ
โภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) สาขารอยเอ็ด และ
สาขาสกลนคร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (คทธ 2.6-4-
04)

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเฉลมิพระ
เกียรติ วิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (คทธ
2.6-4-05)

(5) หลักสูตรการแพทยแผนไทย เชิญผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ธัญดา  สุทธิธรรม จาก
มหาวิทยาลยัขอนแกน เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ (คทธ
2.6-4-06)

(6) หลักสูตรผลติภณัฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม เชิญคณุเฉลิมชัย เตรียมพัฒนา จากบริษัท ซี
นารีโอ จํากัด เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ(คทธ 2.6-4-
07)

เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร

คทธ 2.6-4-04 หนังสือท่ี ศธ0586.05
(คทธ)/110 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ
2556 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร

คทธ 2.6-4-05 หนังสือท่ี ศธ0586.05
(คทธ)/082 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ
2556 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร

คทธ 2.6-4-06 หนังสือท่ี ศธ0586.05
(คทธ)/074 ลงวันท่ี 4กุมภาพันธ 2556
เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร

คทธ 2.6-4-07 หนังสือท่ี ศธ0586.05
(คทธ)/111 ลงวันท่ี 12กุมภาพันธ
2556 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร

  5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจดัการเรยีนรูท่ีพัฒนา
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพชนิดผงพรอมชงจากขาวฮางงอก ผูวิจัยนาง
สุภกาญจน  พรหมขันธ (คทธ 2.6-5-01) โดยนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนเขากับรายวิชา 03-051-202
ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2 ตามท่ีรายละเอียดท่ีปรกกฎในรายงาน มคอ.5 (คทธ
2.6-5-02) โดยนักศึกษาไดมสีวนรวมในการสํารวจและ
รวบรวมกระบวนการทําขาวฮางและรวบรวมตัวอยาง
จากแหลงผลิตตางๆ ศึกษาวิเคราะหวิจัยปรมิาณ
สาระสําคญัโดยบูรณาการรวมกับการเรยีนการสอน
รวมถึงการนําออกเผยแพรประโยชนของขาวฮางผานทาง
แผนพับ โปสเตอรในงานนิทรรศการงานเกษตรและ
เทคโนโลยีพ้ืนบานอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 2.6-
5-03)

คทธ 2.6-5-01 Print Out สรุปรายช่ือ
โครงการวิจัยท่ีไดรับเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2555

คทธ 2 . 6 -5 -02 ร าย ง านผ ลกา ร
ดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 03-
0 5 1 -2 0 2 ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2

คทธ 2 . 6 -5 -03 ร าย ง านผ ลกา ร
ดําเนินงานโครงการรวบรวมภูมิปญญา
การทําขาวฮางของชาวภูไทในจังหวัด
สกลนคร

  6 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมตีอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวิชา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจดัประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดเรียนการสอน โดย
ใชแบบประเมินการจัดเรียนการสอนตาม คูมือ PM-09
ฟอรม FM09-04 ประเมินภาคทฤษฎี (คทธ 2.6-6-01)

คทธ 2.6-6-01 สรุปผลการประเมนิ
การจัดการเรยีนการสอน
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเตม็ 5

และฟอรม FM09-05 ประเมินภาคปฏิบัติ (คทธ 2.6-6-
02)

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ตามรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) เสนอเสนอตอ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจาํ
หลักสตูร ตรวจสอบความถูกตองหรือปรับปรุงตามท่ี
อาจารยผูสอนรายงาน เพ่ือนําเสนอประธานหลักสูตร
และหัวหนาสาขาวิชาพิจารณาเหน็ชอบ (คทธ 2.6-7-01)
และ (คทธ 2.6-7-02)

คทธ 2.6-7-01 รายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5)

คทธ 2.6-7-02 ตารางสรุปผลการ
จัดทํารายงาน มคอ.5

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 5 ขอ
(ผาน ขอ1 ,2 ,3 ,4 และ5)

3 คะแนน
ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 6 ขอ
(ผาน ขอ1,2,3, 4, 5 และ 7) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและทันเหตุการณเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตาม สกอ.กําหนด
2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม
3. มีลานวัฒนธรรมซึ่งเปนจุดรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับ
นักศึกษา เชน แขงขันทักษะวิชาการ กิจโครงการสัจธรรมชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไหวครู ปใหม ฯลฯ เปนตน

1. มีการสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมอบรมหาความรู เพ่ือนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน
2. สนับสนุนใหบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถภายนอกมาใหความรู
ถายทอดประสบการณ ใหนักศึกษารับฟงทุกช้ันป

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนคุณลักษณของบณัฑิต (สกอ 2.7)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการสาํรวจคณุลักษณะของบัณฑติ

ท่ีพึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก
หลักสตูรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสตูร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ไดจัดสงแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและอัตลักษณบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คทธ 2.7-1-01) ใน
ทุกหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2554 จํานวน 99 คน (คทธ 2.7-1-02)

คทธ 2.7-1-01 แบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
และอัตลักษณบณัฑิตมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คทธ 2.7-1-02 รายนามบัณฑติท่ี
สําเรจ็การศึกษาประจําปการศึกษา
2554

  2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

จากผลการประเมิน ขอท่ี 1 ฝายวิชาและ
งานวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดนําผล
รายงานการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณบัณฑิต คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ รุนปการศึกษา 2554 นํา
ผลการประเมินเขาท่ีประชุมประจําเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมประจําเดือนเมษายน 2556 (คทธ
2.7-2-01)

คทธ 2.7-2-01 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 3/2556 ประจําเดือน เมษายน
2556 วันพฤหัสบดี ท่ี 4 เมษายน
2556 ณ หองประชุมภูเมาหลวง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  3 มีการสงเสรมิสนับสนุนทรัพยากร
ท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดเปดรับสมัคร
บุคลากรสายผูสอนในปการศึกษา 2555 เปน
จํานวนมากเพ่ือรองรับกับจํานวนนักศึกษามี
อัตราสูงข้ึน (คทธ 2.7-3-01) และคณะฯ ได
จัดสรรงบประมาณเปนคาวัสดุการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาและ
คณาจารย (คทธ 2.7-3-02)

คทธ 2.7-3-01 รายช่ือบุคลากรสาย
ผูสอนรับเขาใหม ปการศึกษา 2555

คทธ 2.7-3-02 หนังสือท่ี 5312/1074
ลงวันท่ี 20 พ.ย.55 เรื่อง แจงยอดการ
จัดสรรเงินคาวัสดุการเรยีนการสอน
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2555

  4 มีระบบและกลไกการสงเสรมิให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวาง
สถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วาดวย การจายเงินรายไดเปนคาใชจายในการ
แขงขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดู
งานของนักศึกษา พ.ศ. 2555 (คทธ 2.7-4-01)

คทธ 2.7-4-01ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวย การ
จายเงินรายไดเปนคาใชจายในการ
แขงขันวิชาการ ประชุมวิชาการและ
การศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.
2555
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  5 มีกิจกรรมเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา
ของคณะฯ คือ โครงการสัจธรรมชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (คทธ 2.7-5-01)

คทธ 2.7-5-01 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการสจัธรรมชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิทุก
หลักสตูร
- มีการเตรียมความพรอมท่ีจะสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรตอไป
- มีงบการจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอแตการจัดการเรยีนการสอน
พรอมมีงบประมาณสนับสนุนจัดซือ้วัสดุการจดัการเรียนการสอน

หลักสตูรตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิในทุกหลักสตูร

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
นําผลการประเมินคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสตูรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
นําเขาท่ีประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
สงเสริมทักษะอาชีพและคณุลักษณะของบัณฑติ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  นําเอาประกาศของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน เรื่อง ขอกําหนด
พฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (คทธ 2.8-1-01)
เปนขอกําหนดดานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษา

คทธ 2.8-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง ขอกําหนดพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

  2 มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคณุธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยัง
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา
และผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง
ท้ังสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดทําบันทึกแจงเวียน
ประกาศ (คทธ 2.8-2-01) ตาม ขอ 1 ไปยังผูบริหาร
คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของภายในคณะฯ
รับทราบอยางท่ัวถึง

คทธ 2.8-2-01 บันทึกขอความท่ี
5312/400 ลงวันท่ี 4 พ.ค. 2554
เรื่อง ขอสงประกาศฯ

  3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน
ขอ 1 โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจดัโครงการท่ีสงเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมดานคณุธรรมจริยธรรมและอยู
อยางพอเพียง คือ โครงการสัจธรรมชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (คทธ 2.8-3-01)

คทธ 2.8-3-01 โครงการสัจธรรม
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

  4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดใน
ขอ 3 โดยมผีลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของตัวบงช้ี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดาํเนินโครงการสัจธรรม
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดประเมินผล
โครงการบรรลุตามเปาหมายและมีผลคะแนนรอยละ
93.40 (คทธ 2.8-4-01)

คทธ 2.8-4-01 สรุปแบบประเมิน
โครงการสัจธรรมชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

  5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยก
ยองชมเชย ประกาศเกียรติคณุ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

- -
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ
(ผาน ขอ 1,2,3,4) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- มีการสงเสริมกิจกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมอยางเปน
รูปธรรม

อาจารยผูสอนตองสอดแทรกในเรือ่งคุณธรรม จริยธรรมในวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอนและใหความรูกับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- สงเสริมการนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรม ภายนอกสถานศึกษาใหมากข้ึน

-สนับสนุนดานงบประมาณในการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1)
การคิดรอบป ปการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
วิธีการคํานวณ

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
x 100

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มบีัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 จํานวน 99 คน มีจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ

เรื่องภาวะการทํางานของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 94 คน ซึ่งจากผลการสํารวจมีบณัฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป จํานวน 49 คน  บัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5 คน บัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 43 คน มีบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 1
คน ดังน้ันจากวิธีคํานวณ หาจํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หาไดจาก

49*100 /51= 96.08

เทียบบัญญตัยางค 100 เทากับ 5 คะแนน
96.08*5/100= 4.80

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 49
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 99
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 94
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 44
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 5
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 43
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 0
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 1
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท 0
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร 0
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉลี่ย) 13,339

รอยละของผูตอบแบบสาํรวจเรื่องเรื่องการมีงานทํา (อยางนอยรอยละ ๗๐) 94.95
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 80 รอยละ 76.09 3.80 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 รอยละ 96.08 4.80 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 80 รอยละ 96.08 4.80 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีการทําความรวมมือกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑดานสหกิจศึกษา
และคัดสรรผูสําเร็จการศึกษาเขาเปนพนักงานบริษัท

ทํ าค ว าม ร ว มมื อ กั บสถานประกอบกา รณ แล ะ เน น
สหกิจศึกษา

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการตดิตามภาวการณมีงานทําของบัณฑติใหตอบแบบ
สํารวจครบ 100 เปอรเซ็นต

สรางเครือขายการทําสหกิจศึกษากับบริษัท หรือ หนวยงานท่ี
สามารถรับนักศึกษาเขาทํางานไดในอนาคต

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1 คทธ 2.9.1-01 บัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  อางอิงขอมูล จากศูนยกลาง มทร.อีสาน
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.2)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต ( คะแนนเต็ม 5 )

ผลการดําเนินงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มบีัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 จํานวน 99 คน จากผลการสํารวจการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีจํานวนบณัฑิตท่ีผูประกอบการสงแบบประเมินมาจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละความพึง
พอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรเีปน 49.49 ไดผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑิตปริญญาตรี
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเปน 194.48 มีผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอ
บัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) ได 3.97 คะแนน

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
๒.๑ จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 99

 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 49

- - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.97
 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 49
 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี 49.49

๒.๒ จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท้ังหมด (คน) 0
 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 0

- - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 0
 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 0
 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 0

๒.๓ จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท้ังหมด (คน) 0
 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 0

- - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 0
 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 0
 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก 0

๒.๔ จํานวนบณัฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 49
๒.๕ ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบณัฑิตปริญญาตร ี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 194.48

๒.๖ รอยละของบัณฑิตท่ีไดรบัการประเมินตอจํานวนบณัฑติท้ังหมด (อยางนอยรอยละ ๒๐) 49.49
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.19 4.19 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5.00 3.97 3.97 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 3.97 3.97 คะแนน บรรลเุปาหมาย/ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหีลักสตูรท่ีพัฒนาเขากรอบ TQF
ทุกหลักสูตร

ทุกหลักสูตรมีแผนการฝกงานในระบบสหกิจศึกษาและทําความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
นําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสตูร จัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสตูร

เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 2.10.1-01 รายงานติดตามผล การประเมินคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
และอัตลักษณบณัฑิต วิทยาเขตสกลนคร รุนปการศึกษา 2554 อางอิงขอมูลจากงานพัฒนา
นักศึกษา วิทยาเขตสกลนคร
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11.1 ผลงานของผูสาํเรจ็ของการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.3)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปปฏิทิน
วิธีการคํานวณ

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพร
ของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคณุภาพบทความวิจยัท่ีตีพิมพ ดังน้ี

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ท่ีไดรับการยอมรับในสาขา
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีไดรับการยอมรบัในสาขา
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล  เชน ISI หรือ

Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร  ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*

0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
อาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian  Nations) มี 10 ประเทศ
ไดแก บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา  ฟลิปปนส  สิงคโปร  ไทย และเวียดนาม

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน การเผยแพร
ในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะกลุมอาเชียน 10 ประเทศ อยางนอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย)
และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปด
กวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
งานวิจัยท่ีตีพิมพ

หนวยงาน

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ

ปริญญาโท
ท้ังหมด

จํานวนวิจัยตามคาถวง
น้ําหนัก

ผลรวมคาถวง
น้ําหนักของ

ผลงานท่ีตีพิมพ
หรือเผยแพร

รอยละของ
ผลงาน

0.25 0.50 0.75 1.00
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 6 คน - 4 2 - 3.50 58.33

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดการตีพิมพหรือเผยแพร
๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 6

- จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก. 6
 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข. -

๓.๒ จํานวนรวมบทความวิจัยท่ีตพิีมพ
 - จํานวนงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง (คานํ้าหนัก ๐.๒๕) 0
 - จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมกีารตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

(proceedings) (คานํ้าหนัก ๐.๕๐) 4

 - จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) (คานํ้าหนัก ๐.๗๕) 2

 - จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ (คานํ้าหนัก ๐.๗๕) -
 - จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ (คานํ้าหนัก ๑.๐๐) -

๓.๓ จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร
- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (คานํ้าหนัก ๐.๑๒๕) -
- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คานํ้าหนัก ๐.๒๕) -
- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คานํ้าหนัก ๐.๕๐) -
- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน (คานํ้าหนัก ๐.๗๕) -
- จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (คานํ้าหนัก ๑.๐๐) -

๓.๔ ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 3.50

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 25 ไมขอรับการประเมิน - บรรลเุปาหมาย/ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 25 รอยละ 58.33 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 25 รอยละ 58.33 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. นักศึกษามีผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
จํานวนหลายเรื่อง
2. คณาจารยผูสอนสงเสริมและสนับสนุนการใหมีการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ หรือ นานาชาติ

1. ใหกับสนับสนุนดานงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือเปน
คาใชจายในการนําเสนอผลงาน
2. สงเสรมิ สนับสนุน กระบวนการทํางานวิจัยของนักศึกษา

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 2.11.1-01 ตารางสรุปรายช่ือบทความงานวิจัยท่ีไดตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติ
2 คทธ 2.11-1-02 สําเนาวารสารท่ีผลงานนักศึกษาลงตีพิมพ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12.1 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการพิจารณา

กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพของอาจารย ดังน้ี
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย 0 2 5
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6
รองศาสตราจารย 3 5 8

ศาสตราจารย 6 8 10

วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารย คาํนวณดงัน้ี

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

อาจารย 0 47 12 76
ผูชวยศาสตราจารย 0 7 4 11
รองศาสตราจารย 0 0 0 0
ศาสตราจารย 0 0 0 0
ผลรวมถวงนํ้าหนัก 0 129 84 0

คาดัชนีคุณภาพ =  213/76
=  2.80

เทียบคุณภาพอาจารย 6 เทากับ 5 คะแนน =  2.80*5/6
คะแนนท่ีได =  2.33

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวม
 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (คานํ้าหนัก ๐) 10
 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (คานํ้าหนัก ๒) 47
 จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (คานํ้าหนัก ๕) 8
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี (คานํ้าหนัก ๑) 0
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาโท (คานํ้าหนัก ๓) 7
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก (คานํ้าหนัก ๖) 4
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (คานํ้าหนัก ๓) 0
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ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวม
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (คานํ้าหนัก ๕) 0
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (คานํ้าหนัก ๘) 0
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (คานํ้าหนัก ๖) 0
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (คานํ้าหนัก ๘) 0
 จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (คานํ้าหนัก ๑๐) 0

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 213
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 76

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 เทา 2.37 1.98 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

6 เทา 2.80 2.33 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 เทา 2.36 1.97 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดทําเอกสารในการขอผลงานทางวิชาการ
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ในปการศึกษาท่ีผานมาอาจารยขอผลงานทางวิชาการนอยมาก คณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการในการใหคําแนะนําการขอผลงาน
ทางวิชาการ

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 2.12.1-01 บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2 คทธ 2.12.1-02 แผนพัฒนาบุคลากรและการจดัการความรู ประจําปงบประมาณ 2555
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ตัวบงชี้ท่ี 2.13.1 รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด (มทร.อีสาน 2)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
การคิดรอบป ปการศึกษา
สูตรการคํานวณ

จํานวนนักศึกษาตางชาติ
X 100

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
รอยละ 0.06

มีการดําเนินการ
รอยละ 0.12

มีการดําเนินการ
รอยละ 0.18

มีการดําเนินการ
รอยละ 0.24

มีการดําเนินการ
รอยละ 0.30

ผลการดําเนินงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปดรับนักศึกษาตางชาติเพ่ือเขาศึกษาตอในคณะฯ ซึ่งปการศึกษา 2555 คณะฯ มีนักศึกษาตางชาติ จํานวน 3
ราย ซึ่งเปนนักศึกษาจากประเทศลาว 2 คน และประเทศเวียดนาม 1 คน โดยคณะฯ มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมดจํานวน 546 คน

จากสูตร 3*100/546 = 0.55

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
จํานวนนักศึกษาตางชาติ 3 คน
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 546 คน
รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 0.55

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 0.30 รอยละ 0.64 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 0.30 รอยละ 0.55 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 0.30 รอยละ 0.55 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -41

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สนับมีนโยบายและสนับสนุนให
นักศึกษาตางชาติไดเขามาศึกษาในหลักสตูรท่ี
คณะเปดทําสอน

ประชาสมัพันธหลักสูตรท่ีเปดสอนใหไปยังประเทศเพ่ือนบาน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 2.13.1-01 ขอมูลนักศึกษาตางชาติ จํานวน 3 คน

2 คทธ 2.13.1-02 ตาราง ขอมูลนักศึกษาหัวจริงโครงการปกติ : อางอิงขอมูลงานทะเบียนและวัดผล
วิทยาเขตสกลนคร
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินการจัดบริการ
ใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
ใหแกนักศึกษาโดยปฏิบัติตามคูมือข้ันตอนการ
ทํางาน การบริการใหคําปรึกษาและแนะแนว(PM-
19) (คทธ 3.1-1-02) และคณะฯ มีระบบการ
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม  ทําใหอาจารย
สามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง และใกลชิด (คทธ
3.1-1-01) มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปน
ทางการหรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเก่ียวกับ
นักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการชวยเหลือ
นักศึกษาในรูปแบบการปองกันปญหามากกวาการ
แกปญหา (คทธ 3.1-1-03)

คทธ 3.1-1-01 คําสั่งท่ี 21/2555
เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 3.1-1-02 ข้ันตอนการทํางาน
การใหคําปรึกษาแนะแนว(PM-19)

คทธ 3.1-1-03 แฟมขอมูล
นักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา/
แบบบันทึกการใหบริการให
คําปรึกษาแนะแนว

  2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีการจัดใหบริการ
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาผานทาง
บอรดประชาสัมพันธ (คทธ 3.1-2-01) และเว็บไซต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 3.1-2-02)

คทธ 3.1-2-01 ภาพถายบอรด
ประชาสมัพันธ

คทธ 3.1-2-02 หนาเว็บไซตคณะ

  3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา ไดแก การนํานักศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ซึ่งเปนการฝกวิชาชีพนอกช้ันเรียนใหแกนักศึกษา
(คทธ 3.1-3-01)

คทธ 3.1-3-01 ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีประจาํปงบประมาณ
2555 จังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร ระหวางวันท่ี 30
มิ.ย. – 1 ก.ค. 55

  4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา

คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการสงขาวใหศิษยเกา
รับรูเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณเปนระยะๆ เชน ใน face book
สมาคมศิษยเกาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 3.1-
4-01) คณะทรัพยากรธรรมชาติ แจงประกาศการรับ
สมัคร งานแกศิษยเกาผูท่ียังไมไดงานทําทาง E-
mail

คทธ 3.1-4-01 หนา face book
สมาคมศิษยเกาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 3.1-4-02 หนังสือประกาศ
การรับสมัครงาน/ภาพถายบอรด
ประชาสมัพันธคณะ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
โทรศัพทแจง และไดประกาศการรับสมคัรงานของ
บริษัทตางๆ ทางบอรดประชาสมัพันธของคณะ
(คทธ 3.1-4-02)

  5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณใหศิษยเกา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา เชน
โครงการพัฒนาศักยภาพศิษยเกาในการวิเคราะห
ฤทธ์ิตานออกซิเดชันในอาหารและยา (คทธ 3.1-5-
01)

คทธ 3.1-5-01 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศิษยเกาในการวิเคราะห
ฤทธ์ิตานออกซิเดชันในอาหารและ
ยา

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเมินผลคุณภาพการ
ใหบริการในดานตางๆ ทุกสิ้นปการศึกษาโดยมี
คะแนนผลการประเมิน  การบริการดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือตอพัฒนาการเรียนรูเทากับ 3.53
การบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต
เทากับ 3.57 การบริการดานการใหคําปรึกษา
เทากับ 3.57 การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษาเทากับ 3.53 การจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
เทากับ 3.56 (คทธ 3.1-6-01)

คทธ 3.1-6-01 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการของ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําป
การศึกษา 2555

  7 มีการนําผลการประเมินคณุภาพของ
การใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการนําสรุปผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติเขาท่ีประชุมประจําเดือนของ
คณะฯ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความตองการของนักศึกษา(คทธ 3.1-7-01)

คทธ 3.1-7-01 สรุปรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2556
ประจําเดือนมีนาคม 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 สถาบันจัดทําแผนการจดักิจกรรม

พัฒนานักศึกษาท่ีสงเสรมิผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ครอบคลุมทุกดาน ตามแผนการปฏิบัติงานฝาย
พัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ(คทธ 3.2-
1-01)

คทธ 3.2-1-01 ปฏิทินการ
ดําเนินงานตามแผนการปฏบิตัิงาน

  2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก
นักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติไดมีการใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพใหแก นักศึกษาใน
“โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา”(คทธ 3.2-2-
01)

คทธ 3.2-2-01 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

  3 มีการสงเสรมิใหนักศึกษานําความรู
ดานการประกันคณุภาพไปใชในการ
จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดบั
ปริญญาตรี และอยางนอย 2
ประเภทสําหรับระดับบณัฑิตศึกษา
จากกิจกรรมตอไปน้ี
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม
- กิจกรรมสงเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม

กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค เชน โครงการ English for
Agricultural and Thai Medicinal student
(คทธ 3.2-3-01)

กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพเชน โครงการ
อบรมเพศศึกษา (คทธ 3.2-3-02)

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม
เชน โครงการปลูกปาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555”(คทธ 3.2-3-03)

กิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเชน
โครงการสัจธรรมชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (คทธ 3.2-
3-04)

กิจกรรมท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชน โครงการ
สงเสริมการละเลนพ้ืนบานในงานวันเด็กแหงชาติ
(คทธ 3.2-3-05)

คทธ 3.2-3-01 โครงการ English
for Agricultural and Thai
Medicinal student

คทธ 3.2-3-02 โครงการเพศศึกษา

คทธ 3.2-3-03 โครงการสงเสริม
การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือลด
สภาวะโลกรอน

คทธ 3.2-3-04 โครงการสัจธรรม
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

คทธ 3.2-3-05 โครงการสงเสริม
การละเลนพ้ืนบานในงานวันเด็ก
แหงชาติ

  4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคณุภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ไดส นับส นุนให
นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน โดยดําเนินกิจกรรม
รวมกันกับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใน
โครงการอบรมเขียนแผนการดําเนินงาน (คทธ 3.2-
4-01) และสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 3.2-4-01 บันทึกขอความท่ี
5210/164 ลงวันท่ี 6 ก.ค.2555
เรื่องขอเชิญเขารวมโครงการอบรม
เขียนแผนการดําเนินงานและสราง
เครือขายประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจาํป 2555
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
(ภายในสถาบัน) (คทธ 3.2-4-02) และเขารวม
โครงการสนับสนุนเครือข ายประกันคุณภาพ
การศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน
(ระหวางสถาบัน)บันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง
การใชกระบวนการ  คุณภาพ PDCA ในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา (คทธ 3.2-4-
03)

คทธ 3.2-4-02 หนังสือท่ี ศธ
0514.1.20/ว1994 ลงวันท่ี 13
กุมภาพันธ 2556 เรื่องโครงการ
สนับสนุนเครือขายประกันคณุภาพ
การศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

คทธ 3.2-4-03 บันทึกขอขอตกลง
ความรวมมือ เรื่อง การใช
กระบวนการ  คณุภาพ PDCA ใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ
นิสิตนักศึกษา

  5 มีการประเมินความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยมีผลสําเร็จบรรลุเปาหมายท้ัง 12 โครงการและมี
ผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมและมี
ผลประเมินความพึงพอใจและมีผลประเมินความพึง
พอใจโครงการสงเสริมการละเลนพ้ืนบานในงานวัน
เด็กแห งชาติ เทา กับ 4.24 (คทธ 3.2-5-01)
โครงการแหเทียนเขาพรรษาเทากับ 4.16 โครงการ
ปลูกปาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
“ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555”เทากับ 4.21(คทธ 3.2-5-02)
โครงการไหวครูแพทยแผนไทยและไหวครูประจําป
2555 เทากับ 4.45 (คทธ 3.2-5-03) โครงการ
รวบรวมภูมิปญญาการทําขาวฮางของชาวภูไทใน
จังหวัดสกลนครเทากับ 4.21 (คทธ 3.2-5-04)
โครงการพัฒนาศักยภาพศิษยเกาดานการวิเคราะห
ฤทธ์ิตานออกซิเดชันเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพและยาเทา กับ 4.03 (คทธ 3.2-5-05)
โครงการ English for Agricultural and Thai
medicinal student เทากับ 4.28 (คทธ 3.2-5-06)
โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยกาวยางอยางเขาใจ
วัยรุนการเจริญพันธและเพศศึกษาเทากับ 4.44
(คทธ 3.2-5-07) โครงการประกันคุณภาพเพ่ือ
การศึกษาเทากับ4.19 (คทธ 3.2-5-08) โครงการ
สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมเพ่ือลดสภาวะโลก
รอนเทากับ 4.05 (คทธ 3.2-5-09)

คทธ 3.2-5-01 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการสงเสรมิ
การละเลนพ้ืนบานในงานวันเด็ก
แหงชาติ

คทธ 3.2-5-02 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการปลูกปา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร “เฉลมิ
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 12
สิงหาคม 2555”

คทธ 3.2-5-03 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการไหวครู
แพทยแผนไทยและไหวครู
ประจําป

คทธ 3.2-5-04 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการรวบรวม
ภูมิปญญาการทําขาวฮางของชาว
ภูไทในจังหวัดสกลนคร

คทธ 3.2-5-05 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการพัฒนา
ศักยภาพศิษยเกาดานการ
วิเคราะหฤทธ์ิตานออกซิเดชันเพ่ือ
การพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร
สุขภาพและยา

คทธ 3.2-5-06 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการโครงการ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
English for Agricultural and
Thai medicinal student
คทธ 3.2-5-07 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการสงเสรมิ
สุขภาพอนามัยกาวยางอยางเขาใจ
วัยรุนการเจริญพันธและเพศศึกษา

คทธ 3.2-5-08 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการประกัน
คุณภาพเพ่ือการศึกษา

คทธ 3.2-5-09 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการสงเสรมิ
การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือลด
สภาวะโลกรอน

  6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ
แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการผลการสรุปการจดั
กิจกรรมโดยนักศึกษาเพ่ือนําไปปรบัปรุงแผนงาน
หรือกิจกรรมโดยนําเขาท่ีประชุมประจําเดือน
มีนาคม 2556 (คทธ 3.2-6-01)

คทธ 3.2-6-01สรุปรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2556
ประจําเดือนมีนาคม 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 5 ขอ
(ผานขอ 1,2,3,4 และ5) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะมีการสรางเครือขายประกันคณุภาพภายในและภายนอก
สถาบัน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการครบ 7 ขอ
ตามเกณฑท่ัวไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยั

หรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน
การวิจัยของคณะฯ ตามคูมือข้ันตอนการทํางาน
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ และตามแผนปฏิบัติงาน
ดานการวิจัยคณะฯ (คทธ 4.1-1-02) พรอมท้ัง
ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
(คทธ 4.1-1-01) คูมือข้ันตอนการทํางานวิจัยและ
สิ่ งประดิษฐ (คทธ 4.1-1-03) โดยการแตงตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (คทธ 4.1-1-04) เชน โครงการศึกษา
สูตรอาหารสําเร็จรูปสําหรับผลิตชุดเพาะเลี้ยงไรนํ้า
นางฟาในเชิงพาณิชย

คทธ 4.1-1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ.2553

คทธ 4.1-1-02 แผนปฏิบัติงานดาน
การวิจัย

คทธ 4.1-1-03 PM 24 (คูมือข้ันตอน
การทํางานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ)

คทธ 4.1-1-04 คําสั่งแตงตั้งกรรมการ
ประจําโครงการวิจยั ท่ี 251/2556

  2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสรางสรรคกับการจดัการ
เรียนการสอน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการบูรณาการ
กระบวนการการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เชน
สาขาวิชาประมง วิชาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าบูรณา
การกับโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงแมลงดานาแบบเดี่ยว (คทธ 4.1-2-01)
สาขาวิชาสัตวศาสตร วิชาการผลิตสัตวปก บูรณา
การกับโครงการผลของการเสริมเอนไซมยอยเยื่อใย
ตอประสิทธิภาพการผลิตและการยอยไดของไกเน้ือ
(คทธ 4.1-2-02)

คทธ 4.1-2-01-วิชาการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า(มคอ.3, มคอ.5) ภาค
การศึกษา1/2555
-โครงการการถายทอดเทคโนโลยกีาร
เพาะเลี้ยงแมลงดานาแบบเดี่ยว

คทธ 4.1-2-02-วิชาการผลติสตัวปก
(มคอ.3, มคอ.5) ภาคการศึกษา
1/2555
-โครงการผลของการเสรมิเอนไซม
ยอยเยื่อใย ตอประสิทธิภาพการผลติ
และการยอยไดของไกเน้ือ
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  3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย

หรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนใหมีการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย(โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน:การวิเคราะห
สังเคราะห และเขียนขอเสนอโครงการวิจัย) (คทธ
4.1-3-01) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนานักวิจัยหนาใหม เพ่ือสนับสนุน พัฒนานักวิจัย
หนาใหมใหเกิดความมั่นใจในการทํางานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ เปนการสรางนักวิจัยหนาใหมใหกับ
มทร.อีสาน (คทธ 4.1-3-02) และการใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
โ ด ย ก า ร ทํ า ห นั ง สื อ จ ร ร ย า บ ร ร ณ นั ก วิ จั ย
ประชาสัมพันธไปยังสาขาวิชา เว็บไซตของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและเว็บไซตงานวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 4.1-3-03), (คทธ 4.1-3-
04)

คทธ 4.1-3- 01 หนังสือบันทึก
ขอความโครงการพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนการสอน:การวิเคราะห
สังเคราะห และเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย

คทธ 4.1-3-02 หนังสือบันทึก
ขอความโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัยหนาใหม

คทธ 4.1-3 -03 หนังสือบันทึก
ขอความขอประชาสมัพันธ
จรรยาบรรณนักวิจัย

คทธ 4.1-3-04 หนังสือบันทึก
ขอความขออนุญาตประชาสัมพันธ
จรรยาบรรณนักวิจัยผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส

  4 มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

คณะทรั พย า กร ธ ร รมช าติ  มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณรายไดของคณะเพ่ือเปนทุนวิจัยใหกับ
นักวิจัยหนาใหม เพ่ือเปนการพัฒนานักวิจัย เชน
ปงบประมาณ 2556 ไดอนุมัติงบประมาณรายได
จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน100,000 บาท(คทธ
4.1-4-01) และสนับสนุนใหนักวิจัยเสนอขอรับทุนท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (คทธ 4.1-4-02,
คทธ 4.1-4-03 และ คทธ 4.1-4-04)

คทธ 4.1-4-01บันทึกขออนุมัติ
งบประมาณโครงการวิจัยงบรายได
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําป
งบประมาณ 2556

คทธ 4.1-4-02 บันทึกขอความ ขอ
เชิญสงขอเสนอโครงการวิจยั เพ่ือ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. 2558

คทธ 4.1-4-03 บันทึกขอความขอ
เชิญสงขอเสนอโครงการวิจยั(งบ
สกอ.)ประจําปงบประมาณ 2556

คทธ 4.1-4-04 บันทึกขอความ
ประชาสมัพันธสงขอเสนอโครงการ
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

  5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของสถาบันอยางนอยใน
ประเด็นตอไปน้ี
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวย
วิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีการสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบัน คือ

- สนับสนุนใหบริการใชหองปฏิบัติการกลาง
เก่ียวกับงานวิจัยท้ังบุคลากรภายในและภายนอก
(คทธ 4.1-5-01)

คทธ 4.1-5-01 บันทึกขอความขอ
ความอนุเคราะหขอใชบริการการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี

คทธ 4.1-5-02 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใหบริการสืบคนฐานขอมูลงานวิจยั
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ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั
ฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ
เชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

- มีหองสมุดเพ่ือคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัย และแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัยฯ เชน
เว็บไซตคณะฯและเว็บไซตงานวิจัยและพัฒนา วข.
สกลนคร (คทธ 4.1-5-02)

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการสงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การสนับสนุนใหเขารวมประชุม
วิชาการ(คทธ 4.1-5-03) และการเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ANI-
NUE 2012 ในระหวาง 14-15 กันยายน 2555(คทธ
4.1-5-04)

Pint out เว็บไซตคณะฯ, งานวิจัย
และพัฒนา, สถาบันวิจยัและพัฒนา

คทธ 4.1-5-03 บันทึกขอความขอ
เรียนเชิญเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

คทธ 4.1-5-04 หนังสือขออนุมัติ
บุคลากรในหนวยงานเพ่ือรวมจัดงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ

  6 มีการตดิตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร งาน วิจั ย  คณะฯ  เ พ่ื อ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายไดของคณะฯ และ
สนับสนุนการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัต
ลักษณของคณะฯ (คทธ 4.1-6-01) และ ทําการ
ประเมินความพึงพอใจของการจัดสรรงบประมาณ
ของคณะฯ  และการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
ประจําปการศึกษา 2554 (คทธ 4.1-6-02)

คทธ 4.1-6-01 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารงานวิจัย คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี 30/2555

คทธ 4.1-6-02 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของการจัดสรร
งบประมาณของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรอื
งานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
สถาบันประจําปการศึกษา 2554

  7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินการปรับปรุง
การส นับส นุน พันธ กิจด านการ วิ จั ยหรื อ งาน
สรางสรรคของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
ขอเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจของ
การจัดสรรงบประมาณของคณะฯ  และการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบันประจําปการศึกษา 2554
โดยไดดําเนินการนําผลการประเมินเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือการปรังปรุง (คทธ
4.1-7-01) เชน

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัย ในการ วิจั ย  เชน  ระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อด ภั ย ใ น
หองปฏิบัติการ วิจัย ไดคะแนนความพึงพอใจ
คอนขางนอย ดังน้ัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได

คทธ 4.1-7-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 9/2555
คทธ 4.1-7-02 คําสั่งแตงตั้ง
ขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัตหินาท่ี
และรับผิดชอบ

คทธ 4.1-7-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี1/2556



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -50

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ปรับปรุงแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาใหดีข้ึน (คทธ 4.1-7-02)
- จากแบบประเมิน มีขอเสนอแนะ อยากให
สนับสนุนงบประมาณในการนําเสนองานวิจัยน้ัน ใน
การน้ีคณะไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับนัก วิจัย ในการไปนํา เสนอผลงานโดย
สนับสนุนใหคนละ5,000 บาทตอคนตอป เพ่ือการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ(คทธ 4.1-7-03)

  8 มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจยั
หรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ินและ
สังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุ
เป าหมายตามแผนด านการ วิจัยของสถาบัน
ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานวาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
(คทธ 4.1-8-01) คูมือข้ันตอนการทํางานงานวิจัย
แ ล ะ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ( ค ท ธ 4 . 1 -8 -0 2 ) ก า ร
ประชาสัม พันธ ส งข อ เสนอโครงการหมู บ าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ
2556 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน (คทธ
4.1-8-03) และ การเขารวมเปนคณะกรรมการ
โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน
แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ
(คทธ 4.1-8-04)

คทธ 4.1-8-01 ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวาดวยการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ.2553

คทธ 4.1-8-02 คูมือข้ันตอนการ
ทํางานงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (PM-
24)

คทธ 4.1-8-03 บันทึกขอความการ
ประชาสมัพันธสงขอเสนอโครงการ
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ 2556

คทธ 4.1-8-04 หนังสือคําสั่ง มทร.
อีสาน วข.สกลนคร ท่ี 493/2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการยกระดบั
คุณภาพชีวิตของหมูบาน/ชุมชนแบบ
มีสวนรวม 84หมูบาน/ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 7 ขอ
(ผาน ขอ 1,2,3,4,5,6และ 8) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายพัฒนา
สงเสริมการทํางานวิจยัเพ่ือเผยแพรและนําไปใชประโยชนและ
เปนศูนยกลางประสานงานดานเครือขายการวิจัยในสวน
ภูมิภาคกับหลายหนวยงาน เชน สกอ. กระทรวงวิทยาศาสตร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ือไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ
เผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดบัชาติและระดับ
นานาชาติ

สนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปนําเสนอตอสาธารณชน
มุงเนนใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
นักวิจัยขาดทักษะการนําเสนอผลงานโดยเฉพาะการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ

พัฒนาความรูของนักวิจัยดานการเขียนบทความเพ่ือนําเสนอ
ผลงาน และการขอจดทรัพยสินทางปญญา
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.2)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดบัชาติหรอื
นานาชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการสนับสนุนให
นักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีข้ันตอนขอทุนสนับสนุน
เผยแพรผลงานวิจัย ตามประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเผยแพร
ผล งาน วิ จั ย (คทธ 4 . 2 -1 -01 ) ปร ะกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
เกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ   พ.ศ.2556 (คทธ 4.2-1-02)
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เรื่อง หลักเกณฑการให เ งินอุดหนุน
บุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2555(คทธ 4.2-1-03)และดําเนินการตามคูมือ
ข้ันตอนการทํางาน งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ
(PM-24) (คทธ 4.2-1-04)พรอมท้ังมีการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนนักวิจัยเขารวมประชุม
วิชาการฯ และสงผลงานวิจัย (คทธ 4.2-1-05)
และ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยกอน
การนําเสนอ (คทธ 4.2-1-06)

คทธ 4.2-1-01 ประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การ
เผยแพรผลงานวิจยั

คทธ 4.2-1-02 ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เกณฑ
และอัตราการจายเงินสนับสนุนการ
ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ.
2556

คทธ 4.2-1-03 ประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
หลักเกณฑการใหเงินอุดหนุนบุคลากร
เพ่ือไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2555

คทธ 4.2-1-04 คูมือข้ันตอนการทํางาน
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ(PM 24)

คทธ 4.2-1-05 บันทึกขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธ

คทธ 4.2-1-06 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจยัและ
สิ่งประดิษฐสําหรับการเผยแพร

  2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไก
การรวบรวมคัดสรรวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเปน
องคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจไดตามคูมือข้ันตอน
การทํางาน งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ(PM-24)
(คทธ 4.2-2-01) โดยดํ า เ นินการแต งตั้ ง
คณะกรรมการประจําโครงการวิจัย เพ่ือเปน
กลไกในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สั ง เ คร าะห ความรู จ ากงาน วิจั ยหรื อ งาน
สรางสรรค (คทธ 4.2-2-02) และดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินงานวิจัยกอนการ
ขอรับทุนสนับสนุนและเผยแพรผลงานวิจัย

คทธ 4.2-2-01 คูมือข้ันตอนการทํางาน
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ (PM-24)

คทธ 4.2-2-02 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําโครงการวิจยั
ประจําปงบประมาณ 2555

คทธ 4.2-2-03 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจยัและ
สิ่งประดิษฐสําหรับการเผยแพร
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
(คทธ 4.2-2-03)

  3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและ
ผูเก่ียวของ

ค ณ ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  มี ก า ร
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคสูสาธารณชนและ
ผูเก่ียวของ เชน เรื่องผลของเอนไซมยอยเยื้อใย
ตอประสิทธิภาพการผลิตและการยอยไดของไก
เน้ือ ผลงานของอาจารยเกศรา อําพาภรณ (คทธ
4.2-3-01) , เรื่อง ผลของระยะและชนิดพืช
อาหารตออายุตัวเต็มวัยของแมลงทับขาแดง
ผลงานของอาจารยอโนทัย วิงสระนอย (คทธ
4.2-3-02) และเรื่องการเจริญเติบโตและอัตรา
รอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและลูกกุง
ก ามกราม ท่ีอ นุบาลด วยไร นํ้ านางฟ า ไทย
ผลงานของผศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร(คทธ 4.2-3-
03)

คทธ 4.2-3-01 ผลงานของอาจารยเกศ
รา อําพาภรณ เรื่องผลของเอนไซมยอย
เยื้อใยตอประสิทธิภาพการผลิตและการ
ยอยไดของไกเน้ือ

คทธ 4.2-3-02 ผลงานของอาจารย
อโนทัย วิงสระนอย เรื่อง ผลของระยะ
และชนิดพืชอาหารตออายุตัวเต็มวัยของ
แมลงทับขาแดง

คทธ 4.2-3-03 ผลงานของ ผศ.ดร.โฆษิต
ศรีภูธร เรื่องการเจริญเติบโตและอัตรา
รอดของการอนุบาลลูกปลาทับทิมและ
ลูกกุงกามกรามท่ีอนุบาลดวยไรนํ้า
นางฟาไทย

  4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน

ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดถูกนําไปใชประโยชนจริง
โดยมีการรับรองจากผูใช เชน หนังสือรับรอง
การใชประโยชนจากผลงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากโครงการการพัฒนาชาเมาแตงรส
(คทธ 4.2-4-01) หนังสือรับรองการใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
โครงการโครงการหมากเมาสกลนคร (คทธ 4.2-
4-02) และหนังสือรับรองการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากโครงการผลิต
ไวนเมาคุณภาพสูง (คทธ 4.2-4-03)

คทธ 4.2-4-01 หนังสือรับรองการใช
ประโยชนจากผลงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากโครงการการพัฒนาชา
เมาแตงรส

คทธ 4.2-4-02 หนังสือรับรองการใช
ประโยชนจากผลงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค โครงการหมากเมาสกลนคร

คทธ 4.2-4-03 หนังสือรับรองการใช
ประโยชนจากผลงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากโครงการผลิตไวนเมา
คุณภาพสูง

  5 มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไก
เพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวย
การบริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ. 2553 (คทธ 4.2-5-01) และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด อีกท้ังมีการ
สนับสนุนใหนักวิจัยมีความรูดานทรัพยสินทาง
ปญญา มีการส งนัก วิจัย เขาร วมโครงการ
“พัฒนาและส นับสุ นนระบบการจั ดกา ร
ทรัพยสินทางปญญา” (คทธ 4.2-5-02)

คทธ 4.2-5-01 ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวยการ
บริหารผลประโยชนอันเกิดจากทรพัยสิน
ทางปญญา

คทธ 4.2-5-02 บันทึกเรื่อง ขอสงคําสั่ง
แตงตั้งผูเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย(โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบการจัดการทรัพยสนิทาง
ปญญา

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -54

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายพัฒนา
สงเสริมการทํางานวิจยัเพ่ือเผยแพรและนําไปใชประโยชนและ
เปนศูนยกลางประสานงานดานเครือขายการวิจัยในสวนภูมภิาค
กับหลายหนวยงาน เชน สกอ. กระทรวงวิทยาศาสตร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีงบประมาณ
สนับสนุนเพ่ือไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ
เผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดบัชาติและระดับ
นานาชาติ

สนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปนําเสนอตอสาธารณชน
มุงเนนใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
นักวิจัยขาดทักษะการนําเสนอผลงานโดยเฉพาะการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ

พัฒนาความรูของนักวิจัยดานการเขียนบทความเพ่ือนําเสนอ
ผลงาน และการขอจดทรัพยสินทางปญญา
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3)
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา
การคิดรอบป ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันท่ีกําหนดเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน/หนวยงาน ตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจาํ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนท่ีได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก
x 5

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5
ผลการดําเนินงาน
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  ดังน้ี

หนวยงาน
อาจารย

ปฏิบัติงาน
จริง (คน)

เงินภายใน
(บาท)

เงิน
ภายนอก
(บาท)

รวมเงิน
(บาท) สัดสวน คะแนน คะแนน

เต็ม 5

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
สาขาวิชาสัตวศาสตร 14 3,072,600 235,000 3,307,600 236,257.14 19.68 5
สาขาวิชาประมง 11 2,826,000 - 2,826,000 256,909.09 21.40 5
สาขาวิชาพืชศาสตร 13 1,430,000 - 1,430,000 110,000 9.16 5
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

10.5 1,193,000 990,750 2,183,750 207,976.19 17.33 5

รวมกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
48.5 8,521,600 1,225,750 9,747,350 200,976.28 16.74 5
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หนวยงาน
อาจารย

ปฏิบัติงาน
จริง (คน)

เงินภายใน
(บาท)

เงิน
ภายนอก
(บาท)

รวมเงิน
(บาท) สัดสวน คะแนน คะแนน

เต็ม 5

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
สาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย

27.5 69,500 890,000 959,500 34,890.90 3.48 3.48

รวมกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 27.5 69,500 890,000 959,500 34,890.90 3.48 3.48

ผลการดําเนินงานระดับคณะ

หนวยงาน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ คะแนนเฉลี่ย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 5 3.48 4.24

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

60,000 บาทข้ึนไปตอคน หรือ
50,000 บาทข้ึนไปตอคน หรือ

25,000 บาทข้ึนไปตอคน
5 คะแนน 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

60,000 บาทข้ึนไปตอคน 200,976.28 บาทตอคน 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

50,000 บาทข้ึนไปตอคน 34,890.90 บาทตอคน 3.48 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

60,000 บาทข้ึนไปตอคน หรือ
50,000 บาทข้ึนไปตอคน

200,976.28 บาทตอคน
34,890.90 บาทตอคน 4.70 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการประสานงานกับแหลงทุนภายในประเทศ
2. มีแหลงทุนภายนอกท่ีติดตอเพ่ือทําการวิจัยหลายแหลงทุน
เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)และสํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แหงชาต(ิวช.)

จัดอบรมพัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการแกนักวิจัยท่ีบรรจุ
ใหม

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การประสานงานกับแหลงทุนตางประเทศมไีมมากนัก
2. ความรูในดานการทํางานวิจยัของอาจารยในแตละสาขายังมี
นอยการกระจายความรูดานการทําวิจัยยังไมมีการเจาะลึก
เฉพาะสาขาเทาท่ีควร

ควรจัดหาแหลงทุนใหมากข้ึน

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 4.3-01 Print out รายช่ือโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนประจําป พ.ศ.2555
2 คทธ 4.3-02 Print out รายช่ือบุคลากรท่ีแสดงจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ท่ีปฏิบัติงานจริง และ

ลาศึกษาตอของแตละสาขาวิชา
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปปฏิทิน
เกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 - มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI

0.50 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal

Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject
category ท่ีตีพิมพ  หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

1.00 - มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (Scimago Journal
Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน
subject category ท่ีตีพิมพ  หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ
Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร  ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*

0.125 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร

X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี

กลุมสาขาวิชา รอยละ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10

การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีคิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันใหนํา
คะแนนท่ีคิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย
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ผลการดําเนินงาน
รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน

๕.๑ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 76
- จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (คน) 76
- จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบตัิงานจริง (คน) 62.5
- จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ (คน) 13.5
๕.๒ จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ (อาจารยประจาํและนักวิจัย รวมลาศึกษาตอ) 42
- จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คานํ้าหนัก ๐.๒๕) 17
- จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (คานํ้าหนัก ๐.๒๕) 11
- จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (คานํ้าหนัก ๐.๒๕) 7
- จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมลูสากล ISI (คา
นํ้าหนัก ๑.๐๐) 7

คํานวณหาผลรวมคาถวงน้ําหนัก
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

- งานวิจัยท่ีตีพิมพ

คณะ จํานวนอาจารยประจํา
รวมลาศึกษาตอ

ระดับคุณภาพงานวิจัย ผลรวมคาถวง
น้ําหนัก0.25 0.50 0.75 1.00

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 27.50 6 - - -
คาเฉลี่ย 1.50 - - - 1.50

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- งานวิจัยท่ีตีพิมพ

คณะ จํานวนอาจารยประจํา
รวมลาศึกษาตอ

ระดับคุณภาพงานวิจัย ผลรวมคาถวง
น้ําหนัก0.25 0.50 0.75 1.00

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 48.50 29 - - 7
คาเฉลี่ย 7.25 - - 7 14.25

การคํานวณคิดคาคะแนน
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะ
จํานวน
อาจารย

(1)

ผลรวมถวง
น้ําหนัก(2)

รอยละงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร
(2)*100/(1)

คะแนนท่ีได คะแนนเต็ม 5

ทรัพยากรธรรมชาติ 27.50 1.50 1.50*100/27.50 5.45 1.36

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะ
จํานวน
อาจารย

(1)

ผลรวมถวง
น้ําหนัก

(2)

รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

(2)*100/(1)

คะแนน
ท่ีได

คะแนน
เต็ม 5

ทรัพยากรธรรมชาติ 48.50 14.25 14.25*100/48.50 29.38 5
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ผลการคํานวณคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ

การคํานวณ = 1.36+5 =6.36

คะแนน = 6.36/2 = 3.18

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

- วิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 20 รอยละ 32.06 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

- วิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 20 รอยละ 20.72 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจาก
คณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

- วิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 20
- วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 20

- รอยละ 5.45
- รอยละ 29.38 3.18 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
มีการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาตินอย สงเสริมสนับสนุนใหนักวิจัยเขารวมเผยแพรผลงานทางวิชาการ

และการเขารวมอบรมเพ่ือเขียนบทความทางวิชาการ

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 4.4.1-1-01 Print-out รายช่ือผลงานวิจัยนําเสนอประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประจําป 2555

2 คทธ 4.4.1-1-02 Print-out ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ท่ี 4.5.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.6)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปปฏิทิน
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน

จํานวนรวมของงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน (ช้ินงาน) 14
จํานวนรวมของงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (ช้ินงาน) -
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 14
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด 76

หนวยงาน อาจารยและนักวิจัย
รวมลาศึกษาตอ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 76 14
รวม 76 14

การคํานวณ 14*100/76  =  18.42

คะแนน 18.42*5/20  = 4.61

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 20 รอยละ 21.37 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 รอยละ 18.42 4.60 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 20 รอยละ 18.42 4.61 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีงบประมาณสนับสนุนในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ -
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

มีงบประมาณสนับสนุนในการเผยแพรผลงานทางวิชาการนอย ควรสนับสนุนใหนักวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติมากข้ึน

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 4.5.1-1-01 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การพัฒนาผลิตภณัฑทอฟฟนมสหกรณโคนมวาริชภมูิจากนมท่ีผาน
กระบวนการผลติ

2 คทธ 4.5.1-1-02 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การเสริมใยอาหารในผลิตภัณฑนํ้าเมาแทดวยผงเมือกจากเมลด็
แมงลัก

3 คทธ 4.5.1-1-03 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การผลิตไวนเมาคณุภาพสูง
4 คทธ 4.5.1-1-04 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การปรับปรุงคุณภาพไวนเมาของสหกรณการเกษตรโนนหัวชาง
5 คทธ 4.5.1-1-05 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การพัฒนาชาเมา แตงรส
6 คทธ 4.5.1-1-06 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ หมากเมาสกลนคร
7 คทธ 4.5.1-1-07 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาตลาดนัดโคขกระบือ ใน

จังหวัดสกลนคร
8 คทธ 4.5.1-1-08 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การลดการปนเปอนสารกําจัดศตัรพืูช/สัตว(กลุมออรกาโนฟอสเฟต

และคารบาเนต) ของผลิตภณัฑแปรรูปจากเมาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร
9 คทธ 4.5.1-1-09 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการใชแบคทีเรียกรดแลคติคท่ีมีใน

นํ้าพืชหมักเปนสารเสริมในหญาหมัก
10 คทธ 4.5.1-1-10 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การผสมหัวอาหารสตัว การทํานํ้าพืชหมัก
11 คทธ 4.5.1-1-11 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการอาหารกอนคณุภาพสูง
12 คทธ 4.5.1-1-12 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ โครงการการผลติไรนํ้านางฟาเชิงพาณิชย
13 คทธ 4.5.1-1-13 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ โครงการนวัตกรรมปลาหมอยักษราชมงคล
14 คทธ 4.5.1-1-14 หนังสือรับรองการใชประโยชนฯ การใชขมิ้นชันตอสุขภาพของไกงวง
15 คทธ 4.5.1-1-15 Print-out ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ท่ี 4.6.1 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปปฏิทิน
เกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคุณภาผลงานวิชาการ  ดังน้ี
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25 - บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 - บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 - ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด
1.00 - ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการของผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคณุภาพ

X 100จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน  ทุกกลุมสาขาวิชา

ผลการดําเนินงาน
รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน

จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ 4
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ (คานํ้าหนัก ๐.๒๕) 2
บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (คานํ้าหนัก ๐.๕๐) -
ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (คานํ้าหนัก ๐.๗๕) 1
ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสอืท่ีมีคุณภาพสูง มีผูทรงคณุวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (คานํ้าหนัก ๑.๐๐)

1

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท้ังหมด 76

คณะ
จํานวนอาจารย
ประจํารวมลา

ศึกษาตอ

จํานวนงานวิจัยตามคาถวงน้ําหนัก ผลรวมคา
ถวงน้ําหนัก0.25 0.50 0.75 1.00

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 76 2 - 1 1 4
รวม 0.50 - 0.75 1 2.25

การคํานวณ = 2.25*100/76 = 2.96

คะแนน = 2.96* 5/10   = 1.48
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 10 รอยละ 5.34 2.67 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 รอยละ 3.28 1.64 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 10 รอยละ 2.96 1.48 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
สงเสริมสนับสนุนอาจารยใหพัฒนางานวิจัยเพ่ือขอผลงานทาง
วิชาการ

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 4.6.1-01 รายช่ือผลงานวิชาการท่ีดีรับการรบัรองคุณภาพ ประจําป 2555
2 คทธ 4.6.1-02 Print-out ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม(สกอ.5.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคมตามคูมือข้ันตอนการทํางานการบริการ
ทางวิชาการ (PM-23) (คทธ 5.1-1-01) และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด โดยจดัทําวิสยัทัศน (คทธ 5.1-1-02)
และแผนการปฏบิัติงานดานบริการทางวิชาการแกสังคม
ประจําป 2555(คทธ 5.1-1-03)

คทธ 5.1-1-01 คูมือข้ันตอนการ
ทํางานบริการทางวิชาการแกสังคม
คทธ 5.1-1-02 วิสัยทัศนการ
ดําเนินงานบริการทางวิชาการคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คทธ 5.1-1-03 แผนการดาํเนินงาน
โครงการใหบริการทางวิชาการและ
ติดตามผลหลังการฝกอบรม
ประจําป 2555

  2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนใน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนํ้าสมสายชูหมักและ
นํ้าสมสายชูพรอมดืม่ (คทธ. 5.1-2-01) รวมกับรายวิชา
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (คทธ. 5.1-2-02) โดยใหนักศึกษาท่ี
เรียนในรายวิชาไดรวมฝกอบรมและรวมเปนวิทยากรผูชวย
ในการใหบริการในโครงการ

คทธ 5.1-2-01 โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผลตินํ้าสมสายชูหมกั
และนํ้าสมสายชูพรอมดืม่
คทธ 5.1-2-02 รายวิชาเทคโนโลยี
เครื่องดื่ม

  3 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
วิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดาํเนินการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยโดยมีโครงการวิจยั
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดืม่นํ้าสมสายชูหมักจาก
เมา (คทธ 5.1-3-01) โดยนํามาเปนโครงการบริการทาง
วิชาการโครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัติการผลิตนํ้าสมสายชู
หมักและนํ้าสมสายชูพรอมดื่ม (คทธ 5.1-3-02)

คทธ 5.1-3-01 รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณการพัฒนาผลิตภณัฑ
เครื่องดื่มนํ้าสมสายชูหมักจากเมา
คทธ 5.1-3-02 โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการผลตินํ้าสมสายชูหมกั
และนํ้าสมสายชูพรอมดืม่

  4 มีการประเมินผลความสําเรจ็
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดาํเนินการประเมินผล
ความสําเร็จของการบรูณาการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั ในโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตนํ้าสมสายชูหมักและนํ้าสมสายชูพรอมดืม่
ซึ่งมีสรุปแบบประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต

คทธ 5.1-4-01 สรุปผลการ
ประเมินผลการฝกอบรม/สมัมนา
หลักสตูรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตนํ้าสมสายชูและนํ้าสมสายชู
พรอมดื่ม
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
นํ้าสมสายชูหมักและนํ้าสมสายชูพรอมดื่ม (คทธ 5.1-4-
01)รวมท้ังมีรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (คทธ. 5.1-4-02)

คทธ 5.1-4-02 รายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชาเทคโนโลยี
เครื่องดื่ม

  5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรยีนการสอนและการ
วิจัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดาํเนินการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยโดยนําผลการ
ประเมินหลังการใหบริการวิชาการของคณะนําเสนอในท่ี
ประชุมงานบริการทางวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งท่ี 1/2556 (คทธ 5.1-5-01)

คทธ 5.1-5-01 บันทึกสรุปผลการ
ประชุมจัดทําแผนการใหบริการทาง
วิชาการประจําป 2556

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 3 ขอ
(ผานขอ 1,2 และ 3) 3 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีการจัดทํานโยบายวิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมของหนวยงานอยางเปนระบบ
2. มีโครงการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย

1. เพ่ิมการไดรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการใหบริการทาง
วิชาการ
2. จัดหลักสูตรการบริการทางวิชาการใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การประชาสัมพันธโครงการใหการบริการยังไมครอบคลุมใน
ระดับประเทศและนานาชาติ

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการใหการบริการใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึงในระดับประเทศและนานาชาติ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม(สกอ.5.2)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการสาํรวจความตองการของ

ชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจดัทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการสํารวจความ
ตองการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริ กา รทาง วิชาการตามจุ ด เน นของคณะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ( ค ท ธ 5 .2-1-01)

คทธ 5.2-1-01 ผลการสํารวจ
ความตองการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ป 2555

  2 มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหนวยงานวิชาชีพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเ พ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
กับหนวยงานตางๆ เชน วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ (คทธ 5.2-2-01, คทธ 5.2-
2-02)

คทธ 5.2-2-01 ขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการสถานศึกษา
ภายในประเทศ ครั้งท่ี 1 ระหวาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนครกับ
สถาบันตางๆ
คทธ 5.2-2-02 หนังสือขอความ
อนุเคราะหหรือแสดงความจํานง
สงบุคลากรเขารับบริการทาง
วิชาการจากหนวยงานท้ังภาครัฐ
เอกชนและหนวยงานวิชาชีพตางๆ

  3 มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการ
ทางวิชาการตอสังคม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการประเมินประโยชน
หรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมท่ี
คณะฯ จัดใหบริการ ท้ังประเมินความพึงพอใจและการ
นําไปใชประโยชนหลังการไดรับบริการทางวิชาการ (คทธ
5.2-3-01,คทธ 5.2-3-02)

คทธ 5.2-3-01 ผลการประเมินผล
โครงการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม
คทธ 5.2-3-02 ผลการติดตามและ
ประเมินผลการใหบริการวิชาการ

  4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3
ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ นําผลการประเมินผลกระทบ
ของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการใหบริการทางวิชาการท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน (คทธ 5.2-4-01)

คทธ 5.2-4-01 บันทึกสรุปผลการ
ประชุมจัดทําแผนการใหบริการ
ทางวิชาการ ประจําป 2556

  5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการพัฒนาความรูท่ีได
ใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเผยแพรสูสาธารณะชน โดย
การจัดนิทรรศการงานวันเกษตรและเทคโนโลยีพ้ืนบาน
อีสาน (คทธ 5.2-5-01) หรือในสวนของสาขาวิชาการแพทย
แผนไทยไดดําเนินการอบรมหลักสูตรการสรางอาชีพดวย

คทธ 5.2-5-01 เอกสาร
ประกอบการใหบริการทาง
วิชาการ งานเกษตรและเทคโนโลยี
พ้ืนบานอีสาน
คทธ 5.2-5-02 โครงการบริการ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ผลิตภัณฑเครื่องหอมไทย (คทธ 5.2-5-02) โดยใหบุคลากร
ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เขารวมอบรมเพ่ือเปนวิทยากร
รวมในการบริการวิชาการตอไป (คทธ 5.2-5-03)

ทางวิชาการหลักสตูรการสราง
อาชีพดวยผลติภณัฑเครื่องหอม
ไทย
คทธ 5.2-5-03 ใบลงทะเบียน
ฝกอบรมหลักสตูรการสรางอาชีพ
ดวยผลิตภณัฑเครื่องหอมไทย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีโครงการใหบริการทางวิชาการท่ีเกิดจากความตองการของ
กลุมเปาหมายโดยไดรับความรวมมือจากท้ังหนวยงานภาครัฐ
เอกชนและหนวยงานวิชาชีพเปนอยางดี

ขยายเครือขายทํางานไปยังหนวยงานตาง ๆ เชน โรงเรียน อบต.
ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการมาถายทอดใหกับ
บุคลากรของหนวยยังทําไดไมเตม็ท่ีเทาท่ีควร

เพ่ิมการนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการมาถายทอด
ใหกับบุคลากรของคณะเพ่ิมมากข้ึน
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั(สมศ.8)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
วิธีการคํานวณ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั
x 100

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั = 6

x 100= 54.54
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด= 11

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดรบัการอนุมัติโครงการทางบริการวิชาการแกสังคมในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 – 31
พฤษภาคม 2556 จํานวน 11 โครงการ และไดนําผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการมาใชในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนหรือการวิจยั จํานวน 6 โครงการดังน้ี

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมัติ 11

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรยีนการสอน 4
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 1
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจยั 1

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 รอยละ 54.54 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 รอยละ 54.54 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
รอยละ 30 รอยละ 54.54 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย
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เอกสารและหลักฐานอางอิง
1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมัติ

ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
1 คทธ 5.3-1-01 หลักสตูรการสรางเสริมอาชีพดวยผลิตภณัฑเครื่องหอมไทย
2 คทธ 5.3-1-02 โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขาวเพ่ือสุขภาพ (ขาวฮาง)
3 คทธ 5.3-1-03 โครงการถายทอดเทคโนโลยดีานการจัดการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
4 คทธ 5.3-1-04 โครงการถายทอดเทคโนโลยดีานการจัดการเกษตรเพ่ือโครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีน
5 คทธ 5.3-1-05 หลักสตูรการสรางอาชีพจากพืชสมุนไพร บุหงาราํไป เครื่องหอมไทยโบราณ
6 คทธ 5.3-1-06 หลักสตูรการขยายพันธุพืช
7 คทธ 5.3-1-07 หลักสตูรการเพาะเห็ดโคนญี่ปุน
8 คทธ 5.3-1-08 โครงการถายทอดเทคโนโลยดีานการจัดการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
9 คทธ 5.3-1-09 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร “งานเกษตรและเทคโนโลยีพ้ืนบานอีสาน  ครั้งท่ี 17”
10 คทธ 5.3-1-10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนํ้าสมสายชูหมักและนํ้าสมสายชูพรอมดื่ม
11 คทธ 5.3-1-11 โครงการรวบรวมภูมิปญญาการทําขาวฮางของชาวภูไทในจังหวัดสกลนคร

2. หลักฐานโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร โครงการหลักสูตรท่ีบูรณาการรวม

1 คทธ 5.3-2-01 รายละเอียดรายวิชาปฏบิัติการนวดไทย 2 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร “งาน
เกษตรและเทคโนโลยีพ้ืนบานอีสาน
ครั้งท่ี 17”

2 คทธ 5.3-2-02 รายละเอียดรายวิชาการแพทยทางเลือกและ
ธรรมชาติบําบัด

หลักสตูรการสรางเสริมอาชีพดวยผลิตภณัฑ
เครื่องหอมไทย

3 คทธ 5.3-2-03 รายละเอียดรายวิชาการพัฒนาสมนุไพรเพ่ือ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสตูรการสรางอาชีพจากพืชสมุนไพร
บุหงารําไป เครื่องหอมไทยโบราณ

4 คทธ 5.3-2-04 รายละเอียดรายวิชาทักษะวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 2

โครงการรวบรวมภูมิปญญาการทําขาวฮาง
ของชาวภูไทในจังหวัดสกลนคร

3. หลักฐานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะการวิจัย
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร โครงการหลักสูตรท่ีบูรณาการรวม

1 คทธ 5.3-3-01 รายงานการวิจยัการวิเคราะหปริมาณกรด
แกมมา-อะมิโนบิวเทริก (กาบา) ในผลิตภณัฑ
ขาวฮาง

หลักสตูรการถายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลติขาวเพ่ือสุขภาพ (ขาวฮาง)

4. หลักฐานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร โครงการหลักสูตรท่ีบูรณาการรวม

1 คทธ 5.3-4-01 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณการพัฒนาผลติภณัฑ
เครื่องดื่มนํ้าสมสายชูหมักจากเมา

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต
นํ้าสมสายชูหมักและนํ้าสมสายชูพรอมดื่ม

2 คทธ 5.3-4-02 รายละเอียดรายวิชาเทคโนโลยีเครือ่งดื่ม
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีโครงการใหบริการทางวิชาการท่ีเกิดจากความตองการของ
กลุมเปาหมายโดยไดรับความรวมมือจากท้ังหนวยงานภาครัฐ
เอกชนและหนวยงานวิชาชีพเปนอยางดี

ขยายเครือขายทํางานไปยังหนวยงานตางๆ เชน โรงเรยีน อบต.
ชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการมาถายทอด
ใหกับบุคลากรของหนวยยังทําไดไมเต็มท่ีเทาท่ีควร

เพ่ิมการนําความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการมาถายทอด
ใหกับบุคลากรของคณะเพ่ิมมากข้ึน
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4.1 ผลการเรยีนรูและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวน
รวมของชุมชนหรือองคกร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีการดําเนินงาน
เพ่ือให เกิดผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกตามวงจร
คุณภาพ โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
ในโครงการถ ายทอดเทคโนโลยีด านการจัด
การเกษตรเ พ่ือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน โดย

มีการจัดประชุมวางแผน (plan) การใหบริการ
ทางวิชาการประจําป 2555 โดยการเชิญคณะ
ผูบริหารและเจาของหลักสูตรท่ีเก่ียวของมารวม
ประชุมจัด ทํา กํ าหนดการฝ กอบรม กําหนด
เปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานหลักสูตร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ

มีการปฏิบัติงานตามแผน (Do) ท่ีกําหนดไวโดย
การจัดใหบริการทางวิชาการตามกําหนดการแตละ
หลักสูตร ซึ่งในโครงการถายทอดเทคโนโลยีดาน
การจัดการเกษตรเพ่ือโครงการอาหารกลางวันของ
โรง เ รี ยนได ดํ า เ นินงานระหว า ง วัน ท่ี 26-29
มิถุนายน 2555 โดยการเชิญคณะครูและนักเรียน
มารวมอบรมรับการถายทอดเน้ือหาวิชาดานการจัด
การเกษตรในโรงเรียน

มีการตรวจสอบ (Check) และประเมินผลหลัง
การใหบริการทางวิชาการทุกโครงการเพ่ือนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการใหบริการวิชาการในป
ตอไป ซี่งในโครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการ
จัดการเกษตรเพ่ือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน มีคาประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.40

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข (Act)
การดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยการจัด
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและจัดทํา
แผนงานโครงการบริการวิชาการในปตอไป (คทธ
5.4-1-01, คทธ 5.4-1-02, คทธ 5.4-1-03, คทธ
5.4-1-04)

คทธ 5.4-1-01 บันทึกสรปุผลการ
ประชุมทําแผนการใหบริการทางวิชาการ
ประจําป 2555

คทธ 5.4-1-02 ภาพถายกิจกรรมและใบ
ลงทะเบียนฝกอบรมโครงการถายทอด
เทคโนโลยีดานการจัดการเกษตรเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีน

คทธ 5.4-1-03 ผลการประเมินโครงการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม

คทธ 5.4-1-04 บันทึกสรุปผลการ
ประชุมทําแผนการใหบริการทางวิชาการ
ประจําป 2556

  2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมต่ํา
กวารอยละ 80

คณะ ทรั พย าก ร ธ ร ร มช าติ  ดํ า เ นิ น ก า ร
ประเมินผลการใหบริการทางวิชาการบรรลุ
เปาหมาย ตามแผนประจําปและมีผลการประเมิน
ตามแผนได รอยละ 100(คทธ 5.4-2-01)

คทธ 5.4-2-01ผลการประเมินโครงการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือ

สมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ือง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการทางวิชาการ
ในโครงการถ ายทอดเทคโนโลยีด านการจัด
การเกษตรเ พ่ือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน แกโรงเรียนท่ีมีความตองการในการจัด
การเกษตรสําหรับนําผลผลิตดานการเกษตรท่ีไดมา
ทําเปนอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนหรือจําหนาย
เปนรายไดใหโรงเรียน ซึ่งคณะอาจารยและนักเรียน
ผูรับผิดชอบโครงการดังกลาวมีการเรียนรูและขยาย
ผลกิจกรรมท่ีทําให กับนักเรียนคนอ่ืนๆ อยาง
ตอเน่ืองมาโดยตลอดตัวอยาง เชน กิจกรรมการ
เลี้ยงปลา, การปลูกผัก ไมผล, การเลี้ยงสัตว ฯลฯ
(คทธ 5.4-3-01 ,คทธ 5.4-3-02)

คทธ 5.4-3-01 โครงการถายทอด
เทคโนโลยีดานการจัดการเกษตรเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีน

คทธ 5.4-3-02 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการเกษตรคณุธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
และยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดใหบริการทาง
วิชาการแกโรงเรียนตางๆ ในโครงการถายทอด
เทคโนโลยีดานการจัดการเกษตรเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการมีการสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง เชน จัดหางบประมาณหรือเทคโนโลยี
วิชาการใหมๆ มาเสริมกิจกรรมท่ีทําโดยมีอัตลักษณ
ของกิจกรรม/โรงเรียน จากโครงการ เชน ผลผลิต
ดานพืช ผัก สัตว และผลผลิตทางเกษตรของ
โรงเรียนดานอ่ืนๆ เชน โรงเรียนกุดเรือคําพิทยาคาร
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีโครงการ
เกษตรของโรงเรียนดานการปลูกผักสวนครัวและ
การเลี้ยงปลา ผลผลิตท่ีไดคือ พืชผักสวนครัวและ
ปลากินพืชชนิดตางๆ ของโรงเรียนซึ่งมีการทํา
กิจกรรมอยางตอเน่ืองมาโดยตลอดทําใหเกิดความ
ตอเน่ืองและยั่งยืน (คทธ 5.4-4-01)

คทธ 5.4-4-01 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการเกษตรคณุธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน
สรางคณุคาตอสังคมหรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน
สรางคุณคาตอสังคม โดยการสรางงาน สรางอาชีพ
และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับพืช สัตว และผลผลิต
ทา ง ก า ร เ ก ษตร ท อ ง ถ่ิ น  ส ง ผ ล ใ ห เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนตอชุมชน/องคกรท่ีเขามา
รับบริการ มีความเขมแข็ง ตัวอยางเชน โครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการเกษตรเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนกุดเรือคํา
พิทยาคาร อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผลผลิตของกิจกรรม/โรงเรียนท่ีไดคือ พืชผักสวน
ครัวปลอดสารเคมีหลากหลายชนิดนํามาประกอบ
เปนอาหารใหนักเรียนและจําหนายเปนรายไดใหแก
นักเรียนและโรงเรียน และท่ีไดมากกวาน้ันคือ การ
เรียนรูรวมกันของครู-นักเรียน ซึ่งทําใหเกิดความ
ยั่งยืน (คทธ 5.4-5-01)

คทธ 5.4-5-01 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการเกษตรคณุธรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใหบริการและทําความรวมมือทาง
วิชาการกับองคกรตางๆ โดยเฉพาะชุมชนและโรงเรียนมาโดย
ตลอดทําใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ
หนวยงานตางๆ มาอยางตอเน่ือง

เพ่ิมหรือขยายเครือขายการทํางานดานการใหบริการทาง
วิชาการกับกลุมเครือขายใหมากข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามคูมือข้ันตอนการ
ทํางาน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
(PM-25)  (คทธ 6.1-1-01) และไดมีการประชุม
จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555
(ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คทธ 6.1-1-02)

คทธ 6.1-1-01 คูมือข้ันตอนการ
ทํางาน PM-25

คทธ 6.1-1-02 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2556

  2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการ บูรณาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาเชน โครงการลงแขก
เก่ียวขาวบูรณาการรวมกับรายวิชาเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ (คทธ 6.1-2-01) และ โครงการรวบรวมภูมิ
ปญญาการทําข าวฮางของชาวภู ไทในจังหวัด
สกลนครบูรณาการรวมกับรายวิชาการแปรรูป
อาหาร 1 และรายวิชาทักษะทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 2 (คทธ 6.1-2-02)

คทธ 6.1-2-01 โครงการลงแขกเก่ียว
ขาว

คทธ 6.1-2-02 โครงการรวบรวมภูมิ
ปญญาการทําขาวฮางของชาวภูไทใน
จังหวัดสกลนคร

  3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบรกิาร
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการเผยแพรกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานทางเว็บไซต
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 6.1-3-01) และ
ไดเผยแพรกิจกรรมโครงการรวบรวมภูมิปญญาการ
ทําขาวฮางของชาวภูไทในจังหวัดสกลนครในงาน
ประชุมวิชาการขาวแหงชาติ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 – 23
ธันวาคม 2555 กรุงเทพมหานคร และงานเกษตร
และเทคโนโลยืพ้ืนบานอีสาน (คทธ. 6.1-3-02)

คทธ 6.1-3-01 หนาเว็บไซตคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ. 6.1-3-02 ภาพกิจกรรมในงาน
ประชุมวิชาการขาวแหงชาต/ิงาน
เกษตรและเทคโนโลยีพ้ืนบานอีสาน

  4 มีการประเมินผลความสําเรจ็ของ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการประเมินผล
ความสําเร็จของการบรูณาการงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ มีผลการ
ประเมินการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค
เทากับ 4.50 (คทธ 6.1-4-0) และโครงการรวบรวม
ภูมิปญญาการทําขาวฮางของชาวภูไทในจังหวัด
สกลนครมผีลการประเมินผลประเมินความรู
นักศึกษาเทากับ 4.98 (คทธ 6.1-4-02)

คทธ 6.1-4-01 สรุปผลการประเมนิ
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคโครงการลงแขกเก่ียวขาว

คทธ 6.1-4-02 สรุปผลการประเมนิ
ความรูโครงการรวบรวมภูมิปญญาการ
ทําขาวฮางของชาวภูไทในจังหวัด
สกลนคร
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน

  5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรงุ
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดนําผลการประเมิน
ความสําเร็จของการ บูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษานําเขาท่ีประชุมประจําเดอืน มีนาคม 2556
(คทธ 6.1-5-01)

คทธ 6.1-5-01 สรุปรายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2556 ประจําเดือน
มีนาคม 2556

  6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 หรือ 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 หรือ 6 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4 และ5) 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 หรือ 6 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4 และ5) 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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ตัวบงชี้ท่ี 6.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
การคิดรอบป ปการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ

(PDCA)
P คณะทรัพยากรธรรมชาติไดกําหนดใหงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเปน 1 ในภารกิจหลักของคณะฯ
โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2551
– 2555) และมีแผนการปฏิบตัิงานฝายพัฒนา
นักศึกษา ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
ปงบประมาณ 2555 – 2556 (ปการศึกษา 2555)
จํานวน 5 โครงการ

D และโครงการท่ีคณะทรัพยากรธรรมชาติได
ดําเนินการในระหวางปการศึกษา 2555 จํานวน 5
โครงการ คือ
1. โครงการไหวครูแพทยแผนไทยและไหวครู

ประจําป
2. โครงการสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมเพ่ือ

ลดสภาวะโลกรอน
3. โครงการลงแขกเก่ียวขาว
4. โครงการสงเสริมการละเลนพ้ืนบานในงานวัน

เด็กแหงชาติ
5. โครงการรวบรวมภูมิปญญาการทําขาวฮางของ

ชาวภูไทในจังหวัดสกลนคร
ซึ่งรับผิดชอบโดยฝายพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาและ
รวมกับหนวยงานภายนอก

C คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการวิเคราะหจดุ
แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือการปรับปรุง
ผลงานดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง 1. บุคลากรใหความสําคญัและสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม

2. หนวยงานตั้งอยูทามกลางชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
จุดออน 1. งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมไม
เพียงพอ

2. กิจกรรมยังไมสามารถสรางบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคดานคณุธรรมและจริยธรรมได
โอกาส 1. หนวยงานภายนอกใหความสําคญักับการ
อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน

2. นโยบายของรัฐสนับสนุนใหทํานุบํารุง

คทธ 6.2.1-1-01 แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ.
2551 - 2555)

คทธ 6.2.1-1-02 หนังสือบันทึก
ขอความท่ี 5313/138 ลงวันท่ี 8
พฤศจิกายน 2554 เรื่องขออนุญาตเชิญ
ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งและแวดลอมและ
อาจารยประจําฝายพัฒนานักศึกษา

คทธ 6.2.1-1-03 แผนปฏิบัติงานฝาย
พัฒนานักศึกษาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปงบประมาณ
2555

คทธ 6.2.1-1-04 หนังสือบันทึก
ขอความท่ี 5313/117 ลงวันท่ี 17
ตุลาคม 2555 เรื่องขออนุญาตเชิญ
ประชุม

คทธ 6.2.1-1-05 แผนปฏิบัติงานฝาย
พัฒนานักศึกษาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปงบประมาณ
2556

คทธ 6.2.1-1-06 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 5/2556 ประจําเดือนมีนาคม
2556
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ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
อุปสรรค 1. คานิยมของคนรุนใหมขับกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมท่ีดีงาม
2. อิทธิพลของสื่อมีผลตอพฤติกรรมของ

นักศึกษาดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ดีงาม
A คณะทรัพยากรธรรมชาติมีการประเมินผล
โครงการหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานและนํา
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานเพ่ือมาปรับปรุง
โครงการและแผนการปฏิบัติงาน

  2 บรรลเุปาหมายตามแผนไมต่ํากวา
รอยละ 80

คณะทรัพยากรธรรมชาตไิดดาํเนินการตาม
แผนการปฏิบัติงาน ผลงานดานทุนําบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งดําเนินงานในปการศึกษา 2555
บรรลเุปาหมายท้ังสิ้น 5 โครงการคิดเปนรอยละ 100
ของการดําเนินงานดังโครงการตอไปน้ี
1. โครงการไหวครูแพทยแผนไทยและไหว
ครูประจําป (คทธ 6.2.1-2-01)
2. โครงการสงเสริมการสรางสภาพแวดลอม
เพ่ือลดสภาวะโลกรอน (คทธ 6.2.1-2-02)
3. โครงการลงแขกเก่ียวขาว (คทธ 6.2.1-2-03)
4. โครงการสงเสริมการละเลนพ้ืนบานใน
งานวันเด็กแหงชาติ (คทธ 6.2.1-2-04)
5. โครงการรวบรวมภูมิปญญาการทําขาวฮางของ

ชาวภูไทในจังหวัดสกลนคร (คทธ 6.2.1-2-05)

สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ี
ดําเนินการในปการศึกษา 2555 จํานวน
5 โครงการ
คทธ 6.2.1-2-01 โครงการไหวครู
แพทยแผนไทยและไหวครูประจําป

คทธ 6.2.1-2-02 โครงการสงเสรมิการ
สรางสภาพแวดลอมเพ่ือลดสภาวะโลก
รอน

คทธ 6.2.1-2-03 โครงการลงแขกเก่ียว
ขาว

คทธ 6.2.1-2-04 โครงการสงเสรมิ
การละเลนพ้ืนบานในงานวันเด็ก
แหงชาติ

คทธ 6.2.1-2-05 โครงการรวบรวมภูมิ
ปญญาการทําขาวฮางของชาวภูไทใน
จังหวัดสกลนคร

  3 มีการดําเนินงานสม่าํเสมออยาง
ตอเน่ือง

คณะทรัพยากรธรรมชาตมิีการดําเนินงานสงเสริม
และสนับสนุนผลงานดานทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม
อยางตอเน่ืองทุกปเชน โครงการสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมบุญบั้งไฟดําเนินการตอเน่ืองจนถึง
ปจจุบัน (คทธ 6.2.1-3-01, คทธ 6.2.1-3-02 , คทธ
6.2.1-3-03)

หนังสือเขาบันทึกขอความโครงการท่ี
ไดรับงบประมาณป 2555-2556
คทธ 6.2.1-3-01 บันทึกขอความท่ี
5313/038 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม
2555 เรื่องงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 เบื้องตน

คทธ 6.2.1-3-02 บันทึกขอความท่ี
5313/071 ลงวันท่ี 2 พ.ย.2554 เรื่อง
โครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
(เบื้องตน)

คทธ 6.2.1-3-03 บันทึกขอความท่ี
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5313/040 ลงวันท่ี 3 ก.ย.2553 เรื่อง
โครงการท่ีไดรับงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

  4 เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
ชุมชน

คณะทรัพยากรธรรมชาตมิีการสงเสริมและ
สนับสนุนผลงานดาน   ศิลปวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิด
ประโยชนและสรางคณุคาตอชุมชนท้ังภายในและ
ภายนอกคณะฯ หลายประการเชน

1. โครงการลงแขกเก่ียวขาวซึ่งเปนการสืบสาน
ประเพณีการลงแขกเก่ียวขาวและการชวยเหลือสังคม
โดยนํานักศึกษารวมลงแขกเก่ียวขาวในแปลงนา
เกษตรกร (คทธ 6.2.1-4-01)

คทธ 6.2.1-4-01 โครงการลงแขกเก่ียว
ขาว

  5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 3 ขอ
(ผานขอ 2,3และ4) 3 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ
(ผานขอ 1,2,3และ4) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ
(ผานขอ 1,2,3 และ 4) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการสนับสนุนและสงเสริมโครงการดาน
การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

เพ่ิมจํานวนโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีโครงการ/กิจกรรมหรือรางวัลท่ีไดรับการ
ยกยองในระดับชาติ

ควรหาแนวทางหรือวิธีการใหไดมาซึ่งกิจกรรมหรือรางวัลท่ีไดรับ
การยกยองในระดบัชาติ
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ตัวบงชี้ท่ี 6.3.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 การมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน/หนวยงานท่ีกอใหเกิด
วัฒนธรรมท่ีดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติไดจัดกิจกรรมการมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี
อยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองมาโดยตลอด ในปการศึกษา
2555 น้ันคณะฯไดดําเนินกิจกรรมตางๆเชน

- จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น ตอการพัฒนาบัณฑิต
เพ่ือใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (คทธ. 6.3.1-1-01)

- การจัดแสดงสาธิตการละเลนพ้ืนบาน  การแสดงดนตรี
พ้ืนเมืองโดยนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ   ใน
กิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานตรดนํ้าดําหัว 11
เมษายน 2556 (คทธ 6.3.1-1-02)

- โครงการสงเสริมสภาพแวดลอมเพ่ือลดสภาวะโลกรอน
โดยการปลูกตนไมใหกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปน
กิจกรรมท่ี เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรรวมกิจกรรมทุกป
และยังจัดรวมกับหนวยงานภายนอกดวยเชนวัดปาแสง
ธรรมขันติโก (คทธ 6.3.1-1-03)

- โครงการรณรงคสวมใสผาไทยสัปดาหละ 1 วันโดย
กําหนดเปนทุกวันศุกรของสัปดาห (คทธ 6.3.1-1-04)

คทธ 6.3.1-1-01 กิจกรรมเสวนา
ระดมความคิดเห็น ตอการพัฒนา
บัณฑิตเพ่ือใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ

คทธ 6.3.1-1-02 กิจกรรมการแสดง
สาธิตการละเลนพ้ืนบาน  การแสดง
ดนตรี พ้ืนเมืองโดยนักศึกษาและ
บุคลากรภายในคณะฯ   ในกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีสงกรานตรดนํ้า
ดําหัว 11 เมษายน 2556

คทธ 6.3.1-1-03 กิจกรรมโครงการ
ส ง เสริมสภาพแวดลอมเ พ่ือลด
สภาวะโลกรอน

คทธ 6.3.1-1-04 กิจกรรมการ
รณรงคสวมใสผาไทย

  2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัย
ของอาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรยี

คณะทรัพยากรธรรมชาตไิดคาํนึงดานความปลอดภยั
ของบุคลากรและนักศึกษาเปนอยางยิ่ง จึงมีการแตงตั้ง
บุคลากรเพ่ือดูแลความปลอดภยัในตัวอาคารและบรเิวณ
โดยรอบ (คทธ 6.3.1-2-01) และมกีารติดตั้งอุปกรณ
ดับเพลิงในแตละอาคาร เพ่ือเปนเตรียมความพรอมใน
กรณีเกิดไฟไหม

ในดานความสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรยีน้ัน คณะฯ ไดใชกิจกรรม 5 ส. มา
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหอาคารสถานท่ีสะอาด

คทธ 6.3.1-2-01 แตงตั้งขาราชการ
และเจาหนาท่ีปฏิบตัิหนาท่ีและ
รับผิดชอบ

คทธ 6.3.1-2-02 สรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
สวยงาม และปลอดภัย (คทธ. 6.3.1-2-02)

  3 ปรับแตงและรักษาภมูิทัศนให
สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการตกแตงบริเวณให
สวยงาม ปรับแตงภูมิทัศนบริเวณปายคณะฯ และรอบๆ
อาคา รสํ า นั ก ง านคณบดี และบริ เ วณด า นหน า
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยฯ ดูแลรักษาสภาพภูมิ
ทัศนภายในคณะฯใหสวยงามโดยการตัดหญา  ตัดแตง
ก่ิงไม ใหมีรูปทรงท่ีสวยงาม เปดมุมมองใหมองเห็นกวาง
ข้ึน (คทธ 6.3.1-3-01) โดยมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรทํา
หนา ท่ีดูแลสิ่ งแวดลอมและภูมิ ทัศน  เชน คํ าสั่ ง ท่ี
934/2555 เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห า ร ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติหนาท่ี ณ โรงพยาบาล
การแพทยแผนไทยสกลนคร หลวงปูแฟบ สุภัทโท (คทธ
6.3.1-3-02)

คทธ 6.3.1-3-01 ภูมิทัศนภายใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 6.3.1-3-02 คําสั่งท่ี
934/2555 เรื่อง แตงตั้งผูบริหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติ
หนาท่ี ณ โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยสกลนคร หลวงปูแฟบ สภุัท
โท

  4 การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสรมิให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประกาศพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรม “กําหนดใหพ้ืนท่ีเปนบริเวณเกาะกลางนํ้า
ดานหนาอาคารสํานักงานคณบดี บริเวณอาคาร
สํานักงานคณบดี และบริเวณอาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ
เปนพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร” (คทธ 6.3.1-4-01) โดยไดจัดกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง เชน

- จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น ตอการพัฒนาบัณฑิต
เพ่ือใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของบุคลากร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก (คทธ 6.3.1-4-02)

- การจัดแสดงสาธิตการละเลนพ้ืนบาน  การแสดงดนตรี
พ้ืนเมืองโดยนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ   ใน
กิจกรรมงานสืบสานประเพณสีงกรานตรดนํ้าดําหัว 11
เมษายน 2556 (คทธ 6.3.1-4-03)

คทธ 6.3.1-4-01 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง เปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คทธ 6.3.1-4-02 กิจกรรมเสวนา
ระดมความคดิเห็น ตอการพัฒนา
บัณฑิตเพ่ือใหเปนบัณฑิตนักปฏิบตัิ

คทธ 6.3.1-4-03 กิจกรรมการแสดง
สาธิตการละเลนพ้ืนบาน  การแสดง
ดนตรีพ้ืนเมืองโดยนักศึกษาและ
บุคลากรภายในคณะฯ   ในกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีสงกรานตรดนํ้า
ดําหัว 11 เมษายน 2556

  5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น
1–4 ไมต่ํากวา 3.51จากคะแนน
เต็ม 5

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาในดานตางๆไดแก

- การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯท่ีกอใหเกิด
วัฒนธรรมท่ีดี มีความพึงพอใจ 3.93

- สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย มี

คทธ 6.3.1-5-01 สรุปแบบประเมนิ
ความพึงพอใจดานการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ป
การศึกษา 2555
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ความพึงพอใจ 3.75

- ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความพึงพอใจ
3.77

- การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและ
สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมสีวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ มีความพึงพอใจ 3.79

โดยเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาดาน
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปวัฒนธรรม เทากับ
3.80

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําหนวยงานและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน/หนวยงาน (สกอ.7.1)

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

เกณฑมาตรฐาน
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 สภาสถาบันปฏิบตัิหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดครบถวนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดลวงหนา

คณะ ทรั พย าก ร ธ ร ร มชา ติ  มี ก า ร แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจําคณะ (คทธ 7.1-1-01) ปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนโดยมีคําสั่งมี
การระบุบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจํา
คณะ (คทธ 7.1-1-02)

คทธ 7.1-1-01 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ี 568/2554
เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-1-02 ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2550

คทธ 7.1-1-03 แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ
เปนฐานในการปฏิบตัิงานและ
พัฒนาสถาบัน

ผูบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ กําหนด
ทิศทาง การดํ า เ นินงาน โดยรับนโยบายการ
บริหารงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน คณะไดจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรประจําป
2555 และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร โดยมีการ
ประชุมประจําเดือน เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองคกร MIS (คทธ 7.1-2-01, คทธ 7.1-2-
02, คทธ 7.1-2-03)

คทธ 7.1-2-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ครั้งท่ี 4/2554

คทธ 7.1-2-02 แผนท่ียุทธศาสตร
(Strategy Map) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

คทธ 7.1-2-03 รายงานการประชุม
ประจําเดือน ครั้งท่ี 3/2555

  3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาํเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

คณะกรรมการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ไดดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยนําเสนอในท่ี
ป ร ะ ชุ มบุ ค ล าก รค ณะ ทรั พย าก ร ธ ร ร มช า ติ
เพ่ือถายทอดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานใหแต
ละฝาย และ สาขาวิชา ไดรับทราบและนําไป
ถายทอดสูผูปฏิบัติงาน และมีการกํากับติดตาม โดย
มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (คทธ 7.1-3-01,
คทธ 7.1-3-02, คทธ 7.1-3-03) และสรุปเปน

คทธ 7.1-3-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ครั้งท่ี 8/2555

คทธ 7.1-3-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ครั้งท่ี 1/2556

คทธ 7.1-3-03 สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
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รายงานประจําป (คทธ 7.1-3-04)

คทธ 7.1-3-04 รายงานประจําป 2555
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
สถาบันมสีวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม

ผูบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติไดเปดโอกาส
ใหบุคลากรภายในคณะมสีวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และรวมกันตัดสินใจ ในการดําเนินงานโดย
การใหแสดงความคดิเห็นไดทางสายตรงคณบดี
(คทธ 7.1-4-01) และผานการประชุมกรรมการคณะ
และการมอบอํานาจตดัสินใจใหตามลําดับสายงาน
(คทธ 7.1-4-02, คทธ 7.1-4-03)

คทธ 7.1-4-01 สายตรงคณบดี
http://natres.skc.rmuti.ac.th/

คทธ 7.1-4-02 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร  ท่ี 102/2554 แตงตั้ง
ขาราชการปฏิบตัิราชการแทน คณบดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-4-03 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนครท่ี 749/2555 เรื่อง แตงตั้ง
ขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัตหินาท่ี
และรับผิดชอบ

  5 ผูบริหารถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

ผูบริหารมีนโยบายสงเสริมพัฒนาบุคลากรใน
คณะให เ พ่ิมพูนความรูความสามารถจากการ
สนับสนุนดานงบประมาณไปราชการในประเภท
ตางๆ เชน เขารวมสัมมนาโครงการกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก การศึกษา  ดูงานจากโครงการ
ตางๆ ท้ังของคณะและของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ
การสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
(คทธ 7.1-5-01, คทธ 7.1-5-02)

คทธ 7.1-5-01 สรุปการไปราชการ
ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 7.1-5-02 หนังสือท่ี 5120/073
เรื่อง ขอสงรายงานการประชุม
คณะกรรมการทุนการศึกษาตอ
ฝกอบรม และดูงานครั้งท่ี 3/2555

  6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมสีวน
ไดสวนเสีย

ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน
เสีย ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 10 ดาน คือ
1. หลักประสิทธิผล

ผูบริหารมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2553-2556) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  วิทยาเขตสกลนคร
(คทธ 7.1-6-01) เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนางาน
โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด
เปาหมาย กิจกรรม/โครงการ และไดถายทอดแผน
ยุทธศาสตร ไปสูแผนปฏิบัติงานประจําป 2555
( ค ท ธ 7.1-6-02) ต า ม พั น ธ กิ จ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. หลักประสิทธิภาพ

ผูบริหารมีแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยใชกรอบการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) มีการกํากับการปฏิบัติงานดานการประหยัด

คทธ 7.1-6-01 แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร

คทธ 7.1-6-02 แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555

คทธ 7.1-6-03 ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง
มาตรการประหยัดพลังงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-6-04 บันทึกขอความ ท่ี ศธ
0586.05/1076 ลงวันท่ี 15 มกราคม
2556 เรื่อง ขอสงรายงานตนทุนตอ
หนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ
2555

คทธ 7.1-6-05 เว็บไซตคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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พลังงานตามนโยบายการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย และประกาศมาตรการประหยัด
พลังงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 7.1-6-
03) และการคิดตนทุนตอหนวยผลผลิต (คทธ 7.1-6-
04) มาใชในการพิจารณากํากับดูแล
3. หลักการตอบสนอง

มีการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
ชองทาง ไดแก เว็บไซตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
(คทธ 7.1-6-05) แผนพับประชาสัม พันธสาขา
(คทธ 7.1-6-06)
4. หลักภาระความรับผิดชอบ

ผูบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการ หรือคณะทํางานในกิจการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยาง
ตอเน่ือง ไดแก คณะกรรมการสภาวิชาการ (คทธ
7.1-6-07) คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต
สกลนคร(คทธ 7.1-6-08) แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการควบคุม
ภายใน (คทธ 7.1-6-09)
5. หลักความโปรงใส

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีสายตรงคณบดี
(คทธ 7.1-6-10) ตูรับเรื่องรองเรียน (คทธ 7.1-6-11)
มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตอบุคลากร
ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เชน การพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน (คทธ 7.1-6-12) การสอบ
คัดเลือกบุคลากร (คทธ 7.1-6-13)
6. หลักการมีสวนรวม

มีการบริหารงานและกํากับการดําเนินงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบงงานตาม
โครงสรางการบริหารของคณะ และมีการแตงตั้ง
บุคลากรรวมเปนคณะกรรมการ คณะทํางานตาง ๆ
เชน คณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติ
(คทธ 7.1-6-14) คณะกรรมการบริหารประจําคณะ
(คทธ 7.1-6-15) คณะกรรมการประมวลผลการ
ดําเนินงานของคณะผูบริหารทุกระดับของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 7.1-6-16)
7. หลักการกระจายอํานาจ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจจากคณบดีไปสูรอง
คณบดีและผูชวยคณบดีในแตละฝาย นอกจากน้ียัง
กระจายอํานาจใหแกผูบริหารระดับสาขาวิชา ซึ่ง
ชวยใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว การ
ติดตามและประสานงานดานตางๆ ดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (คทธ 7.1-6-17, คทธ 7.1-6-18,
คทธ 7.1-6-19)

http://natres.skc.rmuti.ac.th/

คทธ 7.1-6-06 แผนพับประชาสัมพันธ
สาขา

คทธ 7.1-6-07 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี
1097/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ

คทธ 7.1-6-08 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี
0787/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการวิทยาเขตสกลนคร

คทธ 7.1-6-09 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี
0264/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในระดับ กอง สถาบัน สํานัก
คณะ และวิทยาเขต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คทธ 7.1-6-10 สายตรงคณบดี
http://natres.skc.rmuti.ac.th/

คทธ 7.1-6-11 ตูรับเรื่องรองเรียน

คทธ 7.1-6-12 คําสั่ง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ท่ี 500/2555 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ขาราชการ, ลูกจางประจํา, พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา, พนักงานราชการ,
ลูกจางเงินรายได ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม
2555)

คทธ 7.1-6-13 ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบแขงขันเปนลูกจางเงินรายได ครั้งท่ี
12/2555

คทธ 7.1-6-14 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ี 568/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-6-15 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
8. หลักนิติธรรม

มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (คทธ 7.1-6-20, คทธ 7.1-6-21,
คทธ 7.1-6-22, คทธ 7.1-6-23, คทธ 7.1-6-24,
คทธ 7.1-6-25, คทธ 7.1-6-26, คทธ 7.1-6-27,
คทธ 7.1-6-28, คทธ 7.1-6-29, คทธ 7.1-6-30)
9. หลักความเสมอภาค

ผูบริหารมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร คนละ 3,000 บาท/ป
(คทธ 7.1-6-31) มีการเกณฑในการพิจารณาใหลา
ศึกษาตอในแตละปแบบเสมอภาคและยุติธรรม
(คทธ 7.1-6-32)
10. หลักมุงเนนฉันทามติ

มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ และมีมติรวมกันเพ่ือดําเนินงาน /
กิจกรรมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 7.1-6-
33)

สกลนคร ท่ี 118/2556 เรื่อง แตงตัง้
บุคคลเพ่ือปฏิบตัิหนาท่ีคณะกรรมการ
บริหารประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-6-16 คําสั่งคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ท่ี 18/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประมวลผลการ
ดําเนินงานของคณะผูบริหารทุกระดับ
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-6-17 โครงการสราง
บริหารงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-6-18 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ท่ี 102/2554 เรื่อง แตงตั้ง
ขาราชการปฏิบตัิราชการแทนคณบดี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 7.1-6-19 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ี
0560/2554 เรื่อง แตงตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยคณบดี

คทธ 7.1-6-20 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ.
2548

คทธ 7.1-6-21 พระราชบัญญัตริะเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547

คทธ 7.1-6-22 พระราชบัญญัตริะเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

คทธ 7.1-6-23 ระเบียบฯวาดวย
ทุนการศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ.
2549

คทธ 7.1-6-24 ระเบียบฯ วาดวยการ
บริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553

คทธ 7.1-6-25 ขอบังคับฯวาดวยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2548

คทธ 7.1-6-26 ขอบังคับฯวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
สถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยั พ.ศ.
2549

คทธ 7.1-6-27 ขอบังคับฯหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ.2549

คทธ 7.1-6-28 ขอบังคับฯ วาดวยการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

คทธ 7.1-6-29 ขอบังคับฯ วาดวยการ
รองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
พ.ศ. 2550

คทธ 7.1-6-30 ขอบังคับฯ วาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2550

คทธ 7.1-6-31 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2556

คทธ 7.1-6-32 เกณฑในการพิจารณาให
ลาศึกษาตอในแตละป

คทธ 7.1-6-33 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2556

  7 สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม

สภามหาวิทยาลัยไดประเมินผลการบริหารงาน
ของคณะ และได นําผลการประเมิน น้ันนํามา
ปรั บปรุ งการบริ ห าร งานอย า ง เป นรู ปธร รม
(คทธ 7.1-7-01), (คทธ 7.1-7-02)

คทธ 7.1-7-01 รายงานการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของคณบดีคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ปการศึกษา
2554

คทธ 7.1-7-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 4/2555

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -88

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และ
ครอบคลมุ ทําใหผูบริหารสั่งการและตดิตามการทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและใหความเห็น
ขอเสนอแนะ ในการรางกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ตาง ๆ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู/การพัฒนาสูหนวยงานเรยีนรู (สกอ.7.2)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลติ
บัณฑิตและดานการวิจยั

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มี การ
กําหนดประเด็นความรูของการจัดการท่ี
สอดคลองกับนโยบายการจัดการความรู
ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(คทธ 7.2-1-01) รวมท้ังแผนการจัดการ
ความรู ประจําปการศึกษา 2555 (คทธ
7.2-1-02) ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย

คทธ 7.2-1-01 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสานเรื่อง นโยบายการ
จัดการความรู  ประจําป
การศึกษา 2555

คทธ 7.2-1-02 แผนการ
จัดการความรู  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี  ราชมงคลอีสาน
ประจําปการศึกษา 2555
(ฉบับปรับปรุง)

  2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู
และทักษะดานการผลิตบัณฑติและดานการวิจยั
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะดําเนินงาน โครงการ
การจัดการองคความรูในหนวยงาน  และ
กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรู
และทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย

คทธ 7.2-2-01 คําสั่งคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
29/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารจดัการ
ความรูคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบตัิท่ีดีตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได จั ด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีดี และเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย
เพ่ือใหความรูในหัวขอตาง ๆ เชน องคกร
ท่ีพึงประสงค แผนกลยุทธ  การสราง
จิตสํานึกและความจงรักภักดีตอองคกร
การจัดการเชิงกลยุทธ มีการรวมกันแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูกัน
ภายในองคกร ในการจัดทําปณิธาน และ
วิสัยทัศนของคณะ (คทธ 7.2-3-01)

คทธ 7.2-3-01 รายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จดัทําแผนปฏิบัติ
การเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีดี และเทคนิคการปฏิบตัิงาน
ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ

  4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด
ในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดมีาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดรวบรวม
ความรู ท่ีไดจากการสัมมนาในโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนปฏิบัติ
การเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี และ
เทคนิคการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
หลังจากการประชุมสัมมนาแลวมีการ

คทธ 7.2-4-01 ประกาศ
ปณิธาน วิสัยทัศน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ประกาศปณิธาน และวิสัยทัศน เพ่ือให
บุคลากรในคณะทราบ
(คทธ 7.2-4-01)

  5 มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง

บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได
นําความรู และผลการจัดกิจกรรมท่ีไดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการสัมมนา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีดี และเทคนิคการปฏิบัติงานท่ีมุงเนน
ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ( ค ท ธ 7 . 2 -5 -0 1 ) ไ ป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
เปนการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ทําใหแนวทางในการจัดทําแผนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และรวมกันทํา สุดทายจะ
ไดแผนพัฒนาองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปพัฒนาองคกรตอไป

คทธ 7.2-5-01 รายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จดัทําแผนปฏิบัติ
การเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีดี และเทคนิคการปฏิบตัิงาน
ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดําเนินงานดานการจดัการ
ความรู

ดําเนินการจัดทําการจัดการความรูอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีแผนระบบสารสนเทศ

(Information System Plan)
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการดาํเนินการ ดังน้ี

1. คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (คทธ 7.3-
1-01)
2. คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource
Planning : ERP) และระบบบริการการศึกษา
(Education Service System : ESS) (คทธ 7.3-1-
02)
3. คณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(คทธ 7.3-1-03) มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการตามแผน
แมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลยั

คทธ 7.3-1-01 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

คทธ 7.3-1-02 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองคกร (ERP) และ
ระบบบริการการศึกษา (ESS)

คทธ 7.3-1-03 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารจดัการ
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศ
ประจําป 2555 ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

คทธ 7.3-1-04 แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (พ.ศ. 2554 -
2557)

  2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลมุการจดัการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจดัการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

1. มหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ี
ครอบคลุมการพันธกิจของสถาบัน ดังน้ี

- การจัดการเรียนการสอน ไดแก ระบบ
ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม ระบบงานบริการ
นักศึกษา ระบบบริการท่ัวไป ระบบงานบริการ
อาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา และระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา

- การวิจัย ไดแก ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
- การบริหารจดัการ ไดแก ระบบบริหารงาน

บุคลากร ระบบบรหิารเงินเดือน ระบบกองทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา ระบบประกันคณุภาพการศึกษา ระบบ

คทธ 7.3-2-01 เว็บไซตระบบ
บริการขอมลูสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

คทธ 7.3-2-02 เลมรายงาน
ประจําป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -92

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ติดตามผลการรายงานเปาหมายตวัช้ีวัด และระบบ
รายงานขอมูลสําหรับผูบริหาร

- การเงิน ไดแก ระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (ERP) คือ ระบบพัสดุ ระบบครุภณัฑ ระบบ
การเงิน ระบบบญัชี ระบบงบประมาณ

โดยมีการรายงานผลการดาํเนินงานของ
ระบบอยางตอเน่ือง
2. มีการเผยแพรขอมูลสารสนเทศประจําภาคการศึกษา
ผานระบบบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3. รายงานประจําป 2555
4. ไดจัดทําประกาศการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั ประจาํภาคการศึกษา เพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา

  3 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ

ฝายสารสนเทศเพ่ือการบริหาร กองนโยบายและ
แผน ไดประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศจากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรองคกรและระบบบริการการศึกษา
ปงบประมาณ 2555 ผลการประเมินได 3.97 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 (คทธ 7.3-3-01, คทธ 7.3-3-02)

คทธ 7.3-3-01 แบบประเมินระบบ
บริหารทรัพยากรองคกร (ERP)
และแบบประเมินความพึงพอใจ
ระบบบริการการศึกษา

คทธ 7.3-3-02 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรองคกรและ
ระบบบริการการศึกษาปการศึกษา
2555

  4 มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัย นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร
และระบบบริการการศึกษา ประจําปงบประมาณ
2554 (คทธ 7.3-4-01, คทธ 7.3-4-02) มาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย
โดยจัดหาครุภัณฑ ชุดโปรแกรมระบบคลังขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ของโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู ปงบประมาณ 2555 (คทธ 7.3-4-03) และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบ
(คทธ 7.3-4-04)

คทธ 7.3-4-01 สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรองคกรและ
ระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ปงบประมาณ 2554

คทธ 7.3-4-02 ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการป 2554

คทธ 7.3-4-03 เอกสารการอนุมัติ
จัดซื้อครุภณัฑชุดโปรแกรมระบบ
คลังขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ ของโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
ปงบประมาณ 2555

คทธ 7.3-4-04 รายงานผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาระบบ
คลังขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ

  5 มีการสงขอมลูผานระบบ
เครือขายของหนวยงาน

มหาวิทยาลัย มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด ไดแก

คทธ 7.3-5-01 เว็บไซตชอง
ทางการสงขอมูลผานระบบ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ี
กําหนด

ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษา , ระบบระบบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต และระบบฐานขอมูลดานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เครือขายของ สกอ.

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 2 ขอ
(ผานขอ 1และ 5)

2 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร และระบบ
บริการการศึกษา ท่ีสามารถดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั

ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองคกร และ
ระบบบริการการศึกษา ใหดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง และ
สามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- -
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง (สกอ.7.4)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบรหิารความเสี่ยง โดย
มีผูบรหิารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบนั
รวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน

คณะทรัพยากรธรรมชาตไิดแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือดําเนินการ
วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ง ระบุมาตรการจัดการ   ความเสี่ยง
และการจัดการควบคุมภายใน (คทธ 7.4-1-01)

คทธ 7.4-1-01 คําสั่งท่ี 842/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและการวางระบบการ
ควบคุมภายในของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  2 มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ง
และปจจยัท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือ
กลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏบิัติงาน
เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสตูร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและ
ความเสีย่งดานธรรมาภบิาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาตมิีการวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดาน ดังน้ี
1. การบันทึกหนวยกิจกรรมของนักศึกษา
2. การบริหารพัสดุ
3. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําป
งบประมาณ (คทธ 7.4-2-01)

คทธ 7.4-2-01 รายงานการบริหาร
ความเสีย่งประจําคณะ

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2

คณะทรัพยากรธรรมชาตมิีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสีย่งตามลําดับ
(คทธ 7.4-3-01)

คทธ 7.4-3-01 รายงานการบริหาร
ความเสีย่งประจําคณะ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  4 มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง

ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน

คณะทรัพยากรธรรมชาติจดัทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และได
ดําเนินการตามแผน (คทธ 7.4-4-01)

คทธ 7.4-4-01 รายงานการบริหาร
ความเสีย่งประจําคณะ

  5 มีการตดิตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงาน
ตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาตมิีการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงป
ละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอตอวิทยาเขต และวิทยาเขต
รวบรวมสงศูนยกลาง เพ่ือเสนอตอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาตอไป (คทธ 7.4-5-01)

คทธ 7.4-5-01 รายงานการบริหาร
ความเสีย่งประจําคณะ

  6 มีการนําผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช
ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป

คณะทรัพยากรธรรมชาตไิดนําผลการ
ประเมิน และคําเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยั
มาปรับปรุง ในรอบปถัดไป(คทธ 7.4-6-01)

คทธ 7.4-6-01 รายงานการบริหาร
ความเสีย่งประจําคณะ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

ไดรับความรวมมือจากผูท่ีรับผดิชอบดานบริหารความเสี่ยงเปนอยางดี สรางแรงจูงใจ ใหแกผูท่ีมสีวนผลักดันใหความเสี่ยงน้ันลดลง
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

บุคลากรขาดความรูและทักษะในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง จัดอบรมใหบุคลากรมีความรูและทักษะในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ง
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ตัวบงชี้ที่ 7.6.1 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั/ผูบริหารระดับคณะหรือเทียบเทา (สมศ.13)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
คะแนนการประเมินผลผูบริหาร (คณบดี) โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแตงตัง้ (คะแนนเต็ม 5) 4.56

ผลการประเมินของคณะกรรมการปที่แลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.78 4.78 ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปน้ี

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
5.00 4.56 4.56 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปน้ี
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.56 4.56 ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดที่ควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 7.6.1-01 เอกสารรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ป
การศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7.1 การพัฒนาสถาบัน/หนวยงานสูสากล (มทร.อีสาน 3)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 สถาบัน/หนวยงานทบทวน

แผนงานพัฒนาสถาบัน/
หนวยงานสูสากล ซึ่งเปนแผน
ระยะยาวและจัดทําแผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพ่ือพัฒนาวิชาการระดับ
สาขาวิชาหรือสถาบัน/หนวยงาน
ใหไดรับการยอมรับในระดับ
ภูมิภาคหรือนานาชาติ ท่ีไดรับ
การอนุมัติจากสภาสถาบัน/คณะ
กรรมประจําหนวยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มีกรอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ป
(พ.ศ.2551-2565) (คทธ 7.7.1-1-01) ซึ่งคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติไดใชแนวทางการพัฒนา
การศึกษาระยะ 15 ป ของมหาวิทยาลัยนํามาเปน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยไดจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ .2553-2556)
ป ร ะ จํ า ป ง บป ระ ม าณ  พ . ศ . 25 55 คณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 7.7.1-1-02)

คทธ 7.7.1-1-01 กรอบแผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 15 ป (พ.ศ.2551-2565)
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

คทธ 7.7.1-1-02 แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  2 สถาบัน/หนวยงานดําเนินการ
พัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชา
หรือสถาบัน/หนวยงานสูสากล
ตามแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ี
กําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการพัฒนา
วิชาการระดับสาขาวิชาสูสากล โดยมีการทํา
ขอตกลงความรวมมือกับ National Pingtung
University of Science and Technology,
Taiwan, Republic of China (คทธ 7.71-2-01)
และมีแผนในการเปดหลักสูตรนานาชาติ 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาประมง (คทธ 7.71-2-02)

คทธ 7.7.1-2-01 Master’s Dual
Degree Program Agreement

คทธ 7.7.1-2-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 4/2556

  3 สถาบัน/หนวยงานติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555(คทธ 7.7.1-3-01)

คทธ 7.7.1-3-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2556

  4 สถาบัน/หนวยงานวิเคราะหและ
ทบทวนผลการประเมินตาม
แผนงานพัฒนาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
จัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน พรอมจัดทําแผนงาน
พัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะหและ
ทบทวนผลการประเมินตามแผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และจัดทําขอเสนอแนะ
การปรับปรุงการดําเนินงาน (คทธ 7.7.1-4-01)
โดยไดจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
(Improvement Plan) (คทธ 7.7.1-4-02) พรอม
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2556 (คทธ 7.7.1-4-02)

คทธ 7.7.1-4-01รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2556

คทธ 7.7.1-4-02 โครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)

คทธ 7.7.1-4-03 แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  5 สถาบัน/หนวยงานไดรับการจดั

อันดับสาขาวิชาหรือระดับ
สถาบัน/หนวยงานจากองคกรจัด
อันดับช้ันนําของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ไดรับ
การจัดอยูในอันดับท่ี 1,611 ของโลก อันดับท่ี
420 ของเอเชีย (คทธ 7.7.1-5-01)

คทธ 7.7.1-5-01
เว็บไซต http://webometrics.info

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 1 ขอ (ผาน ขอ1) 1 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 1 ขอ (ขอ 5) 1 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปงบประมาณ
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ี

สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีแผนกลยุทธทางการเงิน
(คทธ 8.1-1-01) เปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมา
และแหลงใชไปของเงินท่ีตองใชในการดําเนินงาน ท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน (คทธ 8.1-1-
02 ,คทธ 1.1-4-02) เพ่ือใหบรรรลุตามพันธกิจท้ัง 4
ดาน

คทธ 8.1-1-01 แผนกลยุทธทางการเงิน
ปงบประมาณ 2555
คทธ 8.1-1-02 แผนกลยุทธของคณะฯ
2555
คทธ 8.1-1-03 แผนการปฏิบตังิาน
ประจําป พ.ศ.2555

  2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดานการเงิน หลักเกณฑ
การจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และ
การวางแผนการไดเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งคณะไดมีแนวทาง
ในการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินโดยจัดทําคํา
เสนอของบประมาณ (คทธ 8.1-2-01) คําเสนอขอ
งบประมาณเงินรายไดป 2555 (คทธ 8.1-2-02) คํา
เสนอของบประมาณรายจาย งบรายจายอ่ืน ป 2555
(คทธ 8.1-2-03) และคําเสนอของบประมาณรายจาย
ประจํา พ.ศ. 2555 หมวดงบลงทุน (สิ่งกอสรางและ
ครุภัณฑ) (คทธ.8.1-2-04) หลักเกณฑในการจัดสรร
งบประมาณคณะใช เกณฑการจัดสรรตามรายหัว
นักศึกษา และการบริหารงบประมาณยังใชฐานจาก
รายจายท่ีเกิดข้ึนจริงในปกอนเปนเกณฑในการพิจารณา
โ ด ย เ ส น อ ผ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือขอมติเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณและวางแผนการใชเงิน (คทธ 8.1-2-05)
ตามงบประมาณท่ีไดรับจริง ใบจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดประจําป 2555 (คทธ 8.1-2-06) และใบจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555) (คทธ
8.1-2-07)

คทธ 8.1-2-01 คําขอเสนองบประมาณ
รายจาย หมวดงบอุดหนุน ป 2555

คทธ 8.1-2-02 คําเสนอของบประมาณ
เงินรายไดป 2555

คทธ 8.1-2-03 คําเสนอของบประมาณ
เงินรายจายอ่ืน ป 2555

คทธ 8.1-2-04 คําเสนอของบประมาณ
รายจายประจาํ พ.ศ. 2555 หมวดงบ
ลงทุน (สิ่งกอสรางและครุภณัฑ)

คทธ 8.1-2-05 รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 2/2555

คทธ 8.1-2-06 ใบจัดสรรงบประมาณ
เงินรายไดประจําป 2555

คทธ 8.1-2-07 ใบจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจาํป
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  3 มีงบประมาณประจําปท่ี

สอดคลองกับแผนปฏิบตัิการ
ในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีงบประมาณประจําปท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบัน/หนวยงานและบุคลากร ตามเอกสาร
แผนปฏิบัติงานคณะทรัพยากรธรรมชาติประจําป
งบประมาณ 2555 (คทธ 8.1-3-01

คทธ 8.1-3-01 แผนปฏิบัติงานคณะ
ทรัพยากรธรรมชาตปิระจําปงบประมาณ
2555

  4 มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางเปนระบบ และ
รายงานตอสภาสถาบันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภา
สถาบัน/คณะกรรมการประจําหนวยงานอยางนอยปละ
2 ครั้ง โดยเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามรายงานการประชุมครั้งท่ี
3/2555 (คทธ 8.1-4-01) และรายงานการประชุมท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งท่ี 4/2555 (คทธ 8.1-4-02 )

คทธ 8.1-4-01รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี
3/2555

คทธ 8.1-4-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี
4/2555

  5 มีการนําขอมลูทางการเงินไป
ใชในการวิเคราะหคาใชจาย
และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอยางตอเน่ือง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน/
หนวยงานอยางตอเน่ือง ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี
5/2555 (คทธ 8.1-5-01) และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี
6/2555 (คทธ 8.1-5-02) มีการรายงานสถานะทางการ
เงินตอหัวหนาหนวยงานอยางเปนประจําและตอเน่ือง
ซึ่งเปนขอมูลประกอบการการบริหารจัดการ (คทธ 8.1-
5-03) และไดนําขอมูลทางการเงินเพ่ือวิเคราะหถึง
คาใชจายของตนทุนการผลิตตอหนวย (คทธ 8.1-5-04
รายงานแสดงสถานะทางการเงิน พ.ศ. 2555)

คทธ 8.1-5-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ ครั้งท่ี
5/2555
คทธ 8.1-5-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะฯ ครั้งท่ี
6/2555
คทธ 8.1-5-03 รายงานแสดงสถานะ
ทางการเงิน พ.ศ. 2555
คทธ 8.1-5-04 รายงานแสดงสถานะ
ทางการเงิน พ.ศ. 2555

  6 มีหนวยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ
ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
สถาบันกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายนอก คือ หนวยตรวจสอบภายนอกท่ีแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัยฯ เรียกวา หนวยตรวจสอบภายใน (ตสน.)
เพ่ือตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
แผนการเขาตรวจอยางชัดเจน  หลักฐานคือ หนังสือ
แจงแผนการเขาตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน
(คทธ 8.1-6-01) และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังได
แตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน คําสั่งเลขท่ี 712/2554 เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (คทธ 8.1-6-02) และ
แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบ
การควบคุมภายในของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให
การดําเนินการของคณะฯ ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ
เ กิดความ เสี ยหายและให บร รลุ เ ป าหมายตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนด (คทธ 8.1-6-03)

คทธ 8.1-6-01 แผนเขาตรวจสอบของ
หนวยตรวจสอบภายใน

คทธ 8.1-6-02 คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการบริหารความเสีย่งและการ
ควบคุมภายใน

คทธ 8.1-6-03 คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการบริหารความเสีย่งและการวาง
ระบบการควบคุมภายใน
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  7 ผูบริหารระดับสูงมีการ

ติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผน
และการตัดสินใจ

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายโดยการแตงตั้งกรรมการพัฒนา
งานฟารม คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ีอใหการบริหาร
จัดการงานฟารมภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ (คทธ 8.1-7-01)
และมีการนําขอมูลทางการเงินนํามาวิเคราะหใชในการ
ตัดสินใจเพ่ือการวางแผน ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งท่ี
9/2555 (คทธ 8.1-7-02)

คทธ 8.1-7-01 คําสั่งแตงตั้งกรรมการ
พัฒนางานฟารม คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 8.1-7-02 รายงานการประชุมครั้ง
ท่ี 9/2555

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

7 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5 และ6) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

1. มีเอกสารการเบิกจายครบถวนถูกตอง
2. บุคลากรท่ีปฏิบตัิงานทางดานการเงินมีความรูและ
ประสบการณเก่ียวกับระเบยีบทางการเงินเปนอยางดี
3. ตรวจสอบระเบียบใหมๆ ของกรมบัญชีกลางไดทันทวงที
โดยไมตองรอจากสวนกลาง
4. การรายงานผลการใชจายเงินเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร
สามารถรายงานไดทันที โดยเรียกรายงานจากระบบ ERP
5. เบิกจายงบประมาณตามแผนงานโครงการตางๆ ในระบบ
บัญชี 3 มิติและระบบ GFMIS

1. สงบุคลากรใหฝกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม
หรือจัดใหมีการไปศึกษาดูงานท่ีหนวยงานอ่ืน

2. ใหบุคลากรสายสนับสนุนไดทํางานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ในดานการปฏิบตัิงาน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ปริมาณงานมากบางครั้งขาดการตรวจสอบ
2. มีการเสนอเอกสารผานหลายข้ันตอน
3. บุคลากรท้ังคณาจารยและสายสนับสนุนยังขาดความรู
เก่ียวกับระเบียบ ข้ันตอนการเบิกจายเงิน
4. บุคลากรขาดความรูทางดานการใชเทคโนโลยี
5. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติในการเบิกจาย
งบประมาณจากแหลงงบประมาณตางๆ มีความแตกตางทําให
ผูเบิกจายเกิดความสับสนและเกิดขอผิดพลาด
6. ยังไมมีระบบบัญชีสาํหรับงานฟารมท่ีไดมาตรฐาน

1. หาแนวทางในการลดข้ันตอน
2. จัดอบรมใหความรูแกเก่ียวกับระเบียบ และข้ันตอน

การเบิกจายเงิน
3. จัดวางระบบบญัชีท่ีไดมาตรฐาน
4. รวบรวมและจดัทําคูมือเก่ียวกับระเบียบตางๆ
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.9.1)
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 หรือ 8 ขอ
มีการดําเนินการ

9 ขอ
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบันตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ตามตัว
บงช้ี ประกอบดวยตัวบงช้ีพ้ืนฐานตาม สกอ.23 ตัว
บง ช้ี สมศ.19 ตัวบง ช้ี ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 6 ตัวบงช้ีอัตลักษณ มทร.อีสาน 1 ตัว
บงช้ี กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตัวบงช้ี  รวมท้ังสิ้น 51
ตัวบงช้ี โดยมีระบบบริหารคุณภาพตาม มาตรฐาน
ISO 9001:2008 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008 (คทธ 9.1-1-01) และมี
กรอบในการดําเนินงานท่ีเปนไปตามระบบการ
ปร ะ กั น คุณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ าภ า ย ใน  อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เรื่อง เปาหมายคุณภาพ (คทธ 9.1-
1-02) และมีเปาหมายคุณภาพประจําปการศึกษา
2555(คทธ 9.1-1-03 ) และคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555 (คทธ 9.1-1-04) และได
ถายทอดกระจายภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ สู
ฝายและสาขาวิชาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ สํา เร็จลุลวงไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค และสอดคลองกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 (คทธ
9.1-1-05) เปนแนวทางในการดําเนินงานและมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานและการจัดทําระบบคุณภาพ
การศึกษาจากผู ปฏิบั ติ ง านโดยมีการแต งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษา (QMRC)
หนวยงานระดับวิทยาเขตสกลนคร (คทธ 9.1-1-06)
เพ่ือใหการเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีการ

คทธ 9.1-1-01ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ
ISO  9001:2008

คทธ 9.1-1-02 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง เปาหมายคณุภาพ

คทธ 9.1-1-03 เปาหมายคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 9.1-1-04 คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามตัวบงช้ีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 9.1-1-05 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2555

คทธ 9.1-1-06 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารคณุภาพ
การศึกษา (QMRC) หนวยงาน
ระดับวิทยาเขตสกลนคร

คทธ 9.1-1-07 คําสั่ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสานวิทยาเขตสกลนคร แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2008
คทธ 9.1-1-08 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการ
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (คทธ 9.1-
1-07) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามคํ าสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานการประกันระบบคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 9.1-1-08) และตามคําสั่งท่ี
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 9.1-1-09)
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป

อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 9.1-1-09 คําสั่ง หาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร เรื่อง
คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
56/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา หนวยงานคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  2 มี ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ รับนโยบายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากผูบริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง เปาหมายคุณภาพ (คทธ.9.1-2-01) และได
ถายทอดกระจายภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ สู
ฝายและสาขาวิชาตางๆ เพ่ือดําเนินงานประกัน
คุณภาพตอไป

คทธ 9.1-2-01 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง เปาหมายคณุภาพ

  3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการตาม
นโ ยบายกา รผลิ ตบัณฑิ ต ท่ี มี อั ตลั กษณ ขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 ดาน
ดังน้ี
-มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะท่ีมี
เทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based
Education Training)
- มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใหเปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on)
-มีระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญดาน
วิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับนักศึกษา
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ( ค ท ธ 9 .1-3-01) ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการติดตามรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณบัณฑิต วิทยาเขต
สกลนคร (คทธ 9.1-3-02) และมีผลการประเมิน
ของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ อัตลักษณ เทากับ 4.03
ผลการประเมินความความพึงพอใจของบุคคลากรท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงานตามจุดเนนและจุดเดนหรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา เทากับ4.05
(คทธ 9.1-3-03)

คทธ 9.1-3-01 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2555
คทธ 9.1-3-02 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ
บัณฑิต วิทยาเขตสกลนคร รุนป
การศึกษา 2554

คทธ 9.1-3-03 หนังสือบันทึก
ขอความ ท่ี ศธ 0586(กนผ)/
0874 เรื่อง ผลการบริหารสถาบัน
ใหเกิดอัตลักษณ และผลการ
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถาบัน ประจําปการศึกษา
2555

  4 มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครบถวนตาม

คทธ 9.1-4-01 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ประกอบดวย 1) การควบคุมติดตาม
การดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา
สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดย
เปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ี
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2555 (คทธ 9.1-4-01) ประกอบดวย

(4.1) การควบคุม การติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินคุณภาพมีแผนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน
ป ร ะ จํ า ป ร ะ ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 5 ( ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ) (คทธ 9.1-4-02) โดยมีการ
ควบคุมติดตามการดําเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานระดับสาขา
หรือเทียบเทา(คทธ 9.1-4-03) และระดับคณะหรือ
เทียบเทา (คทธ 9.1-4-04) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ไดสงบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู เ ค รื อ ข า ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(คทธ 9.1-4-05)

(4.2) มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพตอสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด ใน CHE QA  Online (คทธ
9.1-4-06)

(4.3) ไดดําเนินการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไ ป ทํ า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
(Improvement Plan)คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประจําปการศึกษา2555(คทธ 9.1-4-07) ตาม
รายงานแผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 เพ่ือราย
งายตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการ
ประจําวิทยาเขตสกลนคร และรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป

การศึกษา 2555

คทธ 9.1-4-02 แผนการ
ดําเนินงานการประกันคณุภาพ
และการประเมินคณุภาพภายใน
ประจําประการศึกษา 2555(คณะ
ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

คทธ 9.1-4-03 คําสั่งท่ี
266/2556 เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานระดับสาขา หรือ
เทียบเทา

คทธ 9.1-4-04 คําสั่งท่ี
267/2556 เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงานระดับคณะ หรือ
เทียบเทา

คทธ 9.1-4-05 หนังสือบันทึก
ขอความเรื่อง ขออนุญาตเขารวม
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขายประกันคณุภาพ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

คทธ 9.1-4-06 รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) ป
2554

คทธ 9.1-4-07 แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  5 มีการ นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน
กลยุทธทุกตัวบงช้ี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดนําผลการรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) วงรอบปการศึกษา 2554-2555 (คทธ 9.1-5-
01) จากผลการรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 (คทธ 9.1-5-
02) มาปรั บปรุ งการ ทํ า งานโดยมีก ารจั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement
Plan) และคณะทรัพยากรธรรมชาติไดมีการนําผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาปรับปรุง
การทํารายงานในดานตางๆ (คทธ 9.1-5-03) ดังน้ี
1. การสรางระบบและกลไก  ผูรับผิดชอบดาน
ประกันคุณภาพของหนวยงาน

คทธ 9.1-5-01 รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR)
วงรอบปการศึกษา 2553-2554

คทธ 9.1-5-02 รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2554

คทธ 9.1-5-03 รายงานแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) จากผล
การประเมินคณุภาพการศึกษา
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
-
2. การกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  แผนงาน
วิธีการประกันคุณภาพของหนวยงาน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
-
3.ประเด็น  การสรางความรู  ความเขาใจ ดาน
ประกันคุณภาพของหนวยงานใหกับทุกคนในองคกร
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ควรมีการใหความรูดานประกันคุณภาพอยางนอย1
ครั้งตอป (บุคลากรและนักศึกษา)
4.ประเด็น  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงาน
ดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมงาน
ประกันคุณภาพ
5.ประเด็น  การพัฒนาคุณภาพ  การตรวจติดตาม
คุณภาพ  การตรวจประเมินคุณภาพ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
สงบุคลากรท่ีเ ก่ียวของไปอบรมการเปนผูตรวจ
ประเมินคุณภาพ ไมนอยกวาปละ 2 ทาน
6.ประเด็น  การนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
มีการประชุมทบทวนของคณะกรรมการ
7.ประเด็น  การประเมินผลลัพธของการประกัน
คุณภาพ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธ เพ่ือเสนอให
กรรมการบริหารเปนผูประเมินผลลัพธ
8. ประเด็นปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการ
ประกันคุณภาพ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
การ ใหความรู แก ผู ปฏิบั ติ , กา ร เปลี่ ยนแปลง
ผูรับผิดชอบ,งบประมาณในการพัฒนางานประกัน
คุณภาพมีจํานวนจํากัด

ภายใน

  6 มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ทศ ท่ี ใ ห ข อ มู ล
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9
องคประกอบคุณภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบสารสนเทศท่ี
ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยการจัดทําเว็บไซต ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล รายงาน
ระดับคะแนน ตามตัวบง ช้ีตางๆ เ ก่ียวกับงาน
ประ กันคุณภาพการศึกษาภาย ในของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน สรุปผลการประเมินตนเอง
ตามตัวบงช้ีของ สมศ./จุดเดน/แนวทางพัฒนาและ
แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี ( ค ท ธ 9 .1-6-01) ค ณ ะ

คทธ 9.1-6-01 เว็บไซต ดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คทธ 9.1-6-02 เว็บไซต
http://202.44.139.26
คทธ 9.1-6-03 เว็บไซต WWW.
facebook.com คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เขาไปดูขอมูล พ้ืนฐาน ป
การศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555ได จาก
เว็บไซต http://202.44.139.26 (คทธ 9.1-6-02)
และไดมีการพัฒนาเว็บไซต เ พ่ือสนับสนุนการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  มี ก า ร
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ตางๆ ผาน www.
facebook.com คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ
9.1-6-03)

  7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียใน
กา รประ กันคุณภาพกา รศึ กษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผูใชบัณฑิตและ
ผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการติดตามรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณบัณฑิต
วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 9.17-01) และมีผลการ
ประเมินของผู เรียนและบุคลากรเ ก่ียวกับการ
ปฏิบั ติ ง านของสถานศึ กษา ท่ีสอดคล อ ง กั บ
อัตลักษณ เทากับ 4.03 ผลการประเมินความความ
พึงพอใจของบุคคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน
ตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา เทากับ 4.05 (คทธ 9.1-7-02)

คทธ 9.1-7-01 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ
บัณฑิต วิทยาเขตสกลนคร รุนป
การศึกษา 2554

คทธ 9.1-7-02 หนังสือบันทึก
ขอความ ท่ี ศธ 0586(กนผ)/
0874 เรื่อง ผลการบริหารสถาบัน
ใหเกิดอัตลักษณ และผลการ
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของสถาบัน ประจําปการศึกษา
2555

  8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
ก า รประ กันคุณภาพกา รศึ กษา
ระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได รับประกาศ
น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ( Knowledge
Management)ประจําปการศึกษา 2555 (คทธ
9.1-8-01)ไดกําหนดใหหนวยงานมีการสรางและ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู โดยมีการจัดการความรู
เพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีการ
แต งตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คทธ 9.1-
8-02)มีการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ดานดานการจัดการความรู เครือขายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คทธ 9.1-8-03)และ
บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกัน
คุณภา พกา ร ศึ กษา และก า รจั ด ก า รค ว าม รู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คทธ 9.1-
8-04) มีการจัดทําบันทึกลงนามความรวมมือ
แผนพัฒนาสถานศึกษาในเครือขาย ตามโครงการ 1
ชวย 9 (คทธ 9.1-8-05) ดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการทํา
บันทึกขอตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัย
นครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

คทธ 9.1-8-01 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน เรื่อง นโยบายการจดัการ
ความรู (Knowledge
Management:KM)

คทธ 9.1-8-02 คําสั่งท่ี
1020/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารจดัการ
ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

คทธ 9.1-8-03 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการดานดาน
การจัดการความรู เครือขาย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

คทธ 9.1-8-04 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจดัการ
ความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
คทธ 9.1-8-05 บันทึกลงนาม
ความรวมมือแผนพัฒนา
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
(คทธ 9.1-8-06)ไดเขารวมโครงการประชุมสัมมนา
เครือขายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน “การบูรณาการการจัดการความรูสู
ประชาคมอาเซียน” (คทธ 9.1-8-07) และไดเขา
รวมโครงการสนับสนุนเครือขายประกันคุณภาพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา(คทธ 9.1-
8-08)

สถานศึกษาในเครือขาย ตาม
โครงการ 1 ชวย 9

คทธ 9.1-8-06 บันทึกขอตกลง
เครือขายความรวมมือพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา

คทธ 9.1-8-07 หนังสือบันทึก
ขอความ เรื่องขอรายช่ือผูเขารวม
โครงการประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“การบูรณาการการจัดการความรู
สูประชาคมอาเซียน”
ประจําปการศึกษา 2555

คทธ 9.1-8-08 หนังสือบันทึก
ขอความเรื่อง ขออนุญาตเขารวม
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขายประกันคณุภาพ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

  9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพรให
หน ว ย ง าน อ่ืนส าม า รถ นํ า ไ ป ใช
ประโยชน

คณะทรัพยากรธรรมชาติกําลังดําเนินการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

9 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

9 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

9 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย
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การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มรีะบบและกลไกดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีชัดเจน และมีศักยภาพดานการ
ประกันคณุภาพเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีกิจกรรมในเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการพัฒนาทางดานงานวิจยัในดานการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน

ควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหมีการวิจัยในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2 ผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด(สมศ. 15)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

ใชคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภายในโดยตนสังกัด
ขอมูลประกอบการพิจารณา

คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด
ผลการดําเนินงาน

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป
2553 2554 2555

 คาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 4.76 4.03 4.50
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดี

ปการศึกษา 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดคะแนนประเมนิเฉลี่ย เทากับ 4.76
ปการศึกษา 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดคะแนนประเมนิเฉลี่ย เทากับ 4.03
ปการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดคะแนนประเมนิเฉลี่ย เทากับ 4.50
ดังน้ันผลการดําเนินงาน ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เทากับ 4.76+4.03+4.50/2 = 4.43

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.62 4.62 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.43 4.43 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.43 4.43 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 9.2-1-01 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2553
2 คทธ 9.2-1-02 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2554
3 คทธ 9.2-1-03 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2555
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการกิจกรรม 5ส(มทร.อีสาน 4)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 หรือ 2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ
ผลการประเมินตนเอง

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง

หรือแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส
คณะทรัพยากรธรรมชาติไดรับนโยบาย 5ส.

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(คทธ 9 .3-1-01)และมี ก า รจั ด ทํ าแผนการ
ดําเนินงานโครงการกิจกรรม 5ส.(คทธ 9.3-1-02)

คทธ 9.3-1-01 นโยบาย 5ส.

คทธ 9.3-1-02 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5312/847 ขออนุมัติและลงนาม
แผนการดาํเนินกิจกรรม 5ส. ประจําป
การศึกษา 2555

  2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส. และ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส

คณะทรัพยากรธรรมชาติไดดํ าเ นินการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส.
ต า ม คํ า สั่ ง ท่ี 12/ 2555 เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส.หนวยงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ(คทธ 9.3-2-01) และ
คําสั่งท่ี 371/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และ
กิจกรรม 5ส. ประจําปการศึกษา 2555 วิทยา
เขตสกลนคร (คทธ 9.3-2-02) และไดรับการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินจากสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
และคณะกรรมการจากคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส า น  วิ ท ย า เ ข ต ส ก ล น ค ร  ต า ม คํ า สั่ ง ท่ี
312/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 9.3-2-03)

คทธ 9.3-2-01 คําสั่งท่ี 12/2555เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน
กิจกรรม 5ส.หนวยงานคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 9.3-2-02 คําสั่งท่ี 371/2555 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินกิจกรรม
Big Cleaning Day และกิจกรรม5ส.
ประจําปการศึกษา 2555 วิทยาเขต
สกลนคร

คทธ 9.3-2-03 คําสั่งท่ี 312/2555 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิ
กิจกรรม 5 ส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

  3 มีคูมือการดําเนินกิจกรรม 5
สของหนวยงาน

คณะทรัพยากรธรรมชาติไดดําเนินกิจกรรม
5ส. โดยมีคูมือ เ พ่ือใชประกอบการดํา เ นิน
กิจกรรมและมีเกณฑมาตรฐาน สําหรับการตรวจ
ประเมินการดําเนินกิจกรรม (คทธ 9.3-3-01,
คทธ 9.3-3-02)

คทธ 9.3-3-01 คูมือการดําเนินกิจกรรม
5ส.

คทธ 9.3-3-02 เกณฑมาตรฐานกิจกรรม
5ส. (ในเลมคูมือการดําเนินกิจกรรม 5
ส.)

  4 มีการปฏิบตัิงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยการดํา เนินการ
วางแผนตรวจติดตาม(คทธ 9.3-4-01) และได
ดําเนินการจัดทํากิจกรรม 5 ส. ข้ึนในวันท่ี 14
เ ดื อ น  พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 5 5 ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติไดผลการประเมินจากการรับ
ตรวจ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม
5ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 9.3-4-03)

คทธ 9.3-4-01 แผนการดาํเนินกิจกรรม
5ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 9.3-4-02 กําหนดการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส.

คทธ 9.3-4-03 หนังสือบันทึกขอความ
เรื่อง ขอนําสงสรุปคะแนนการตรวจ
กิจกรรม 5ส. และขอเสนอแนะจากการ
ตรวจกิจกรรม 5ส.
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  5 มีผลยืนยันหนวยงานผานเกณฑ

คะแนนของกิจกรรม 5ส. อยาง
นอยรอยละ 75

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับผลการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 1/2555 ประจําป
การศึกษา 2555 จากการจัดกิจกรรม ในวันท่ี 13
มิถุนายน 2555 (คทธ 9.3-5-01) และไดรับผล
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. จากการจัด
กิจกรรม ในวันท่ี 14 เดือน มิถุนายน 2555 ได
คะแนนรอยละ 86.81 และการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส .ครั้ ง ท่ี 2/2555 มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2555 ในวันท่ี 19 ธันวาคม
2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับผลประเมิน
กิจกรรม 5ส. ไดคะแนนรอยละ 85.77 (คทธ 9.3-
5-02)

คทธ 9.3-5-01 หนังสือบันทึกขอความ
เรื่อง ขอนําสงสรุปคะแนนการตรวจ
กิจกรรม 5ส. และขอเสนอแนะจากการ
ตรวจกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 1/2555

คทธ 9.3-5-02 หนังสือบันทึกขอความ
เรื่อง ขอนําสงสรุปคะแนนการตรวจ
กิจกรรม 5ส. และขอเสนอแนะจากการ
ตรวจกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 2/2555

  6 มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินงานกิจกรรม
5ส . ต า มคํ า สั่ ง ท่ี 771/ 255 5 เ รื่ อ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม Big Cleaning
Day และกิจกรรม5ส. ประจําปการศึกษา 2555
วิทยาเขตสกลนคร(คทธ 9.3-6-01) เชิญประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส.(คทธ 9.3-
6-02) และแจงกําหนดการวันตรวจกิจกรรม 5 ส.
ในหนวยงานเพ่ือเตรียมรอรับการตรวจ(คทธ9.3-
6-03) ไดมีการเชิญชวนใหอาจารย เจาหนาท่ี ใน
หนวยงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ และนักศึกษา
รวมกันทําความสะอาดใหญ กิจกรรม 5ส. Big
Cleaning Day (คทธ 9.3-6-04)และไดรับผลการ
ประเมินกิจกรรม 5 ส. ครั้งท่ี1/2555 (คทธ 9.3-
6-05) จากคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม
5ส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร (คทธ 9.3-6-06) และไดรับผล
การประเมินกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 2/2555 (คทธ
9.3-6-07) และไดสรุปผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรม5ส. Big Cleaning Day คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ(คทธ 9.3-6-08)

1.

คทธ 9.3-6-01 คําสั่งท่ี 771/2555เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินกิจกรรม
Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส.
ประจําปการศึกษา 2555 วิทยาเขต
สกลนคร

คทธ 9.3-6-02 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5162/47เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม

คทธ 9.3-6-03 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/125เรื่อง ขอแจงกําหนดการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส.

คทธ 9.3-6-04 หนังสือบันทึกขอความ
ท่ี 5312/777 เรื่องขออนุญาตเชิญชวน
ทําความสะอาดใหญ กิจกรรม 5 ส. Big
Cleaning Day ประจําปการศึกษา
2554

คทธ 9.3-6-05 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/60 เรื่อง ขอนําสงสรุปคะแนนการ
ตรวจกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 1/2555 และ
ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมนิ
กิจกรรม 5 ส.

คทธ 9.3-6-06 คําสั่งท่ี 770/2555 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิ
กิจกรรม 5 ส.ประจําปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร

คทธ 9.3-6-07 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/001 เรื่อง ขอนําสงผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ
ฝายประกันคณุภาพการศึกษา ประจําป
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
การศึกษา 2555 (รายงานผลการตรวจ
กิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 2/2555 ประจําป
การศึกษา 2555

คทธ 9.3-6-08 สรุปผลการตรวจ
โครงการกิจกรรม 5 ส. Big cleaning
Dayคณะทรัพยากรธรรมชาติ

  7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติไดรับการตรวจการ
ประเมินผลการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี
1/2555 โดยไดคะแนนรอยละ 86.81 (คทธ 9.3-
7-01)และครั้งท่ี 2/2555 โดยไดคะแนนรอยละ
85.77 รวมคะแนนเฉลี่ยเปนรอยละ 86.29
(คทธ 9.3-7-02)

คทธ 9.3-7-01 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/60 เรื่อง ขอนําสงสรุปคะแนนการ
ตรวจกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 1/2555 และ
ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมนิ
กิจกรรม 5 ส.

คทธ 9.3-7-02 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/001 เรื่อง ขอนําสงผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ
ฝายประกันคณุภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555 (รายงานผลการตรวจ
กิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 2/2555 ประจําป
การศึกษา 2555

  8 มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานเกณฑการประเมิน

1. มีการประชุมกําหนดวันตรวจกิจกรรม 5ส. และ
การเตรียมความพรอม กอนการตรวจ (คทธ
9.3-8-01)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีการนํา
ผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.ครั้ง
ท่ี 1/2555โดยไดคะแนนรวม รอยละ 86.81(
คทธ 9.3-8-02)และนําผลครั้งท่ี1/2555มาแกไข
ปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน นําเขาแจงในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในรายงานการประชุม(คทธ
9.3-8-03)และไดรับผลการตรวจประเมิน ผลการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. ส.ครั้งท่ี 2/2555(คทธ
9.3-8-04) และนําเขาแจงในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในรายงานการประชุม(คทธ 9.3-8-05) โดยได
คะแนน 85.77 แลวนํามาเปรียบเทียบกัน คือมี
ผลคะแนนท่ีลดลง และรวมเฉลี่ยไดคะแนน รอย
ละ 86.29

คทธ 9.3-8-01 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5162/47เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม

คทธ 9.3-8-02 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/60 เรื่อง ขอนําสงสรุปคะแนนการ
ตรวจกิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 1/2555 และ
ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมนิ
กิจกรรม 5 ส.

คทธ 9.3-8-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 9.3-8-04 หนังสือบันทึกขอความท่ี
5160/001 เรื่อง ขอนําสงผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของ
ฝายประกันคณุภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2555 (รายงานผลการตรวจ
กิจกรรม 5ส. ครั้งท่ี 2/2555 ประจําป
การศึกษา 2555

คทธ 9.3-8-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

8 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาตมิีการดําเนินกิจกรรม 5ส.อยางตอเน่ือง ประชาสมัพันธ และการสงเสริมใหบุคลากรรวมกันทํา
กิจกรรมอยางตอเน่ือง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีการติดปายตามจุดตางๆ การติดปายตามจุดตางๆ
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องคประกอบที่ 11 อัตลักษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตัวบงชี้ท่ี 11.1.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑติ
นักปฏิบัติ (Hands-on) (อัตลักษณ มทร.อีสาน 11.1)

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกในการดําเนินการ

ดานสหกิจศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ส นับส นุนให

นักศึกษาดําเนินการดานสหกิจศึกษา โดยการ
ฝกงานในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาสนใจในแต
ละสาขาวิชา โดยดําเนินการตามคูมือสหกิจศึกษา
และการฝกงานสถานประกอบการ (PM10)(คทธ
11.1.1-1-01)และคูมือสหกิจศึกษาและการฝกงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(คทธ
11.1.1-1-02) โดยทุกหลักสูตร (คทธ 11.1.1-1-
03) นักศึกษาจะตองฝกงานในสถานประกอบการ
ตามรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.4)ในรายวิชา
ฝกงานภายนอกและรายวิชาการฝกสหกิจศึกษา
(คทธ 11.1.1-1-04) ของแตละสาขาวิชา ท่ีกําหนด
ไวในหลักสูตรและไดมีการแตงตั้งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานแผนกงานสหกิจศึกษาและการฝกงาน
ตามคําสั่งท่ี 52/2555 เรื่อง แตงตั่งคณะกรรมการ
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ฝ ก ง า น  ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 11.1.1-1-05) และได
ดําเนินการเชิญประชุม(คทธ 11.1.1-1-06)จัดทํา
แผนการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการฝกงาน
นักศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   และ
ดําเนินการขออนุมัติแผน(คทธ 11.1.1-1-07)เพ่ือ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝกงาน ตอไป มี
รายงานการประชุม(คทธ 11.1.1-1-08)ของแผนก
งานสหกิจศึกษาและการฝกงานเรื่องการจัดทํา
แผน และแจกจายไปท่ีสาขาวิชาเพ่ือใหดําเนินการ
ตามข้ันตอน คณะทรัพยากรธรรมชาติได ทํา
ขอตกลงความรวมมือ(คทธ 11.1.1-1-09)กับสถาน
ประกอบการณระหวางคณะทรัพยากรธรรมชาติ
กับ บริ ษัทสกลฟารม  เ พ่ือใหแนวทางให กับ
นักศึกษาท่ีจะเขาไปฝกงานในสถานประกอบการ
ดังกลาวและไดดําเนินการสงนักศึกษาไปฝก
ประสบการณวิชาชีพตามสถานประกอบการณตาง

คทธ 11.1.1-1-01 คูมือสหกิจศึกษา
และการฝกงานสถานประกอบการ
(PM10)

คทธ 11.1.1-1-02 คูมือสหกิจศึกษา
และการฝกงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คทธ 11.1.1-1-03 (มคอ.2)หลักสตูร
สาขาวิชาสัตวศาสตร , สาขาวิชา
ประมง, สาขาวิชาพืชศาสตร,
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย และโปรแกรม
วิชาผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ
และความงาม

คทธ 11.1.1-1-04 (มคอ.4)ใน
รายวิชาฝกงานนอกและ(มคอ.4
รายวิชาฝกสหกิจศึกษา)

คทธ 11.1.1-1-05 คําสั่งท่ี 52/2555
เรื่อง แตงตั่งคณะกรรมการสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.1.1-1-06 หนังสือบันทึก
ขอความ ท่ี 5312/924 เรื่อง ขอ
อนุญาตประชุมจัดทําแผนการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานนักศึกษา คณะ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ท้ังภาครัฐ และเอกชนโดยการทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ(คทธ
11.1.1-1-10) หลังจากท่ีสถานประกอบการตอบ
รั บก าร เข า ฝ กป ระสบกา รณ วิ ช า ชีพแล ว ก็
ดํ า เ นิ น ก า ร ทํ า ห นั ง สื อ ส ง ตั ว นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ(คทธ 11.1.1-1-11) เพ่ือเขา
รับการฝกตามวันและเวลาท่ีกําหนด และไดมีการ
ออกไปนิเทศนักศึกษาโดยคณะอาจารยจะทํา
หนังสือขอเขานิเทศนักศึกษา (คทธ 11.1.1-1-12)
เพ่ือเปนการตรวจติดตามผลการฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษานักศึกษาตอไป

คทธ 11.1.1-1-07 แผนปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษาและการฝกงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.1.1-1-08 รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี2/2555

คทธ 11.1.1-1-09 บันทึกขอตกลง
ความรวมดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน สาขาวิชา
ประมง ระหวาง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ กับ สกลฟารม

คทธ 11.1.1-1-10 หนังสือขอความ
อนุเคราะหสถานท่ีฝกประสบการณ
วิชาชีพ

คทธ 11.1.1-1-11 หนังสือขอสงตัว
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

คทธ 11.1.1-1-12 หนังสือขอเขา
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ

  2 มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิม
ประสบการณตรงในสถานประกอบการ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนาอาจารย
ผูสอนโดยการใหอาจารยเขารวมเปนผูเช่ียวชาญ
เพ่ือวินิจฉัยปญหาเบื้องตน ในโครงการ ITAP กับ
บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปรรูปนํ้าผลไมโนนหัวชาง
ตามหนังสือบันทึกขอความ(คทธ 11.1.1-2-01)
เรียนเชิญเปนผูเช่ียวผูเช่ียวชาญเพ่ือวินิจฉัยปญหา
เบื้องตน อาจารยของคณะทรัพยากรธรรมชาติได
ดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยขีอง
อุตสาหกรรมไทย ตามท่ีไดมีหนังสือบันทึกขอความ
(คทธ 11.1.1-2-02) เรื่อง การอนุมัติใหเริ่มตน
ดําเนินโครงการโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือรักษา
สารพฤกษเคมีและความสามารถในการตานอนุมูล
อิสระของเครื่องดื่มสมุนไพร” ในระหวางวันท่ี 1
สิงหาคม 2555- 31 พฤษภาคม 2556 และไดทํา
บันทึกขอตกลง (คทธ 11.1.1-2-03)วาดัวยการ
รักษาขอมูลเปนความลับ กับ บริษัทวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปนํ้าผลไมโนนหัวชาง

คทธ 11.1.1-2-01 หนังสือบันทึก
ขอความ ท่ี ศธ.0530.1(9.5.3)/95
เรื่องขอเรียนเชิญเปนผูเช่ียวชาญ
เพ่ือวินิจฉัยปญหาเบือ้งตน

คทธ 11.1.1-2-02 หนังสือเลขท่ี ศธ.
0530.1(9.5.3)/142 เรื่อง การ
อนุมัติใหเริม่ตนดําเนินโครงการ
โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

คทธ 11.1.1-2-03 บันทึกขอตกลง
วาดัวยการรักษาขอมูลเปนความลบั
กับ บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปรรูปนํ้า
ผลไมโนนหัวชาง
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  3 มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอน

โดยใชหลักของ WIL เปนแนวทางในการ
พัฒนา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีกระบวนการจัดการ
การเรยีนการสอนโดยใชหลักของ WIL(Work
Integreated Learning)เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยในหลักสูตรทุก
หลักสตูร(คทธ 11.1.1-3-01) และในแผนการเรียน
ตลอดหลักสตูร(คทธ 11.1.1-3-02)ไดมีการ
กําหนดใหนักศึกษาไดเรยีนในรายวิชา ฝกทักษะ
วิชาชีพ ในสถานประกอบการณโดยในรายวิชา
ฝกสหกิจศึกษาประมงและรายวิชาฝกงานภายนอก
พืชศาสตร (คทธ 11.1.1-3-03)มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ประจําปการศึกษา
2555คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 11.1.1-3-
04) เพ่ือใหการกํากับดูแล ควบคุมคุณภาพ และ
รายงานผลการบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
และคณุภาพสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานวิชาการ มาตรฐาน
วิชาชีพ ระบบประกันคณุภาพตอไป โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการฝกงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามคําสัง่ท่ี 52/2555
เรื่อง แตงตั่งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการ
ฝกงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ(คทธ 11.1.1-3-
05) และไดดําเนินการประชุมแผนกงานสหกิจ
ศึกษาตามหนังสือบันทึกขอความ (คทธ 11.1.1-3-
05)หนังสือขออนุญาตประชุมจดัทําแผนการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษาและการฝกงานนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 11.1.1-3-06)และ
ไดทําบันทึกขอความ(คทธ 11.1.1-3-07)
ขออนุมัติแผนปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาและการ
ฝกงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และไดจัดทํารายงายการประชุม(คทธ 11.1.1-3-
08 )แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการ
ฝกงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ และสงสรุป
รายงานการประชุม ของแผนกงานสหกิจศึกษา
และการฝกงาน เพ่ือใหสาขาวิชาไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไป และคณะทรัพยากรธรรมชาตไิดทํา
ขอตกลงความรวมมือ(คทธ 11.1.1-3-09)กับสถาน
บริษัทสกลฟารม เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาไปฝก
ประสบการณวิชาชีพตอไป

คทธ 11.1.1-3-01มคอ.2(ทุก
หลักสตูร)หลักสตูรสาขาวิชาสัตว
ศาสตร , สาขาวิชาประมง,
สาขาวิชาพืชศาสตร, สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร, สาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย และโปรแกรมวิชาผลิตภัณฑ
ธรรมชาตเิพ่ือสุขภาพและความงาม

คทธ 11.1.1-3-02 แผนการเรยีน
ตลอดหลักสตูร (สาขาวิชาสัตว
ศาสตร , สาขาวิชาประมง,
สาขาวิชาพืชศาสตร, สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร, สาขาวิชาการแพทยแผน
ไทย และโปรแกรมวิชาผลิตภัณฑ
ธรรมชาตเิพ่ือสุขภาพและความงาม)

คทธ 11.1.1-3-03 มคอ.4
รายละเอียดของการฝก
ประสบการณภาคสนาม ในรายวิชา
ฝกงานภายนอกพืชศาสตร และ
รายวิชาฝกสหกิจศึกษาประมง

คทธ 11.1.1-3-04คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ประจําปการศึกษา 2555คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.1.1-3-05 คําสั่งท่ี 52/2555
เรื่อง แตงตั่งคณะกรรมการสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.1.1-3-06 หนังสือบันทึก
ขอความ ขออนุญาตประชุมจัดทํา
แผนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาและ
การฝกงานนักศึกษา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.1.1-3-07 หนังสือบันทึก
ขอความ ท่ี 5300/703 เรื่อง ขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และการฝกงาน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คทธ 11.1.1-3-08รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2556
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คทธ 11.1.1-3-09 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานวิชาการ และสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน สาขาวิชา
ประมง ระหวางคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติกับ บริษัทสกล
ฟารม

  4 มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน
ในกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนระบบ
และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

คณ ะทรั พ ย าก ร ธ ร ร ม ชา ติ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลในการออกฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดย
การขออนุมัติ โครงการนิ เทศนักศึกษา (คทธ
11.1.1-4-01)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝกงาน
นอกสถานท่ี ออกนิ เทศนักศึกษาตามสถาน
ประกอบการ และไดออกนิเทศนักศึกษาตาม
สถานท่ี ท่ีนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ ท้ัง
ภาครัฐ และเอกชนตามกําหนดการออกนิเทศ
นักศึกษา(คทธ 11.1.1-4-02), และไดดําเนินการ
สรุปผลการออกนิเทศนักศึกษา(คทธ 11.1.1-4-03)
และสถานประกอบการไดสงแบบประเมินการฝก
ของนักศึกษากลับมายังสถานศึกษา และไดผลการ
ประเมินจากสถานประกอบการณคือบริษัทสกล
ฟารม(คทธ 11.1.1-4-04) ผลการประเมินจาก
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดสกลนคร
(คทธ 11.1.1-4-05) และแผนกงานสหกิจศึกษา
และการฝกงานไดดํ า เ นินสรุปผลและส ง ให
สาขาวิชาเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาตอไป และไดมี
การประชุมสรุปผลการดําเนินงานแผนกงานสหกิจ
ศึกษาและการฝกงานเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงตอไปตามรายงานการประชุม
(คทธ 11.1.1-4-06)แผนกงานสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.1.1-4-01 หนังสือขออนุมัติ
โครงการนิเทศนักศึกษาคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฝกงานนอก
สถานท่ี

คทธ 11.1.1-4-02 กําหนดการออก
นิเทศนักศึกษาฝก

คทธ 11.1.1-4-03 รายงานสรุปผล
การออกนิเทศนักศึกษา

ประสบการณวิชาชีพ ระหวางวันท่ี
22-29 เมษายน 2556

คทธ 11.1.1-4-04 ผลการประเมนิ
จากบริษัทสกลฟารม

คทธ 11.1.1-4-05 ผลการประเมนิ
จากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้า
จืดสกลนคร

คทธ 11.1.1-4-06 รายงานการ
ประชุมแผนกงานสหกิจศึกษาและ
การฝกงาน

  5 มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดาํเนินการจนเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือไดรับ
การยกยอง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดจัดใหนักศึกษาท่ี
ออกฝกประประสบการณแตละสาขาวิชาไดมี
กิจกรรม การมีสวนรวมกับชุมชนและสถานท่ี
ราชการตางๆ เพ่ือเปนการใชความรูท่ีไดจากการ
ฝกมาใชใหเกิดผลดีดีตอชุมชน บุคคลภายในและ
ภายนอกองคกร เชน นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย
แผนไทย ในรายวิชาการนวดไทย ไดเขารวมจัด
กิจกรรมในการออกบริการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 ตามหนังสือขอ
ความอนุเคราะหหมอนวดแผนไทย(คทธ 11.1-1-
5-01 ) นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ได
ใหบริการแกชุมชน เชน การใหบริการนวดตาม
ภาพกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในการออกบริการ
อําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556
( ค ท ธ 1 1 . 1 . 1 -5 -0 2) แ ล ะ จ า ก ท่ี ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติไดสงนักศึกษาออกไป

คทธ 11.1.1-5-01 หนังสือขอความ
อนุเคราะหหมอนวดแผนไทย

คทธ 11.1.1-5-02 รูปภาพ
ประกอบการนวดไทยในการออก
บริการอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2556

คทธ 11.1.1-5-03 หนังสือขอความ
อนุเคราะหสถานท่ีฝกงานนักศึกษา

คทธ 11.1.1-5-04 สรุปแบบ
ประเมินนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ฝกงานภายนอกป 2555
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ฝกประสบการณวิชาชีพท่ีบริษัทดับเบิ้ลยูจีซี จํากัด
ฝกดานการวิเคราะหและวิจัยทางอาหาร(คทธ
11.1.1-5-03) และทางบริษัทไดสงแบบประเมิน
(คทธ 11.1.1-5-04)กลับมายังสถานศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไปและนักศึกษาไดเขารวม
ป ร ะ ก ว ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร จ า ก ข า ว ฮ า ง
(ระดับอุดมศึกษา)ในงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน
ครั้งท่ี7 ปะจําป 2555 ในวันท่ี 30พฤศจิกายน
2555 โดยไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัลท่ี1ตามใบ
ประกาศนียบัตร(คทธ 11.1.1-5-05)

คทธ 11.1.1-5-05 ใบ
ประกาศนียบตัร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยา
เขตเฉลมิพระเกียติ จังหวัดสกลนคร

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5ขอ 5คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ (1,3,4,5) 4 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

นักศึกษาออกฝกงานสถานประกอบการท่ีไดมาตรฐานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน

พัฒนาบุคลากรผูสอนใหมคีวามรูความสามารถใหความรูทักษะ
วิชาชีพแกนักศึกษาไดดี และสนับสนุนใหนักศึกษาออกฝกงาน
ในสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
อาจารยผูสอนมีประสบการณตรงกับสถานประกอบการไม
เพียงพอ

- ดําเนินการทําขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือ
เปนสถานท่ีฝกงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาอยางเรงดวน
- ดําเนินการสงอาจารผูสอนของหนวยงาน ไปฝกประสบการณ
ตรงกับสถานประกอบการใหเพียงพอ
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ตัวบงชี้ท่ี 11.2.1 กระบวนการจดัการเรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยเีปนฐาน (Technology
Based Education - Training) (มทร.อีสาน 5)

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 กระบวนการเรียนการสอนให

ความสําคญักับ Technology
Based และฝกทักษะในการ
ทํางาน

คณะทรั พย ากร ธ รรมชาติ  มี ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอนโดยอาจารยให
ความรูและใหความสําคัญกับ Technology
Based ซึ่งในหลักสูตรทุกหลักสูตร(คทธ
11.2.1-1-01) ไดจัดใหมีการเรียนตามแผนการ
เรี ยนตลอดหลักสู ตร ) (คทธ 11.2.1-1-02 )
กํ าหนดให นักศึ กษาได เ รี ยน วิชา  การ ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป(Package) (คทธ 11.2.1-1-
03) แ ล ะ ร า ย วิ ช า ทั ก ษ ะ ท า ง ส า ร นิ เ ท ศ
(Information Literacy)(คทธ 11.2.1-1-04)
เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูจากการเรียนการ
สอนโดยการใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน
จากรายวิชาดังกลาวมาใชในรายวิชาปญหา
พิ เ ศ ษ ( ค ท ธ 1 1.2.1-1-05 ) ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ เชน การสืบคนหาขอมูล ความรู
ตางๆ บนโลกออนไลน เพ่ือเปนการเพ่ิมเติมใน
การทํางานในรายวิชาปญหาพิเศษ จากเว็บไซต
ตางๆเปนตน

คทธ 11.2.1-1-01 มคอ.2 (หลักสตูร
สาขาวิชาสัตวศาสตร , สาขาวิชาประมง,
สาขาวิชาพืชศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย และวิชาผลติภัณฑ
ธรรมชาตเิพ่ือสุขภาพและความงาม

คทธ 11.2.1-1-02 แผนการเรยีนตลอด
หลักสตูร

คทธ 11.2.1-1-03 (มคอ.3)รายวิชาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป(Package)

คทธ 11.2.1-1-04 รายวิชาทักษะทาง
สารนิเทศ (Information Literacy)

คทธ 11.2.1-1-05 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาการแพทยแผนไทย)

  2 นักศึกษาสามารถประยุกตใช
ความรูเครื่องมืออุปกรณในแตละ
สาขาวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดเรียน
ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว และหลักสูตรทุก
หลักสูตร(คทธ11.2.1-2-01)ไดจัดใหมีการเรียน
การสอนในรายวิชาท่ีสามารถนํามาประยุกตใช
ความรูจากการเรียนเชน ในรายวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูป (Package)(คทธ11.2.1-2-02)และ
รายวิชาทักษะทางสารนิเทศ (Information
Literacy) (คทธ11.2.1-2-03)มาใชในการเรียน
ในรายวิชาปญหาพิเศษ (คทธ 11.2.1-2-04)ได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต การหาขอมูล รูปภาพตามเว็บไซต
ตางๆ

คทธ11.2.1-2-01 มคอ.2 (หลักสูตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร , สาขาวิชาประมง,
สาขาวิชาพืชศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย และวิชาผลติภัณฑ
ธรรมชาตเิพ่ือสุขภาพและความงาม

คทธ11.2.1-2-02 (มคอ.3)รายวิชาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป(Package)

คทธ11.2.1-2-03 (มคอ.3)รายวิชาทักษะ
ทางสารนิเทศ (Information Literacy)

คทธ 11.2.1-2-04 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาการแพทยแผนไทย)

  3 นักศึกษามีการแลกเปลีย่นเรยีนรู
ดาน Technology Based กับ
ชุมชนสังคมภายใตการให

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ใชความรู
จ ากการ เ รี ยนการสอน โดย ใช ทั กษะ ท่ี มี
เทคโนโลยีเปนฐานมาใชในการสืบคน หาขอมูล

คทธ 11.2.1-3-01 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาการแพทยแผนไทย)
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
คําแนะนําของอาจารยผูสอน และหาความรูเพ่ิมเติมจากสารสนเทศตาง เพ่ือ

มาใชในการทําปญหาพิเศษ (ศึกษาการใช
สมุนไพรในการรักษาโรคของประชาชนใน
หมูบานพรสวรรค ตําบลปลาโหล อําเภอวาริช
ภูมิ  จังหวัดสกลนคร) โดยนักศึกษาไดโดย
นักศึกษาไดหาความรู เ ก่ียวกับเรื่องการใช
สมุนไพร หลักการพัฒนาการใชสมุนไพร
หลักการปรุงยา การตมยา ปญหาและขอระวัง
ในการใชสมุนไพร รวมไปถึงการสืบคนขอมูลใน
สวนของงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของ ตางๆ เปนตน
(คทธ 11.2.1-3-01)

  4 นักศึกษาใชหลัก Technology
Based ในงานวิจัยโครงงาน
กรณีศึกษา

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ใชหลัก
Technology Based เชน ในการทําวิชาปญหา
พิเศษทุกสาขาวิชา ไดแกเลมปญหาพิเศษ(คทธ
11.2.1-4-01)สาขาวิชาพืชศาสตร ,เลมปญหา
พิเศษ(คทธ 11.2.1-4-02)สาขาวิชาประมง,เลม
ปญหาพิเศษ(คทธ 11.2.1-4-03)สาขาวิชาสัตว
ศาสตร ,เลมปญหาพิเศษ(คทธ 11.2.1-4-04)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร และเลมปญหาพิเศษ(คทธ 11.2.1-4-
05)สาขาวิชาการแพทยแผนไทย โดยนักศึกษา
ไดมีการศึกษาคนควาขอมูลทาง Internet
เว็บไซตตางๆ

คทธ 11.2.1-4-01 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาพืชศาสตร)

คทธ 11.2.1-4-02 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาประมง)

คทธ 11.2.1-4-03 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาสัตวศาสตร)

คทธ 11.2.1-4-04 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร)

คทธ 11.2.1-4-05 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาการแพทยแผนไทย)

  5 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ี
ไดดําเนินการอยางเปนระบบและ
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทําให
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู
ทักษะวิชาชีพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีการติดตาม
และประเมินผลการดํา เนินงานจากการท่ี
นักศึกษาไดทําเลมปญหาพิเศษ (คทธ 11.2.1-
5-01)จากการเก็บขอมูลแจกแบบสอบถามและ
ไดขอมูลครบเรียบรอย และไดจัดทํารูปเลม
รายงาน นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา และไดสรุป
อภิปลายผล และขอเสนอแนะ จากอาจารย มี
ผลการประเมินออกมาเปนรายงานผลการเรียน
(คทธ 11.2.1-5-02) เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาตอไป โดยมีการรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ.5)ใน
รายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป(Package)
(คทธ 11.2.1-5-03)รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา(มคอ.5)ในรายวิชาทักษะทาง
สารนิเทศ (Information Literacy) (คทธ
11.2.1-5-04)และเมื่อดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)เสร็จเรียบรอย
นําขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงตอไป  โดย
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7)ในรายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
(Package) (คทธ 11.2.1-5-05)และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)รายวิชา

คทธ 11.2.1-5-01 ตัวอยาง เลมปญหาพิเศษ
(สาขาวิชาการแพทยแผนไทย)

คทธ 11.2.1-5-02 ใบรายงานผลการเรยีน

คทธ 11.2.1-5-03 (มคอ.5)ในรายวิชาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป(Package)

คทธ 11.2.1-5-04 (มคอ.5)ในรายวิชาทักษะ
ทางสารนิเทศ (Information Literacy)

คทธ 11.2.1-5-05 (มคอ.7)ในรายวิชาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป(Package)

คทธ 11.2.1-5-06 (มคอ.7)รายวิชาทักษะ
ทางสารนิเทศ (Information Literacy)
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ทักษะทางสารนิเทศ (Information Literacy)
(คทธ 11.2.1-5-06)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

นักศึกษามีความรูความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณ
วิทยาศาสตร

สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนน Technology –
Based

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ความรวมมือสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนานาระบบ
สหกิจศึกษามีคอนขางจํากัด

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุนระบบสหกิจศึกษา
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ตัวบงชี้ท่ี 11.3.1 มีระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional  Oriented)
ใหกับนักศึกษา(มทร.อีสาน 6)

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนว

ทางการสรางความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพมีการนําสูการปฏิบัติและมี
ผลลัพธชัดเจน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียน (คทธ
11.3.1-1-01)เพ่ือเปนแนวทางการสราง
ความเช่ียวชาญในดานวิชาชีพในคูมือสหกิจ
ศึ กษาและกา รฝ ก งาน (PM10) ( คทธ
11.3.1-1-02) โดยมีคณะการการสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน โดยคําสั่งแตงตั้งคณะ
การการสห กิจศึ กษาและกา รฝ ก งาน
หนวยงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ
11.3.1-1-03)เพ่ือใหดําเนินการจัดทําสหกิจ
ศึกษาและการฝกงาน หนวยงานคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนแนวทางในการ
พัฒนาการ เรี ยนการและหลักสู ตร ทุก
หลักสูตร(คทธ 11.3.1-1-04)ใหนักศึกษาได
เรียนในรายวิชาการฝกทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ
(คทธ 11.3.1-1-05)และฝกประสบการณ
ภาคสนาม โดยมี(มคอ.4) รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม(คทธ 11.3.1-1-06)
โดยทุกสาขาวิชา มีจัดการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนการปฏิบัติ ท้ังการปฏิบัติงานและการ
ใชเครื่องมือสมัยใหม ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยตามวัตถุประสงค

คทธ 11.3.1-1-01 แผนการเรยีนตลอด
หลักสตูร

คทธ 11.3.1-1-02 คูมือสหกิจศึกษาและ
การฝกงาน (PM10)

คทธ 11.3.1-1-03 คําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ท่ี 852/2555 เรื่อง แตงตั้งคณะ
การการสหกิจศึกษาและการฝกงาน
หนวยงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.3.1-1-04 (มคอ.2)หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย
แผนไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร , ของสาขาวิชา
ประมง สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชา
ผลิตภณัฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความ

คทธ 11.3.1-1-05 (มคอ.3)ในรายวิชา
ฝกงานพืชศาสตร สัตวศาสตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
งาม

คทธ 11.3.1-1-06 (มคอ.4)รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (สาขาวิชา
ประมง)

  2 มีแผนพัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางดานวิชาชีพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนา
ความเ ช่ียวชาญทางด านวิชา ชีพให กับ
นักศึกษาโดยมีแผนพัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางดานวิชาชีพ(คทธ 11.3.1-2-01) มีการ
ควบคุมกํากับดูแลจากคณะกรรมการตาม
คํ า สั่ ง ท่ี 8 5 2 / 2 5 5 5 เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสหกิจศึกษาและการฝกงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (คทธ 11.3.1-2-
02)เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน

คทธ 11.3.1-2-01 แผนพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางดานวิชาชีพ

คทธ 11.3.1-2-02 คําสั่งท่ี 852/2555เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการ
ฝกงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  3 มีการจัดสรรทรัพยากรในการสราง

ความเช่ียวชาญดานวิชาชีพตาม
แผนท่ีไดกําหนดไว

คณะทรัพยากรธรรมชาติไดมีการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร(คทธ 11.3.1-3-01) ใน
การสงบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอ
เ พ่ือเปนการพัฒนาอาจารยใหมีความรู
ความสามารถตามหนังสือขอเสนอช่ือเขา
แผนสนับสนุนการศึกษาตอ ป 2555 (คทธ
11.3.1-3-02)และหนังสือขอสํารวจแผน
บุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาเอก ป
2555(คทธ 11.3.1-3-03)และมีการประชุม
คณะกรรมการทุนการศึกษาฝกอบรมดูงานค
ครั้งท่ี 1/2556 และไดสงรายงานการประชุม
(คทธ 11.3.1-3-04)คณะกรรมการการ
ทุนการศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงาน ครั้งท่ี
1/2556 เพ่ือใหคณะนํารายช่ืออาจารยเขา
ในแผนตอไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ มี
การจัดสรรทรัพยากรในการสรางความ
เ ช่ียวชาญด าน วิชา ชีพโดยการจั ดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในแตละสาขาวิชา ตามรายละเอียดการ
จัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คทธ
11.3.1-3-05)และมีจัดการสรรงบประมาณ
ในการซื้ อ วัสดุการ เรียนการสอน (คทธ
11.3.1-3-06) ตามรายงานการประชุมการ
จัดสรรงบการเรียนการสอน(คทธ 11.3.1-3-
07)

คทธ 11.3.1-3-01 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คทธ 11.3.1-3-02 หนังสือบันทึกขอความ
ท่ี 5300/402 เรื่องขอเสนอช่ือเขาแผน
สนับสนุนการศึกษาตอ ป 2555

คทธ 11.3.1-3-03 หนังสือขอสํารวจแผน
บุคลากรศึกษาตอระดับปรญิญาเอก ป
2555

คทธ 11.3.1-3-04 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการทุนการศึกษาตอ
ฝกอบรม และดูงาน ครั้งท่ี 1/2556

คทธ 11.3.1-3-05 รายละเอียดการจัดสรร
งบลงทุน งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

คทธ 11.3.1-3-06 รายละเอียดการจัดสรร
เงินวัสดุเรียนการสอนประจําปการศึกษา
2555

คทธ 11.3.1-3-07 รายงานการประชุมการ
จัดสรรงบการเรียนการสอน คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

  4 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาความเช่ียวชาญทางดาน
วิชาชีพและสงเสริมความเปนคนดี
ของสังคม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ไดจัดให
นักศึกษาท่ีออกฝกประประสบการณแตละ
สาขาวิชาไดมีกิจกรรม การมีสวนรวมกับ
ชุมชนและสถานท่ีราชการตางๆ เพ่ือเปนการ
ใชความรูท่ีไดจากการฝกมาใชใหเกิดผลดีดี
ตอชุมชน บุคคลภายในและภายนอกองคกร
เชน นักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ในรายวิชาการนวดไทย ได เขารวมจัด
กิจกรรมในการออกบริการ อํา เภอยิ้ ม
เคลื่อนท่ี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556(คทธ
11.3.1-4-01) รูปภาพ(คทธ 11.3.1-4-02)
การรวมจัดกิจกรรมในการออกบริการอําเภอ
ยิ้มเคลื่อนท่ี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556
ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
และภาพการ

คทธ 11.3.1-4-01 หนังสือขอความ
อนุเคราะหหมอนวดแผนไทย

คทธ 11.3.1-4-02 รูปภาพการรวมจัด
กิจกรรมในการออกบริการอําเภอยิ้ม
เคลื่อนท่ี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556

  5 มีการกํากับตดิตามและประเมินผล
การดําเนินการอยางเปนระบบและ
มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย ไดเขารวมจัด
กิจกรรมในการออกบริการ อํา เภอยิ้ ม
เคลื่อนท่ี ประจําเดือนกุมภาพันธ 2556
(คทธ 11.3.1-5-01) โดยการนวดระบุใน

คทธ 11.3.1-5-01 หนังสือขอความ
อนุเคราะหหมอนวดแผนไทย

คทธ 11.3.1-5-02 ใบรายงานระดบัคะแนน
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
รายวิชาการนวดไทย ซึ่งอาจารยไดกํากับ
ดูแล โดยเปนการเรียนไปดวยฝกปฏิบัติไป
ดวย และมีผลการประเมินออกมาเปน
คะแนนในใบรายงานระดับคะแนน(คทธ
11.3.1-5-02)

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน -
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

มีงบประมาณทางดานการจัดการเรียนการสอนคอนขางจํากัด ควรจัดกิจกรรมเสริมท่ีมุงเนนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย
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ตัวบงชี้ท่ี 11.4.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการกําหนดกลยุทธและ

แผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน โดยไดรับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดดําเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คณะไดกําหนดอัตลักษณท่ี
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ท่ีเนนให
นักศึกษาฝกปฏิบัติทางดานวิชาชีพปฏิบัติ งานไดจริงมี
ประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ดวยตนเองได และสามารถสรางสรรคงานใหพัฒนาข้ึน
กวาเดิม คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติโดยการ
กําหนดหลักสูตร ท่ีมีการ กําหนดการฝ กงานในสถาน
ประกอบการและระบบสหกิจ (คทธ 11.4.1-1-01) (คทธ.
11.4-1-02)

คทธ 11.4.1-1-01 การประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 10
กุมภาพันธ 2555

คทธ 11.4.1-1-02
ยุทธศาสตรการพัฒนาบณัฑิตสู
อัตลักษณ ประจําป พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน

  2 มีการสรางระบบการมสีวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนด
อยางครบถวนสมบรูณ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธโดยสงเสริม
สนับสนุน ใหนักศึกษาและบุคลากร เขารวมกิจกรรมใน
โครงการตาง ๆ ท่ีคณะจัดข้ึน เชน โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในช่ัวโมงโฮมรูม โดยมีกิจกรรม เชน การฝกทักษะ
ระหวางอาจารยและนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมในการ
เขาแขงขันทักษะ ในการเขารวม การประกวดโครงการ
พัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ“2012 SIFE
Thailand National Exposition” (คทธ 11.4.1-2-01)

คทธ 11.4.1-2-01 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาในช่ัวโมงโฮมรมู
(สาขาวิชาประมง)

  3 ผลการประเมินความเห็นของ
บุคลากร เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการเก็บขอมูลแบบประเมิน
ความเห็นของผูเรียนและบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
คณะท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูสราง
เครื่องมือ โดยมีผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรท่ี
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัต
ลักษณ เทากับ 4.03 (คทธ 11.4.1-3-01)

คทธ 11.4.1-3-01 หนังสือท่ี ศธ
0586(กนผ.)/0874 เรื่อง ผลการ
บริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ และ
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน ประจําป
การศึกษา 2555

  4 ผลการดําเนินงานกอใหเกิด
ผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและ/
หรือสรางคุณคาตอสังคม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดเขารวมประกวดโครงการ
พัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ “2012 SIFE
Thailand National Exposition” ทําใหนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการเปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ เ พ่ือแลกเปลี่ยนความรู ท่ีไดรับจากหองเรียนกับ
ประสบการณจริงจากเกษตรกรและเปนการเสริมสรางทักษะ
ในการปฏิบัติงาน จากผลการเขารวมประกวดแขงขันสามารถ
สรางประโยชนตอสังคม ไดโดยคณะไดมีการรวมมือกับ
เกษตรกรในการพัฒนาปลาแข็งยักษจากนวัตกรรมสูเชิง
พาณิชย สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรเพ่ิมข้ึน (คทธ

คทธ 11.4.1-4-01 หนังสือมูลนิธิ
รากแกวท่ี 73/2555 เรื่อง ขอเรียน
เชิญเขารวมโครงการ SIFE ประจําป
2556

คทธ 11.4.1-4-02 หนังสือมูลนิธิ
รากแกวท่ี 94/2555ว เรื่อง ขอ
เรียนเชิญอาจารยท่ีปรึกษาและ
นักศึกษาเขารวมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการรากแกว



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -126

กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
11.4.1-4-01), (คทธ 11.4.1-4-02), (คทธ 11.4.1-4-03) (Enactus) ประจําป 2556

คทธ 11.4.1-4-03 หนังสือมูลนิธิ
รากแกวท่ี 009/2556 เรื่อง
ขอขอบคุณท่ีเขารวมการสมัมนา
คณาจารยปรึกษาโครงรากแกวป
2556

  5 ไดรับการยกยองในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับอัตลักษณ

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเขารวมประกวด
โครงการพัฒนาชุมชนระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ “2012
SIFE Thailand National Exposition” ไดรับรางวัลเชย
(คทธ 11.4.1-5-1)

คทธ 11.4.1-5-01 ใบประกาศ
เกียรติคณุของมูลนิธิรากแกว

รายการขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน
 ผลการประเมินของผูเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) -
 ผลการประเมินของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม 5) -

ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม5) 4.03

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ ไมขอรับการประเมิน - -

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย
ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย
5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลยั สนับสนุนงบประมาณในการสรางสรรคผลงานหรือการเขารวม
ประกวดตาง ๆ ใหมากข้ึน

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
บุคลากรและนักศึกษาบางสวนยังขาดการนําเสนอผลงาน
สรางสรรคตามอัตลักษณเพ่ือใหเกิดประโยชนและคุณคาตอ
สังคม

สรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุกระดบัตระหนักถึงความสําคญัใน
การสรางสรรคผลงานเพ่ือเขารวมกิจกรรมประกวดในทุกๆ
สาขาวิชาของคณะ
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ตัวบงชี้ท่ี 11.5.1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.16.2)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการประเมิน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5)
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด

ผลการดําเนินงาน

196.50/49  = 4.01

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
ป.ตรี ป.โท รวม

1 จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 99 - 99
2 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 49 - 49
3 รอยละของจํานวนบณัฑิต 49.49 - 49.49
4 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ 196.50 - 196.50
5 รอยละของบณัฑิตท่ีไดรับการประเมินจากจํานวนบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด

(ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20)
49.49 - 49.49

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 บรรลเุปาหมาย/ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการประเมินตนเองปนี้

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย
5.00 4.01 4.01 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5.00 4.01 4.01 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา – ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เอกสารและหลักฐานอางอิง
ลําดับ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง

1 คทธ 11.5.1-01 รายงานการติดตามผลการประเมนิคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
และอัตลักษบัณฑติ
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ตัวบงชี้ท่ี 11.6.1 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.17)
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลติ
การคิดรอบป ปการศึกษา

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการกําหนดกลยุทธการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน
จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการดําเนินงานดาน
เอกลักษณรวมกับมหาวิทยาลัย ท่ีเนนเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหง
การสรางอาชีพเฉพาะทาง โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย” (คทธ.11.6-1-01) และคณะ
ไดกําหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยั (คทธ 11.6.1-1-02)

คทธ 11.6.1-1-01 การประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 10
กุมภาพันธ 2555

คทธ 11.6.1-1-02 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบัณฑิต  สูอัตลักษณ ประจาํป
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

  2 มีการสรางระบบการมสีวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง
ครบถวนสมบรูณ

บุคลากรและผูเรยีนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได
สรางระบบการมีสวนรวมของผูเรยีนและบุคลากร
โดยไดรวมรับผิดชอบในกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการแกสังคม โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ในชนบทหลักสูตรการสรางเสริมอาชีพดวย
ผลิตภณัฑเครื่องหอมไทย(คทธ 11.6.1-2-01)
และโครงการเพ่ิมความอุดมสมบูรณสตัวนํ้า
เศรษฐกิจ ตามแนวทางพระราชดาํริ กิจกรรม
สงเสริมเกษตรกรเพาะพันธุ การเลี้ยง และการแปร
รูปปลาหมอไทยแปลงเพศ (คทธ 11.6.1-2-01) ซึ่ง
ตรงกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนและ
สงเสริมการสรางงานอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหกับประชาชนและสังคม

คทธ 11.6.1-2-01 โครงการ
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพในชนบท
หลักสตูรการสรางเสริมอาชีพดวย
ผลิตภณัฑเครื่องหอมไทย

คทธ 11.6.1-2-02 โครงการเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณสัตวนํ้าเศรษฐกิจ
ตามแนวทางพระราชดําริ กิจกรรม
สงเสริมเกษตรกรเพาะพันธุ
การเลีย้ง และการแปรรูปปลาหมอ
ไทยแปลงเพศ

  3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจดุเนน และ
จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการเก็บขอมูลแบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เ ช่ี ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ข อ งส ถ า น ศึ ก ษ า ซึ่ ง ท า ง
มหาวิทยาลัยเปนผูสรางเครื่องมือ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเนนและจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา เทากับ 4.05 (คทธ 11.6.1-3-01)

คทธ 11.6.1-3-01 หนังสือท่ี ศธ
0586/(กนผ.)0874 เรื่อง ผลการ
บริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ และ
ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดน
ท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน ประจาํปการศึกษา 2555

  4 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน
และสรางคณุคาตอสังคม

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพในชนบท
หลักสูตรการสรางเสริมอาชีพดวยผลิตภัณฑเครื่อง
หอมไทย และโครงการเพ่ิมความอุดมสมบูรณสัตว
นํ้าเศรษฐกิจ ตามแนวทางพระราชดําริ กิจกรรม
สงเสริมเกษตรกรเพาะพันธุการเลี้ยง และการแปร
รูปปลาหมอไทยแปลงเพศ ท่ีจัด ข้ึนมีผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น บ ร รลุ ต า ม เ อก ลั ก ษณ ข อ ง ค ณ ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม คือ ประชาชน
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ สามารถนําผลิตภัณฑเครื่อง
หอมไทยทําเปนผลิตภัณฑหรือสินคา เปนการสราง

คทธ 11.6.1-4-01 ผลการติดตาม
และประเมินผลการบริการวิชาการ

คทธ 11.6.1-4-02 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการเพ่ิมความสมบูรณ
สัตวนํ้าเศรษฐกิจ ตามแนวทาง
พระราชดําริ กิจกรรมสงเสรมิ
เกษตรกรเพาะพันธุการเลี้ยง และ
การแปรรปูปลาหมอไทยแปลงเพศ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
รายไดใหแกชุมชน

  5 สถาบันมีเอกลักษณตามจดุเนน
จุดเดน หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเขารวมการ
ประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) “การบูร
ณาการการจัดการความรูสูประชาคมอาเซียน
ระดับอุดมศึกษา” ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี
1 (คทธ 11.6.1-5-01)

คทธ 11.6.1-5-01 ใบประกาศ
เกียรติคณุจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน
 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา จากคะแนนเต็ม 5 4.05

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ ไมขอรับการประเมิน - -

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4) 4 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนา – ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง
- สนับสนุนงบประมาณในการสรางสรรคผลงานหรือการเขารวม

ประกวดตาง ๆ ใหมากข้ึน
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

การเพ่ิมจํานวนการนําเสนอผลงานสรางสรรคตามเอกลักษณ
เพ่ือใหเกิดประโยชนและคุณคาตอสังคม

สรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุกระดบัตระหนักถึงความสําคญัใน
การสรางสรรคผลงานเพ่ือเขารวมกิจกรรมประกวดในทุกๆ
สาขาวิชาของคณะ
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ตัวบงชี้ท่ี 11.7.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน
(พลังงานสิ่งแวดลอม) (สมศ. 18.1)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA)
คณะทรัพยากรธ รรมชาติ  ไ ด ร ว มดํ า เ นิ นก าร กับ

มหาวิทยาลัย ภายใตประเด็นในการช้ีนํา ปองกัน หรือแกไข
ปญหาของสังคมในดานท่ี 1 ภายในสถาบัน คือ “โครงการ
มทร.อีสานรวมใจอนุรักษพลังงาน” (คทธ 11.7.1-1-01) โดยมี
การจัดการพลังงาน ซึ่งมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
และกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน มีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มีการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน (คทธ 11.7.1-1-02)

คทธ 11.7.1-1-01 การประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 11
มกราคม 2556

คทธ 11.7.1-1-02 รายงานการจัด
การพลังงาน ประจําป 2555
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดาน

การจัดการพลังงาน (P)
- การประเมินสถานภาพการจัด

การพลังงานเบื้องตน (P)
- นโยบายอนุรักษพลังงาน (P)
- การประเมินศักยภาพการ

อนุรักษพลังงาน (P)
- การกําหนดเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน (P)
- การดําเนินการตามแผนอนุรักษ

พลังงาน (D)
- การตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงาน (C)
- การทบทวน วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัด
การพลังงาน (A)

  2 บรรลเุปาหมายตาม
แผนประจําปไมต่ํากวา
รอยละ 80

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน
โดยบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนดไวท้ังหมด รอยละ 100
(คทธ 11.7.1-2-01)

คทธ 11.7.1-2-01 รายงานการจัด
การพลังงาน ประจําป 2555
- มาตรการทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ
- มาตรการเปลี่ยนหลอด

ประสิทธิภาพสูง
  3 มีประโยชนและสราง

คุณคาตอคนในสถาบัน
การดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน ไดแก การติดบอรด

ประชาสัมพันธ การทําหนังสือแจงเวียน การฝกอบรมใหความรู
การประหยัดพลังงาน การบรรยายใหความรูปลูกจิตสํานึกการ
อนุรักษพลังงาน ทําใหบุคลากรในองคกรเล็งเห็นความสําคัญใน
การประหยัดพลังงาน และใชพลังงานอยางคุมคา

คทธ 11.7.1-3-01 รายงานการจัด
การพลังงาน ประจําป 2555
- การติดบอรดประชาสมัพันธ
- การแจงเวียนหนังสือ
- กิจกรรมการฝกอบรม
- กิจกรรมบรรยายใหความรูปลูก

จิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  4 มีผลกระทบท่ีเกิด

ประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบัน

ผลการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน มีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน สามารถลดคาใชจายใน
สวนของคาสาธารณูปโภค

คทธ 11.7.1-4-01 รายงานการจดั
การพลังงาน ประจําป 2555
- รายละเอียดมาตรการอนุรักษ

พลังงาน
  5 ไดรับการยกยอง

ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

- -

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ ไมขอรับการประเมิน - -

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4) 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 4 ขอ (1,2,3,4) 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

- -
จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

- -
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ตัวบงชี้ท่ี 11.8.1 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน
(ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย) (สมศ. 18.2)

ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต
การคิดรอบป ปการศึกษา
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4-5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
  1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA)
(P) การดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมูบาน ชมุชนแบบมสีวนรวม 84 หมูบาน
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ไดมี
มติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 11 มกราคม
2556 (คทธ 11.8.1-1-01) ใหความเห็นชอบ
โครงการท่ีตอบสนองประเด็นช้ีนําหรือแกปญหา
สังคมภายนอก คือ โครงการชุมชนเขมแข็ง:
หมูบานราชมงคลอีสาน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยได
ดําเนินงานท่ีมีประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
โดยการใหบริการวิชาการเพ่ือเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ตามประเด็นช้ีนําสังคมประเด็น
ภายนอก ไดแก ความรักชาติ บํารงุศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตรยิ โดยมหาวิทยาลัยฯ
กําหนดใหหนวยงานระดับวิทยาเขต ไดแก
ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขต
สุรินทร และวิทยาเขตสกลนคร ดาํเนินโครงการ
ชุมชนเขมแข็ง: หมูบานราชมงคลอีสาน ภายใต
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน
แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชน เฉลิมพระ
เกียรติ วิทยาเขตละ 2 หมูบาน ชุมชน ซึ่งวิทยาเขต
สกลนคร ไดรับนโยบายและดําเนินการตามท่ี
มหาวิทยาลยัมีมติฯ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร
ไดดําเนินโครงการชุมชนเขมแข็ง: หมูบานราช
มงคลอีสาน ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมูบาน ชุมชนแบบมีสวนรวม 84 หมูบาน
ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตามประเดน็ช้ีนําสังคม
ประเด็นภายนอก ไดแก ความรักชาติ บํารุงศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย โดยในป 2555 ได
กําหนดไว 2 หมูบาน
1. บานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร
2. บานโนนหัวชาง ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน

คทธ 11.8.1-1-01 สําเนามตจิาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งท่ี
1/2556 วันท่ี 11 มกราคม 2556
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
ท่ีตอบสนองประเด็นช้ีนําหรือ
แกปญหาสังคม

คทธ 11.8.1-1-02 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานนาเชือก
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

คทธ 11.8.1-1-03 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานโนนหัวชาง
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
จังหวัดสกลนคร
วีธีดําเนินโครงการ
1. จัดการประชุมคณะกรรมการรวมซึ่ง
ประกอบดวยคณาจารย นักศึกษา และหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีอําเภอพังโคน เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ และวิธีการดําเนินงาน
2. การจัดการประชุมผูนําชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชนเพ่ือแจงวัตถุประสงคของโครงการและรวม
หารือในการจัดการบริการวิชาการตามความ
ตองการท่ีแทจริงของชุมชน
3. การจัดการถายทอดเทคโนโลยตีามความ
ตองการของชุมชน
4. การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
การบูรณาการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ชุมชน
5. การจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน โดยใชเทคนิค
RRA (Rural Rapid Appraisal) และ PRA
(Participatory Rural Appraisal)

(D) การทําแผนแบบมีสวนรวมกับชมุชน
โดยการเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญดานงานวิจัยชุมชน
คือ ผศ. ดร. ภาสกร นันทพานิช เปนวิทยากร
กระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน
รวมกับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตฯ ผลการจดัทําแผนทําใหไดวิสยัทัศน
และกลยุทธ/โครงการ และไดมีการแบงหนาท่ี
รับผิดชอบ โดยโครงการท่ีเปนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน จะเปนการดําเนินการโดยชุมชนรวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล สวนงานท่ีเปนการจัดทํา
นโยบายและการดําเนินการในหมูบาน ชุมชนจะ
ดําเนินการโดยมีคณะทํางานโครงการฯ เปนท่ี
ปรึกษา และสวนงานการฝกอบรมดูงาน การ
ประชาสมัพันธเปนการดําเนินงานรวมระหวาง
คณะทํางานฯ รวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีรวมบูรณา
การ
การศึกษาชุมชน มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1. เพ่ือทราบสถานการณดานตางๆ ท้ังดาน
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสงัคมของชุมชน
2. เพ่ือทราบศักยภาพ และปญหาของชุมชน
3. หาแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพ่ือใชในการ
วางแผนพัฒนาชุมชน โดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน

(C) การติดตามประเมินผลโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบาน ชมุชนแบบมีสวนรวม
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
84 หมูบานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของหมูบานและ
ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 หมูบานชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ (คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ท่ี 1169/2554 และคําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท่ี
433/2554) โดยมีหนาท่ีดําเนินโครงการใหสําเร็จ
ลุลวง เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และ
ติดตามประเมินผลโครงการฯ

(A) ขั้นตอนสรุปผลการดําเนินโครงการ
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางใน
การดําเนินโครงการคร้ังตอไป
1. ประเมินสิ่งนําขาวของโครงการประกอบดวย
ผูรับบริการ วิทยากร บุคลากร นักศึกษา หนวยงาน
ท่ีรวมโครงการ
2. ประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ
3. ประเมินผลผลติโครงการ
4. ประเมินการนําผลไปใชและผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ
(คทธ 11.8.1-1-02, คทธ 11.8.1-1-03)

  2 บรรลเุปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่าํกวารอยละ 80

ในป 2555 แผนพัฒนาหมูบานตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชนฯ
1. บานนาเชือก มี 12 ประเด็นยุทธศาสตร 12 กล
ยุทธ 30 แผนงาน/โครงการ มีการดําเนินโครงการ
26 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.67 และบรรลุ
เปาหมายตามแผนทุกโครงการ(คทธ 11.8.1-2-01)

2. บานโนนหัวชาง มี 6 ประเด็นยทุธศาสตร 6 กล
ยุทธ 22แผนงาน/โครงการ มีการดําเนินโครงการ
18 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.82 และบรรลุ
เปาหมายตามแผนทุกโครงการ (คทธ 11.8.1-2-
02)

คทธ 11.8.1-2-01 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานนาเชือก
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

คทธ 11.8.1-2-02 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานโนนหัวชาง
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

  3 มีประโยชนและสรางคณุคาตอ
คนในชุมชน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน
ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ (บานนาเชือก และบานโนนหัวชาง) ได
ดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง ทําใหมีผูนําชุมชน
เ ช น  น า ย ทิ น ก ร  ศ ร ศิ ล ป  เ ป น ผู นํ า แ ล ะ ผู
ประสานงานในการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดํารงชีพ ทําใหชุมชนเขมแข็ง มีการเรียนรูอยาง

คทธ 11.8.1-3-01 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานนาเชือก
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ
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กก. ตน. ขอ เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน
ตอเน่ือง (คทธ 11.8.1-3-01, คทธ 11.8.1-3-02) คทธ 11.8.1-3-02 รายงานผล

ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานโนนหัวชาง
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

  4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและ
สรางคณุคาตอชุมชนหรือสังคม

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน
ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ ทําใหชุมชนไดมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณและวัฒนธรรม
ชุมชน เชน บานโนนหัวชาง เปนหมูบานท่ีมีพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนปา มีความอุดมสมบูรณ ไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายท้ังท่ีใช
ประโยชนในดานการบริโภค การกอสรางบานเรือน
และ อ่ืนๆ  ซึ่ งยั ง ไมมี การจั ดการ พ้ืน ท่ี ให เ กิด
ประโยชนเทาท่ีควร ชาวบานบานโนนหัวชางมีวิถี
การดําเนินชีวิตทําอาชีพปลูกผักหลากหลายชนิด
เพ่ือสงขายตลาดในเมืองสกลนคร ผลจากการ
รวมมือในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมูบานฯ ทําใหเกิดกิจกรรรมการจัดการปา
ครอบครัว และการปลูกผักปลอดสารพิษ ทําใหคน
ในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชาวบานโนนหัวชาง อยู
ดี กินดี มีความสุข ลดอบายมุข ลดสารพิษ รูรัก
สามัคคี มีชีวิตแบบพอเพียง สวัสดิการดีมีคุณธรรม
ชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน (คทธ 11.8.1-4-01,คทธ
11.8.1-4-02)

คทธ 11.8.1-4-01 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานนาเชือก
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

คทธ 11.8.1-4-02 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานโนนหัวชาง
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

  5 ไดรับการยกยองระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ

กลุมผายอมมลูควาย ยื่นหนังสือขอจดสิทธิบัตร
(คทธ 11.8.1-5-01)

คทธ 11.8.1-5-01 รายงานผล
ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวน
รวม 84 หมูบาน ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ เรื่องโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมูบานนาเชือก
แบบมีสวนรวมเฉลมิพระเกียรติ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปท่ีแลว
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ ไมขอรับการประเมิน - บรรลเุปาหมาย/ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                             หนา 3 -136

ผลการประเมินของคณะกรรมการปนี้
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย

การวิเคราะห จุดแข็ง – แนวทางเสริมจุดแข็ง  และจุดท่ีควรพัฒนา - ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มสีวนรวมกับชุมชนในการดําเนินงาน
ภายในคณะฯ และมีแกปญหาของสังคมในดานตางๆ

ควรมีการดําเนินงานในดานชุมชนอยางตอเน่ือง

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง


