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บทสรุปผูบ้ ริหาร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมีการดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านของ
การอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาอย่าง
ต่อเนื่อง สําหรับปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปผลการดําเนินงานที่เป็นจุดเด่นและโอกาสการพัฒนาของคณะ
ได้ดังนี้
สรุปวิเคราะห์ผลงานที่โดดเด่น
คณะเทคโนโลยี มีหลักสูตรทีพ่ ัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF ทั้งหมด มีหลักสูตรที่เกีย่ วข้องกันทั้ง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีลักษณะเป็นพหุศาสตร์ ทําให้เกิดการบูรณาการกับการทํางานได้ง่าย
รวมถึงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการเอง ตอบสนองผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
พันธกิจ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างบุคลากรและนิสิตให้เป็น
บุคคลที่รู้จักการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม
และมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น มีคณาจารย์สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 80และมี
ความสามรถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คณาจารย์มตี ําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 มีหลักสูตรนานาชาติ
คณะมีงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้ เพื่อสนับสนุนเพื่อการดําเนินการด้านต่างๆ ปัญหาของ
คณะคืออัตราการได้งานทําของบัณฑิตและอัตราความก้าวหน้าในการทํางานต่ํา มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
คณะค่อนข้างน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คณะแก้ปัญหาโดยจัดทําโครงการ
ส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น โครงการสนับสนุนการวิจัยและการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย สนับสนุนการขอทุนวิจัย และสร้างขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มความมีชื่อเสียงทางวิชาการของ
คณาจารย์ในระดับสากล คณะส่งเสริมนิสิตให้มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนการขอทุนไปฝึก
ประสบการณ์ต่างประเทศ คณะแสวงหาพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อส่งนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของนิสิต
โอกาสในการพัฒนา
1) โครงการจัดตั้ง Food Resort ในเขตพื้นที่นาสีนวน
2) Training course และจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอย่างน้อยร้อยละ 30 ในระดับบัณฑิต และ
ร้อยละ 10 ในระดับปริญญาตรี
3) การเรียนการสอนรวมถึงการวัดผล การประเมินผลการเรียน รูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21 อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายวิชาเรียนในหลักสูตรทั้งหมด เช่น การเรียนการสอนที่ทําให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เป็นต้น
4) เพิ่มอัตราการได้งานทํา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในทุกหลักสูตร
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บทที่ 1
โครงร่างองค์การ
P.1 ลักษณะองค์กร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 และมหาวิทยาลัยได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีมีหน่วยงาน
ภายใน 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนทั้งหมด 14 หลักสูตร มีบริการส่งเสริมการเรียนรู้ 10 หน่วย
ก. สภาพแวดล้อมองค์กร
(1) ค ณ ะ ฯ มี ภ า ร กิ จ ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร วิ จั ย ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี ก ารจั ด การศึ ก ษา จํ า นวน 14 หลั ก สู ต ร
รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1)และการบริการอื่นๆ ตาม ตาราง OP-1ก(1-2)
ตาราง OP-1ก (1-1) การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 6 หลักสูตร
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร (2560)
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ และ
การฝึกภาคสนาม
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (2555)
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (2555)
วท.บ.ประมง (2555)
วท.บ.สัตวศาสตร์ (2560)
ระดับบัณฑิตศึกษามีจํานวน 8 หลักสูตร
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ (2556)
จัดการเรียนการสอนโดยการสอนบรรยาย และฝึกปฏิบัติการ
และการวิจัย
วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร (2560)
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (2555)
วท.ม.สัตวศาสตร์ (2560)
ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร(นานาชาติ)
(2560)
ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร (2560)
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (2556)
ปร.ด.สัตวศาสตร์
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ตาราง OP-1ก(1-2) การบริการที่สําคัญ
การบริการที่สาํ คัญ
แนวทางและวิธีการให้บริการ
การวิจัย
มีหน่วยปฏิบัติการวิจัย 9 หน่วย ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะ
การบริการ
หน่วยตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 1 หน่วย
วิชาการ
มีศูนย์ให้คําปรึกษา/อบรม บริการเครื่องมือ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
(2) คณะฯ มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูง (ไทยแลนด์ 4.0) ทางด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
(To be an institute producing talented workforce with high capacity (Thailand 4.0) in
agriculture and agro-industry)
พันธกิจ: 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและสากล
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการประยุกต์ใช้
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการบริหารที่ดี
ค่านิยม: S3
S = Synergy = รวมพลังกันทํางาน หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจทํางานเป็นทีม (Teamwork)
อย่างสร้างสรรค์ (innovation) อย่างมืออาชีพ (Professional) และมุ่งมั่นให้บรรลุผลสําเร็จ
(Achievemnet)
S = Strategy Execution = การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติหมายถึงการทํางานโดยเดินตามแผนกล
ยุทธ์ที่กําหนดไว้
S = Social Responsibility = สร้างสรรค์สังคมให้ยั่งยืน หมายถึงนําผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
สมรรถนะหลัก: สมรรถนะหลักของคณะเทคโนโลยีเป็นส่วนสําคัญของพันธกิจ ได้แก่ คณะมีการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามข้อกําหนด มีความทันเวลา มีความประหยัด มีการรับประกันและการบริการที่ดี
มีการบริหาร ภายใต้หลักการบริหารที่ดีเพื่อพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
นโยบายคณะเทคโนโลยีที่ถือเป็นพันธกิจสําคัญและเป้าหมายเด่นระหว่าง ปีการศึกษา
2560-2563
1. ทุกหลักสูตรต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และผลักดัน ให้หลักสูตรได้รบั การรับรองมาตรฐานหลักสูตร (TQR) ร้อยละ 100 ของหลักสูตร
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2. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาต้องมีอัตราการได้งานทําเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 85 ในทุกหลักสูตร
3. คณะมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏในฐานข้อมูล
Scopus/ISI หรือมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของแต่ละปี และมีผลงานวิจัยที่นําไปสู่การบริการ
วิชาการแก่สังคม
4. คณะมีของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของอาจารย์ทั้งหมด
(3) คณะฯมีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 111 คน โดยจําแนกเป็น 2 กลุม่ ตามตาราง OP-1 ก(3-1) และมี
ปัจจัยหลักที่ทาํ ให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามตาราง OP-1 ก(3-2)รวมทั้งข้อกําหนดพิเศษ
ด้านสุขภาพ/ความปลอดภัยตาม ตาราง OP-1 ก(3-3)
ตาราง OP-1 ก(3-1)ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
วุฒิการศึกษา
สายผู้สอน
สายสนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ต่ํากว่าปริญญาตรี
6
ตําแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน:(คน)
ศ./รศ./ผศ./อ.= 1/7/34/30
ปริญญาตรี
28
คิดเป็นร้อยละ =1.38/9.72/47.22/41.66
ปริญญาโท
13
5
ตําแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน
ปริญญาเอกหรือ
59
(คน)
เทียบเท่า
เชี่ยวชาญ= - ชํานาญการพิเศษ= 2
รวม
72
39
ชํานาญการ = 2 ชํานาญงานพิเศษ = อายุคนเฉลี่ย
40
40
ชํานาญงาน= อายุงานเฉลี่ย
15
15
ตาราง OP-1 ก(3-2)ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะฯ
ปัจจัยหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

ความก้าวหน้าในการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ/ตําแหน่งที่สูงขึ้น
มุ่งเน้นบัณฑิตมีคุณภาพ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน
ทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

สายผู้สอน






สาย
สนับสนุน
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(4) คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4)
ตาราง OP-1 ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่สําคัญ
อาคาร
อาคารเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (เขตพื้นที่ขามเรียง) จํานวน 1 อาคาร
สถานที่
อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เขตพื้นที่นาสีนวน) จํานวน 1 อาคาร
โรงประลอง(เทคโนโลยีอาหาร) จํานวน 2 โรง
แปลงทดลองทางการเกษตร จํานวน 200 ไร่
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และเพาะฟัก จํานวน 11 โรง

เทคโนโลยี
และอุปกรณ์

เทคโนโลยี ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เครือข่ายIntranet
และWifi ที่เชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย และมีระบบเชื่อมโยงสัญญาณ Internet ระบบการเรียนทาง
e-learning
อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและขัน้ สูงที่สําคัญมีครบตามมาตรฐาน
เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือแปรรูปอาหารครบวงจร

(5) คณะฯดําเนินภารกิจภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญตามตาราง OP-1 ก(5)
ตาราง OP-1 ก(5)กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญ
ด้าน
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาํ คัญ
การจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี” และ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2557
ด้านบริหารการเงิน ระเบียบพัสดุและการเงินของกระทรวงการคลัง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 ระเบียบการเบิกจ่าย
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ด้านการบริหาร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับ
บุคคล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
ด้านการประกัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา การศึกษาไว้ใน หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านอื่นๆ
-ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
และการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2539
-ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) คณะฯ มีการบริหารงานโดยมีโครงสร้าง คณะเทคโนโลยีมีสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารคณะคอยกํากับดูแลและให้คําปรึกษา มีคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าภาควิชา กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของบุคลากรในคณะ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้คณะยังแสวงหาความร่วมมือจากศิษย์เก่า และองค์กรภายนอก
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1
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(2) คณะฯ ได้จํ าแนกผู้ เรี ยน ลูกค้ากลุ่ม อื่น กลุ่ม ผู้ มีส่วนได้ ส่ วนเสี ย และส่วนตลาด รวมทั้งความ
ต้องการ/ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตาราง OP-1 ข(2-1) และ ตาราง OP-1 ข(2-2)
ตาราง OP-1 ข(2-1) ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง
ลูกค้า
ความต้องการและความคาดหวัง
ผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ลูกค้ากลุ่มอื่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญา เงินเดือนขั้นต่ําเป็นไปตามเกณฑ์
ตรีสาขา
ผู้ใช้งานวิจัย
งานวิจัยที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ปกครอง
บัณฑิตได้งานทํา/การดูแลความปลอดภัย
ผู้ใช้บัณฑิต
1.ด้ า นคุ ณ ธรรม 2.ด้ า นความรู้ 3.ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4.ด้ า น
ความสัม พั นธ์ร ะหว่า งบุค คลและความรั บผิ ดชอบ 5.ด้ านทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิษย์เก่า
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเว็บเพจ facebook
ตาราง OP-1 ข(2-2) ส่วนตลาดที่สําคัญจําแนกตามระดับหลักสูตร และความต้องการ/ความคาดหวัง
หลักสูตร
ส่วนตลาดทีส่ าํ คัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ระดับปริญญาตรี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลั ก สู ต รได้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ และได้
ปลายในภาค
มาตรฐานในระดับสากล
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการศึกษาคู่ความ
ร่วมมือ สถาบันการศึกษา
ในภูมิภาค
ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตจบใหม่ระดับ
ปริญญาตรี

งานวิ จั ย ที่ มี ม าตรฐานทางวิ ช าการเป็ น ที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
งานวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ
บูรณาการได้
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(3) คณะฯ มีผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ตามตาราง OP-1 ข(3)
ตาราง OP-1 ข(3) ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่สําคัญ
กลุ่ม/ประเภท
บทบาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดในการ
ช่องทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
สื่อสาร
กระบวนการ
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ
ผู้ส่งมอบ
กลุ่มความร่วมมือ
มาตรฐานของนักศึกษาที่ ก า ร ใ ช้
บริษัท/
ต่างๆมีบทบาททั้ง
หลักสูตรต้องได้เกรด
แบบสอบถาม
เฉลี่ยตามที่กําหนด
ผู้ประกอบการที่ ที่เป็นผู้กําหนด
ความต้องการ
รับนักศึกษา
รแนวทางในกา
บุคลิกและลักษณะที่
สื่ อ สารด้ ว ย
ฝึกงาน
พัฒนาหลักสูตร
จะต้องไม่ผิดปกติ
เ ท ค โ น โ ล ยี
เช่น โรงเรียนมัธยม
ตรวจสอบจากการ
สารสนเทศ
ในฐานะผู้ส่งมอบ
สัมภาษณ์ก่อนเข้าเรียน เ ว็ บ บ อ ร์ ด
การให้บริการ
แหล่งข้อมูลที่
มีความสําคัญ
และการ
สื่ อ สารส่ ว น
บุคคล
คู่ความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา กระบวนการ
-E-mail
ในต่างประเทศที่มี จัดการศึกษา
-ประชุม
MOUร่วมกัน
วิชาการ
กระบวนการวิจัย
นานาชาติ
-facebook
-website
สถาน
ประกอบการทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศที่มี
MOU ร่วมกัน
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P2.สภาวการณ์ขององค์กร
ก.สภาพการแข่งขัน
(1) สําหรับลําดับในการแข่งขันนั้น คณะเกษตรศาสตร์และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (QS
university rankings ลําดับที่ 4) โดยเปรียบเทียบในด้านหลักสูตร มาตรฐานนิสิต มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
คณะ และเปรียบเทียบด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
(2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะฯ คือ (ยังไม่สามารถระบุได้)
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญได้แก่ โดยเปรียบเทียบในด้านหลักสูตร มาตรฐานนิสิต
มาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะ และเปรียบเทียบด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
แต่ยังมีข้อจํากัด จํานวนผลงานวิจัย งานบริการวิชาการสู่สังคม โครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก (สัดส่วนต่อจํานวนอาจารย์) สัดส่วนการได้งานทํา ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จํานวนผลงานวิจัย
ข.บริบทเชิงกลยุทธ์
คณะฯมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตามตาราง OP-2 ข
ตาราง OP-2 ข ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์(Strategic Challenge)
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์(Strategic
Advantage)
ด้านพันธกิจ
SA1.มีหลักสูตรที่พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
SC.1
TQF ทั้งหมด
SC.2
SA2.มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกันทั้งการเกษตรและ
SC.3
อุตสาหกรรมเกษตร
SA3.มีลักษณะเป็นพหุศาสตร์ ทําให้เกิดการ
ด้านปฏิบัติการ
บูรณาการกับการทํางานได้ง่าย รวมถึงการเรียน
SC.4
การสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ประกอบการ
SC.5
เอง ตอบสนองผู้ เ รี ย นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ด้านทรัพยากรบุคคล
ตามพันธกิจ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นให้
SC.6
องค์ ก รเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ และสร้ า ง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
SC.7การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอัตราการ บุ ค ลากรและนิ สิ ต ให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ รู้ จั ก การคิ ด
วิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการ
ได้งานทําของบัณฑิต การผลิตผลงานวิชาการ
สร้างวัฒนธรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม
ผลงานวิจัย และความมีชื่อเสียงทางวิชาการของ
คณาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช้ส่วนประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ คือ กระบวนบริหารและระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ
PDCA คณะมีระบบการประกันคุณภาพภายใน (ประเมินปีละ 1 ครั้ง) มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐาน TQF (ประเมินทุกภาคเรียน) โดยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) นอกจากนี้คณะยังรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร) ทุกปี คณะมีแผนกลยุทธ์เป็นของ
ตนเองและมีแผนปฏิบัติงานของแต่ละปี มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกปี มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กรเพื่อนําข้อมูลมาเป็นแนวทางพัฒนาองค์กร มีระบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยง เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงจุดด้อยและอุปสรรค และเสริมสร้างความเข้มแข็ง มีการจัดประชุมอบรม
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทุกด้าน มุ่งมั่น
พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ภายในปี
พ.ศ.2560

ที่

1

2
3

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผา่ นมา
สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา2558ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
เปรียบเทียบ
กิจกรรมโครงการที่ระบุตามแผนพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่
สถานการดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงานที่แสดงถึง
คะแนนผลประเมิน
คุณภาพฯ
เกี่ยวข้อง
(แล้วเสร็จ =
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
/ยังไม่แล้วเสร็จ = ) (กรณีกิจกรรมโครงการทีย่ ังไม่แล้วเสร็จให้ระบุ ตัวบ่งชี้ทเี่ กี่ยวข้อง ปีการศึกษา
เหตุผลหรือปัญหาอุปสรรค)
2558 กับผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
เพิ่มขึน้
ลดลง คงเดิม
/

1.1
-ควรมีมาตรการร่วมกันในการ
คณะเทคโนโลยีได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการ
1 ส.ค.58-30ก.ค.59 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลทําให้
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร
หลักสูตรมีคะแนนไปสู่มาตรฐานคุณภาพในระดับ
ไปสู่มาตรฐานคุณภาพระดับ ดี (คะแนน
มากกว่า 3.01 จํานวน 11 หลักสูตร จากทั้งหมด
การประเมินคุณภาพหลักสูตร มากกว่า
14 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 78.57
3.01 ขึ้นไป)
-โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน
/

-วางแผนการรับนิสิตให้ค่า FTES เป็นไป
1.4
มีการปรับแผนการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2559
1 ส.ค.58-30ก.ค.59
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
/

-โครงการการจัดการความรู้คณะ
มีการจัดโครงการการจัดการความรู้ในด้านผลิต
2.2
1 ส.ค.58-30ก.ค.59 บัณฑิตและการวิจัย
เทคโนโลยี (ผลิตบัณฑิต และวิจัย)
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บทสรุปจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ปีทผี่ ่านมา (ปีการศึกษา 2558)
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan จากผลการประประเมินปีการศึกษา 2558 พบว่า ตามแผนฯ คณะมีจํานวนโครงการ/
กิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น ... โครงการ/กิจกรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการ/กิจกรรมที่ยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม
นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมโครงการที่ดําเนินการตามแผนฯ นั้นส่งผลให้การดําเนินงานตัวบงชี้/เกณฑ์ ในปีการศึกษา 2559 เป็นดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลการประเมินตนเอง เพิ่มขึ้น เท่ากับ ..... คะแนน โดยผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ
2.35 คะแนน ผลประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากับ ... คะแนน
2. ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ผลการประเมินตนเอง เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5.00 คะแนน โดยผลประเมิน
ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 0 คะแนน ผลประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 5 คะแนน
3. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริการของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ผลการประเมินตนเอง คงเดิม เท่ากับ
5.00 คะแนน โดยผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 5.00 คะแนน ผลประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 5.00 คะแนน
ทําให้ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ภาพรวม ระดับคณะ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.51 คะแนน โดยผลประเมิน ปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.34
คะแนน ผลประเมินปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.85 คะแนน
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557 - 2558
ปี
การศึกษา
2557

ที่รับ
การประเมิน
13 หลักสูตร

2558

14 หลักสูตร

จํานวนหลักสูตร
ที่ผ่าน
ที่ไม่ผ่าน
การกํากับมาตรฐาน การกํากับมาตรฐาน
13 หลักสูตร
- หลักสูตร
(ร้อยละ 100)
(ร้อยละ - .)
13 หลักสูตร
1 หลักสูตร
(ร้อยละ 92.86)
(ร้อยละ 7.14)

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ประเมิน
2.35

ปานกลาง

2.68

ปานกลาง

ระดับ
คุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับหลักสูตร ปีทผี่ า่ นมา
หลักสูตร
1. วท.ม. เทคโนโลยี
การอาหาร

จุดที่ควรพัฒนาหรือ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/แก้ไข
จากการประเมิน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ได้ดําเนินการปรับปรุง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจําหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา องค์ที่ประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
ในปีการศึกษา 2559 คณะเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จํานวน 14 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก
จํานวน 4 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ไม่มี

14
หลักสูตรที่ไม่ผา่ นการกํากับมาตรฐาน มีคา่ เฉลี่ยคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบเท่ากับ 3.17
โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร

1. วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

2. วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร

3. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ

4. วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5. วท.บ. สัตวศาสตร์

6. วท.บ. ประมง

7. วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร

8. วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร

ปีการศึกษา

2

3

4

5

6

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

3.70
3.85
4.19
4.45
4.26
4.14
4.80
4.21
4.23
4.28
4.24
3.82
4.40
4.04
4.52
3.93
4.40
4.15
4.58
4.52
4.06
4.91
4.43
4.97

2.00
3.00
3.00
1.33
2.33
2.67
2.00
2.67
3.00
1.67
2.33
2.67
1.00
3.00
3.00
2.33
3.00
3.33
2.33
2.33
3.00
1.67
2.00
2.33

2.57
4.00
4.00
2.11
2.78
3.30
2.81
3.15
3.30
2.63
3.67
3.67
2.67
3.67
4.00
2.11
2.78
3.67
3.67
3.06
3.33
2.33
2.17
3.53

2.13
3.00
3.50
2.00
2.75
2.75
2.58
3.50
3.00
2.25
3.00
3.25
2.25
3.00
3.50
2.75
2.75
3.25
3.00
1.50
2.75
2.00
2.25
3.00

2.00
4.00
4.00
1.00
2.00
3.00
1.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
1.00
2.00
3.00
1.00
3.00
3.00
1.00
3.00
2.00

คะแนน
เฉลี่ยทุก
องค์ประ
กอบ
2.43
3.44
3.64
2.17
2.83
3.09
2.47
3.25
3.26
2.50
3.19
3.28
2.29
3.31
3.62
2.59
3.17
3.48
3.09
2.63
3.16
2.37
2.57
3.19

หมายเหตุ
กรณีไม่ผ่านองค์ 1 โปรดระบุสาเหตุ/เหตุผลที่ไม่
ผ่าน

อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557
2558
2559

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ

องค์ 1
(ผ่าน/
ไม่ผ่าน)

หลักสูตร

9. วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
10. วท.ม. สัตวศาสตร์
11. ปร.ด. เทคโนโลยีการเกษตร

12. ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร
13. ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ

14. ปร.ด. สัตวศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวมระดับคณะ

ปีการศึกษา

องค์ 1
(ผ่าน/
ไม่ผ่าน)
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2558
2559
2557
2558
2559
2557

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2558
2559
2557
2558

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2559

ผ่าน

2557
2558
2559

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

คะแนน
หมายเหตุ
เฉลี่ยทุก
กรณีไม่ผ่านองค์ 1 โปรดระบุสาเหตุ/เหตุผล
องค์ประก
ที่ไม่ผ่าน
อบ
2.13
2.74
2.82
2.49
3.35
3.51
1.98

2

3

4

5

6

4.62
4.78
4.80
4.57
4.46
4.50
ไม่รับ
ประเมิน
4.87
5.00
5.00
4.30
4.94
ไม่รับ
ประเมิน
5.00
4.98
ไม่รับ
ประเมิน
ไม่รับ
ประเมิน
4.48
4.41
4.48

1.33
2.33
2.33
2.00
3.00
3.00
1.67

2.67
3.33
3.67
2.72
3.86
4.19
2.92

1.38
1.75
2.25
2.00
3.00
3.00
0.75

1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
3.00
4.50

2.00
2.33
1.67
2.33
2.33
1.67

3.39
3.67
2.58
3.58
3.92
2.58

1.50
3.00
2.00
2.25
3.25
1.50

3.00
3.00
1.00
1.00
2.00
1.00

2.68
3.17
2.23
2.80
3.22
1.80

2.00
2.33
1.33

3.39
3.67
3.00

1.50
2.25
1.00

2.00
2.00
1.00

2.56
2.83
1.50

1.50

3.50

1.50

1.00

2.19

1.74
2.40
2.63

2.64
3.27
3.67

2.04
2.34
2.87

1.42
2.43
2.64

2.35
2.68
3.17
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2557
2558
2559
2557
2558
2559
2557

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.1

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
ค่าเฉลี่ย 3.01

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.17

คะแนนประเมิน
ตนเอง
3.17

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกหลักสูตร
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558

1) มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ อย่างต่อเนื่อง
2) หลักสูตรได้พัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตรให้มีคุณภาพและบรรลุตามเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํา มคอ.7
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดเด่นของหลักสูตรของคณะ
หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการกํากับมาตรฐาน และคุณภาพบัณฑิตโดยบัณฑิตได้มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี อยู่ในระดับดีมาก

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

หลักสูตร
1.1 ................................
1.2 ................................
1.3 ................................

แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้าน
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แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมคือ

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
1.1-1 รายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
1.1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
1.1-3 รายงานการผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็นคะแนน 0-5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
จํานวนอาจารย์
จํานวนอาจารย์
การศึกษา
ทั้งหมด
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2557
68 คน
52.50 คน
2558
69 คน
55 คน

ร้อยละอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 77.21
ร้อยละ 79.71

คะแนน
ประเมิน
5
5

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข

1. ......
2. ......
3. ......

1. ......
2. ......
3. ......

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์ประจําคณะทั้งสิ้นจํานวน 72 คน จําแนกเป็นอาจารย์ประจํา
คณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 68 คน อาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
จํานวน 4 คน เป็นอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 81.94 แปลงค่า
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ

รายการข้อมูล

1

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด ((ข้อ1)+(ข้อ2))

2
3

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา
2557
2558
63.50
66

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
68

3

3

4

68

69

72

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ข้อ

4
5

รายการข้อมูล
3.1) อาจารย์ประจําคณะที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
3.2) อาจารย์ประจําคณะที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
3.3) อาจารย์ประจําคณะที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
((ข้อ3.3) x 100) ÷ (ข้อ3)
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นคะแนน ((ข้อ4)x5)÷40

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา
2557
2558
14
14
52.50
55

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
13
59

77.21

79.71

81.94

5

5

5

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.2

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ 80.00

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 81.94
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คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[  ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
..........มีอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น.......................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..........งานการเจ้าหน้าที่มีการกํากับติดตาม ให้มีการรายงานผลการศึกษา.............................................................
..............................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
1.2-1 ตารางรายชื่อและข้อมูลวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําคณะ
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ* ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนน 0-5
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า คณะที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
จํานวนอาจารย์
จํานวนอาจารย์
ร้อยละอาจารย์
การศึกษา
ทั้งหมด
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
2557
68 คน
49.27 คน
ร้อยละ 49.27
2558

69 คน

55 คน

ร้อยละ 56.53

คะแนน
ประเมิน
4.11
คะแนน
4.71
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์ประจําคณะรวมทั้งสิ้น 72 คน จําแนกเป็นอาจารย์ประจําคณะที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 68 คน อาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จํานวน
4 คน มีอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 42 คน โดยจําแนกเป็นอาจารย์ประจํา
คณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 34 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 7 คน
และศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน ดังนั้นอาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 58.33
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนเท่ากับ 4.86 คะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ข้อ

รายการข้อมูล

1

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด ((ข้อ1)+(ข้อ2))
3.1) อาจารย์ประจําคณะที่มีตาํ แหน่งอาจารย์
3.1.1) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิ

2
3

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

3.1.2) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

3.1.3) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

3.2) อาจารย์ประจําคณะที่มีตาํ แหน่งผู้ช่วยศาสตรารย์
3.2.1) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.2.2) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
3.2.3) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
3.3) อาจารย์ประจําคณะที่มีตาํ แหน่งรองศาสตราจารย์
3.3.1) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3.3.2) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
3.3.3) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
3.4) อาจารย์ประจําคณะที่มีตาํ แหน่งศาสตราจารย์
3.4.1) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

3.4.2) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

3.4.3) อาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
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ข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา ผลการประเมินตนเอง
2557
2558
ปีการศึกษา 2559
63.50
66
68
3

3

4

68

69

72

-

-

-

14

14

13

52.50

55

59

-

-

1

2

3

28

31

-

-

-

1

1

1

7

6

-

-

-

-

1

1

18

7

1

-

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา ผลการประเมินตนเอง
2557
2558
ปีการศึกษา 2559

รายการข้อมูล
ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

4
5
6

รวมจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ((ข้อ3.2)+(ข้อ3.3)+(ข้อ3.4))
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ ((ข้อ4)x100) ÷ (ข้อ3)
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็นคะแนน ((ข้อ5)x5) ÷ 60

33.50

39

42

49.27

56.53

58.33

4.11

4.71

4.86

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.3

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ 60.00
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การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 58.33

คะแนนประเมิน
ตนเอง
4.86

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[  ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
......มีการจัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี......................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
....... มีการจัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน/คําสอน/ตํารา/หนังสือ” และหัวข้อ ค่าย
“การเขียนเอกสารประกอบการสอน/คําสอน/ตํารา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ” ให้กับบุคลากร
สายวิชาการ เพื่อนําไปใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต่อไป........................................................
................................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
1.3-1 หลักฐานชุดเดียวกับ เอกสารหมายเลข 1.2-1
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รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

26

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
กําหนดเป็นคะแนน 5

ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คํานวนหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์อาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความ
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไม่เกิ นร้อยละ 20 ให้ นํามาเทียบบัญ ญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ร้อยละของ
จํานวน
สัดส่วน FTES
ค่าความ
ปี
เกณฑ์
คะแนน ระดับ
อาจารย์คณะ
FTES
ต่ออาจารย์
แตกต่าง
การศึกษา
มาตรฐาน
ประเมิน คุณภาพ
ที่ปฏิบัติงานจริง
ประจําคณะ
จากเกณฑ์
มาตรฐาน
2557
63.50 คน
1,607 FTES 25.31 FTES/คน 20.00 ร้อยละ26.55 0 คะแนน การ
ดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
2558
64 คน
1550.14FTES 24.22 FTES/คน 20.00 ร้อยละ21.10 0 คะแนน การ
ดําเนินงาน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยี จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีจํานวนนิสิตหัวจริงทั้งคณะจํานวน
1,753.53 คน โดยมีสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่กําหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ
12.71 : 1
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริงทั้ง จํานวน 69 คน และมีจํานวนนิสิต
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) เท่ากับ 1,753.53 คิดเป็นสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง เท่ากับ 12.71 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ
ร้อยละ 20.00 แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ -36.47 คะแนน โดยมีรายละเอียดวิธีการคํานวณ
ดังนี้

ข้อ
1
2
3

4
5
6

รายการข้อมูล
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
จํานวนนิสิตเติมเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง
((ข้อ1) ÷ (ข้อ2))
จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ที่กําหนดเป็นเกณฑ์
ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
((ข้อ3)-(ข้อ4)) ÷ (ข้อ4)x100
คะแนนผลประเมิน /การแปลงค่าความแตกต่าง
จากเกณฑ์มาตรฐานเป็นคะแนน (เฉพาะกรณี
ค่าความแตกต่างตั้งแต่ 0.01 และไม่เกินร้อยละ
20) = 5-(ข้อ5÷4) = คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา

2557

2558

1,607.20
63.50
25.31 : 1

1,550.14
64
24.22 : 1

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
876.77
69
12.71 : 1

20.00 : 1

20.00 : 1

20.00 : 1

26.55

21.10

-36.47

0

0

5

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.4

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
5 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
ร้อยละของค่าความ
แตกต่างจากเกณฑ์
มาตรฐาน = -36.47

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[  ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
มีการปรับแผนการรับนิสิตให้เหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
1.4-1 หลักฐานชุดเดียวกับ เอกสารหมายเลข 1.2-1
1.4-2 รายงาน FTES
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
การศึกษา
2557
2558

จํานวนข้อที่ได้
คะแนน
....6....ข้อ
... 6.....ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที.่ .....1-6...........................
ข้อที.่ .....1-6...........................

คะแนน
ประเมิน
..5...คะแนน
..5...คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
1. จัดบริการให้

คําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

- คณะเทคโนโลยี มีประกาศระบบกลไกลการให้
คําปรึกษาแก่นสิ ิต ระดับปริญญาตรีไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร (เอกสารหมายเลข 1.5-1-1)
- คณะเทคโนโลยี มีคําสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
โดยมีหน้าทีใ่ ห้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ การเรียนการ
สอนตลอดหลักสูตร ด้านพัฒนานิสิต ด้านการใช้ชีวิต
และด้านอื่นๆจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-2)
- คณะเทคโนโลยีมีการประเมินผลความพึ่งพอใจของ
นิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและกลไกการให้คําปรึกษา
ของหลักสูตรปริญาตรี อยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก
(จากคะแนนเต็ม 5 ) แต่ละหลักสูตรมีคะแนนดังนี้
1. หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีการอาหาร
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.38 อยูใ่ นระดับ ดี
2. หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีชีวภาพ
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 3.97 อยูใ่ นระดับ ดี
3. หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.42 อยูใ่ นระดับ ดี
4. หลักสูตร วทบ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.29 อยูใ่ นระดับ ดี
5. หลักสูตร วทบ.สัตวศาสตร์
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.38 อยูใ่ นระดับ ดี
6. หลักสูตร วทบ.ประมง
คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.42 อยูใ่ นระดับ ดี
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-3)
-คณะเทคโนโลยี ได้ดําเนินการจัดทําแบบบันทึกการให้
คําปรึกษาไว้ให้นิสิตได้กรอกข้อมูลเมื่อเข้าพบขอ
คําปรึกษาอาจารย์
(เอกสารหมายเลข 1.5-1-4)
- คณะเทคโนโลยี ได้จัดทําห้องให้คําปรึกษานิสิต
ที่เป็นสัดส่วน เพื่อให้นิสิตได้เข้ารับคําปรึกษาอย่างเป็น

1.5-1-1 มีประกาศ
ระบบกลไกลการให้
คําปรึกษาแก่นสิ ิต
ระดับปริญญาตรี
1.5-1-2 คําสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
1.5-1-3 ผลการ
ประเมินผลความพึ่ง
พอใจของนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
กลไกการให้คําปรึกษา
ของหลักสูตรปริญาตรี
1.5-1-4 บันทึกการให้
คําปรึกษา
1.5-1-5 ภาพห้องให้
คําปรึกษา

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
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รายการหลักฐาน

สัดส่วนและปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 1.5-1-5)


2. มีการให้ขอ้ มูล
ของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทัง้ เต็ม
เวลาและนอกเวลา
แก่นิสิต

- คณะเทคโนโลยี มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต ทัง้ ข้อมูล
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และข้อมูลแหล่งงาน โดย
จัดทําเป็น link สําหรับนิสิตที่หน้า เว็บไซต์ของคณะ
เทคโนโลยี www.techno.msu.ac.th ได้แก่
- link สํานักศึกษาทั่วไป
- link สํานักคอมพิวเตอร์
- link กองประชาสัมพันธ์
- link กลุ่มงานกองกิจการต่างประเทศ
- link กองบริการการศึกษา
- link ศูนย์ประสานจัดหางานบัณฑิต
- link จัดหางาน
- link กองกิจการนิสิต
หน่วยงานภายนอก
- link กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- link สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
- link สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- link สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(สวก.)
- link กระทรวงศึกษาธิการ
- link แหล่งจัดหางาน
- link หนังสือพิมพ์แหล่งงาน
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-1)
- คณะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารตามจุด
ต่างๆภายในคณะเทคโนโลยี และภาควิชา
(เอกสารหมายเลข 1.5-2-2)

1.5-2-1 เว็บไซต์คณะ
เทคโนโลยี
www.techno.msu.ac.th

1.5-2-2 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์คณะ
และบอร์ดประชา
สัมพันธ์ของภาควิชา
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ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
3. จัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อม
เพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา
แก่นิสิต



ผลการดําเนินงาน

คณะเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่โลกใน
อนาคต คือ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สมัครงานและเทคนิคการทํางานเพื่อให้ประสบ
ความสําเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ซึ่งเป็น
โครงการที่ดําเนินการทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทกั ษะและเทคนิคการในการ
สมัครงานและการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นิสิตทีก่ ําลังจะสําเร็จการศึกษาได้ความรู้
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการคิด
วิเคราะห์ความเป็นผู้นํา
3. เพื่อให้ศิษย์เก่าให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีพร้อมทั้งเป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานของศิษย์เก่า
สู่ศิษย์ปัจจุบัน จัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560
ณ ห้อง TA401 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย
นิสิตคณะเทคโนโลยี จํานวน 200 คน และมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 180 คน และโดยผลรวมการ
ประเมินโครงการในทุกๆด้านของโครงการอยู่ใน
เกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ย 4.11
(เอกสารหมายเลข 1.5-3-1)
4. ประเมินคุณภาพ
คณะมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ของการจัดกิจกรรม แก่นิสิต (ด้านคําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
และการจัดบริการ ในข้อ 1 -3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ในข้อ 1-3 ทุกข้อ
1. การบริการให้คาํ ปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก ชีวิตแก่นิสิต คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.67
คะแนนเต็ม 5
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-1)
2. การให้ขอ้ มูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลา
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รายการหลักฐาน
1.5-3-1 โครงการ/
รายงานสรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต “การ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
สมัครงานและเทคนิค
การทํางานเพื่อให้
ประสบความสําเร็จจาก
ศิษย์เก่าสู่ศิษย์
ปัจจุบัน”

1.5-4-1 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นิสิต
คะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ 4.67
1.5-4-2 รายงานผล

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน

5. นําผลการ
ประเมินจากข้อ 4
มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการและ
การให้ขอ้ มูล เพื่อส่ง
ให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวัง
ของนิสิต
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.81
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-2)
3. ผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การ
พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสมัครงานและเทคนิคการทํางานเพื่อให้ประสบ
ความสําเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” คะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.11
(เอกสารหมายเลข 1.5-4-3)

การประเมินคุณภาพ
การให้ขอ้ มูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทัง้
เต็มเวลาและนอกเวลา
คะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ 4.81
1.5-4-3 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต “การ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
มารยาทเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
สมัครงานและเทคนิค
การทํางานเพื่อให้
ประสบความสําเร็จจาก
ศิษย์เก่าสู่ศิษย์
ปัจจุบัน” คะแนนผล
การประเมินเท่ากับ
4.11
1.5-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ ที่
9/2560
1.5-5-2 แผนพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ

- มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
แก่นิสิตมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการตาม
ความคาดหวังของนิสิต ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ ที่ 9/2560
(เอกสารหมายเลข 1.5-5-1)
- จากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
แก่นิสิต ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2560 ได้ให้ข้อเสนอะแนะในการใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่นิสิต
ดังนี้

(Improvement
plan)

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
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รายการหลักฐาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนคุณภาพการ
ให้บริการแก่นิสิตโดยคณะกรรมการประจําคณะ
1. ให้พัฒนาข้อมูลในการให้บริการและประกาศรับ
สมัครงานให้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
2. ให้ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้นิสิตทราบ
และสะดวกในการเข้าใช้
แนวทางการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข
โดยฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี
1. จะดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ ี่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
2.จะดําเนินการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้นิสิตโดยจะเพิ่ม Link เกี่ยวกับนิสติ ศิษย์
เก่า ในหน้าแรกของเว็บไซต์คณะ เพื่อนิสิตสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สังคมออนไลน์ (social network) เช่น Facebook ,
line กลุ่ม
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี


6. ให้ขอ้ มูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า

(เอกสารหมายเลข 1.5-5-2)
- คณะมีการจัดทําเว็บไซต์ศษิ ย์เก่าเพือ่ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ข่าวกิจกรรมต่างๆ
ของคณะให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบันรับทราบ
(เอกสารหมายเลข 1.5-6-1)
- คณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่าผ่านทาง Facebook เช่น Facebook
คณะเทคโนโลยี Facebook สาขาวิชาสัตวศาสตร์
Facebook สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารฯ
Facebook สาขาประมง
(เอกสารหมายเลข 1.5-6-2)
- คณะมีการประชาสัมพันธ์ทางสารคณะเทคโนโลยี
(เอกสารหมายเลข 1.5-6-3)

1.5-6-1 เว็บไซต์ศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยี
www.techno.msu.ac.th

1.5-6-2 Facebook
1.5-6-3 สารคณะ
เทคโนโลยี

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.5

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
มีการกํากับดูและกระบวนการกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของพัฒนานิสิต และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานทุกปี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปีการศึกษา
2557
2558

จํานวนข้อที่ได้
คะแนน
....6....ข้อ
....6....ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1-6
ข้อที่ 1-6

คะแนน
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
1. จัดทําแผนการจัด - คณะเทคโนโลยี ได้มีการจัดประชุมร่วมกับนิสิต

กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ที่
ในภาพรวมของคณะ ส่งเสริมผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
โดยให้นิสิตมีส่วนร่วม ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุ ด้าน โดยนิสิตเข้ามามี
ในการจัดทําแผนและ ส่วนร่วมในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรม
(เอกสารหมายเลข 1.6-1-1)
- เสนอแผนการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายการหลักฐาน
1.6-1-1 รายงานการ
ประชุมพิจารณาจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต
1.6-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ให้ความ
เห็นชอบแผนการจัด
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รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

(เอกสารหมายเลข 1.6-1-2)
- คณะเทคโนโลยีมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของนิสิต ที่ชัดเจน นอกเหนือจากการ
พัฒนานิสิตผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนีก้ จิ กรรมการพัฒนา
นิสิตจะมีทั้งที่จดั โดยมหาวิทยาลัย คณะหรือจัดโดย
องค์กรนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสติ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาจากการทํา
กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข 1.6-1-3)
2. ในแผนการจัด
- คณะเทคโนโลยีมีแผนการส่งเสริมกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนานิสิต พัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
ให้ดําเนินกิจกรรมที่ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทุกด้าน
ส่งเสริมคุณลักษณะ
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-1)
บัณฑิตตามมาตรฐาน 1. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม ได้แก่
ผลการเรียนรู้ตาม
- โครงการไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม
กรอบมาตรฐาน
- โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายความอาลัย
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
คุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ ให้ครบถ้วน พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-2)
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม 2. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความรู้ ได้แก่
- โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา เพื่อนิสิต
- โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
(4) ทักษะ
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-3)
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 3. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา
กิจกรรมทางด้านทักษะทางปัญญาซึ่งนิสิตได้มกี าร
ความรับผิดชอบ
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รายการหลักฐาน
กิจกรรมพัฒนานิสิต
1.6-1-3 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต

1.6-2.1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต
(แยกตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
TQF)
1.6-2-2 รายงาน
-โครงการไหว้ครูและผูก
ไทค์ติดเข็ม
-โครงการบริจาคโลหิต
เพื่อถวายความอาลัย
และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

1.6-2-3 รายงาน
-โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน
(5) ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ผลการดําเนินงาน

คิดวิเคราะห์กอ่ นที่จะไปออกค่ายอาสาพัฒนา
ชุมชน โดยกลุม่ นิสิตได้มีการศึกษาข้อมูลภูมิหลัง
วัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น จํานวน
ประชากร อายุ เป็นต้น เพื่อจะนํามาประกอบการ
นําเสนอพื้นที่ความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนี้
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-4)
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่
- โครงการกีฬาเทคโนโลยียิ่งใหญ่ต้านภัย
ยาเสพติด
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-5)
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่โครงการ
-โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ“การใช้โปรแกรม Google Apps
เพื่อใช้ในการเรียนและการทํางาน”
(เอกสารหมายเลข 1.6-2-6)
3. จัดกิจกรรมให้
คณะเทคโนโลยีได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะการ ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
ประกันคุณภาพแก่ โดยได้เชิญวิทยากรมาอบรมความรู้และถ่ายทอด
นิสิต
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้นิสิตคณะ
เทคโนโลยี คือ โครงการอบรมการประกันคุณ
การศึกษาเพือ่ นิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้เรือ่ งการประกัน
คุณภาพ
2. เพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
จัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยนิสิต
คณะเทคโนโลยีและผู้ที่สนใจ จํานวน 60 คน
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รายการหลักฐาน
การศึกษาเพือ่ นิสิต
-โครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิต
1.6-2-4 รายงาน
-โครงการค่ายอาสา
พัฒนาชุมชน
1.6-2-5 รายงาน
-โครงการกีฬาเทคโนโลยี
ยิ่งใหญ่ต้านภัย
ยาเสพติด
1.6-2-6 รายงาน
-โครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ “การใช้
โปรแกรม Google Apps
เพื่อใช้ในการเรียน
และการทํางาน”

1.6-3-1 รายงาน
โครงการอบรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ นิสิต

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง







เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 59 คน
และผลการประเมินโครงการในทุกๆด้านของ
โครงการอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก มีคา่ เฉลี่ย 4.52
(เอกสารหมายเลข 1.6-3-1)
4. ทุกกิจกรรมที่
- คณะเทคโนโลยีมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
ดําเนินการมีการ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและการนําผลการประเมิน
ประเมินผล
มาปรับปรุงการดําเนินงานครัง้ ต่อไป โดยงานพัฒนา
ความสําเร็จตาม
นิสิตได้จัดกิจกรรม จํานวน 10 โครงการ ซึ่งผล
วัตถุประสงค์ของ
ปรากฏว่าการจัดกิจกรรมทุกโครงการสําเร็จตาม
กิจกรรมและนําผล วัตถุประสงค์ของจัดโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่สําเร็จตามวัตถุประสงค์
การประเมินมา
ของจัดโครงการ แล้วได้ร้อยละร้อย
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานครัง้ ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.6-4-1)
5. ประเมิน
- คณะเทคโนโลยีมีการประเมินความสําเร็จตาม
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
วัตถุประสงค์ของ
โดยฝ่ายพัฒนานิสิต มีการประเมินแผน
แผนการจัดกิจกรรม ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
พัฒนานิสิต
กิจกรรมพัฒนานิสิต และรายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานิสติ
(เอกสารหมายเลข 1.6-5-1-2)
6. นําผลการประเมิน คณะเทคโนโลยีมีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือ
ไปปรับปรุงแผนหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิสิต โดยมีผู้บริหาร
ปรับปรุงการจัด
เจ้าหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตของคณะ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา และตัวแทนผู้นํานิสิตเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
นิสิต
ผลการประเมินแผนและโครงการกิจกรรมการ
พัฒนานิสิต และนําผลการโครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิตเสนอคณะกรรมการประจําคณะได้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม
ด้วย
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รายการหลักฐาน

1.6-4-1 รายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรมโครงการ
และความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม
1.6-4-2 รายงานการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน

1.6-5-1 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต
1.6-5-2 ผลประเมิน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
1.6-6-1 รายงานการ
ประชุมพิจารณาสรุปผล
การดําเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต
1.6-6-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ ที่
9/2560
1.6-6-3 แผนการ
ปรับปรุงแผนงานหรือ

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

- จากผลการประเมินโครงการกิจกรรมการ
กิจกรรมพัฒนานิสิต
พัฒนานิสิต ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ (Improvement plan)
ประจําคณะ ครัง้ ที่ 9/2560 ได้ให้ขอ้ เสนอแนะใน
การพัฒนาการนิสิต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผลการประเมินและโครงการกิจกรรมการพัฒนา
นิสิต ดังนี้
ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการประจําคณะ
1. การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตให้จัดหลายครั้ง
แบ่งย่อยเป็นหัวข้อโครงการย่อยก็ได้และไม่ต้องรอ
จัดเมื่อตอนปลายภาคการศึกษา
2. ให้นิสิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ไม่
จําเป็นต้องเป็นนิสิตปี 4
แนวทางการดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข
โดยฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี
1. ฝ่ายพัฒนานิสิตจะดําเนินการปรับปรุงการจัด
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต โดยจะจัดให้มกี ารอบรม
ในหลายหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิต ซึง่ จะจัดในภาคการศึกษาที่ 1
2. ฝ่ายพัฒนานิสิตจะดําเนินการจัดโครงการ
โดยให้นิสิตทุกชัน้ ปีที่สนใจเข้าร่วมอบรม
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2560
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี
(เอกสารหมายเลข 1.6-6-1 - 3)

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
1.6

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5
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รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ / ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
1.4 จํานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนิสติ ระดับปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1

คะแนนประเมินตนเอง
5.00
5.00
4.86
5.00
5.00
5.00
4.97

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
คณะเทคโนโลยีมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒริ ะดับปริญญา
เอกสูงกว่าเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ.
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริม

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
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องค์ประกอบที่2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
จํานวนข้อที่ได้
การศึกษา
คะแนน
2557
6 ข้อ
2558
6 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1-6
ข้อที่ 1-6

คะแนน
ประเมิน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
-

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
-

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง

1. มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจยั ที่
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

- คณะเทคโนโลยี มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจยั ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ผ่านทาง
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ตลอดจนระบบ
สารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อาทิเช่น

2.1-1-1 – 5
ระบบสารสนเทศ-เว็บไซต์
(1) เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี
http://www.techno.msu.ac.th/
(2) เว็บไซต์กองส่งเสริมวิจยั และ
บริการวิชาการ
http://rms.msu.ac.th/

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

2. สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้
-ห้องปฏิบัตกิ าร
หรือห้องปฏิบัตงิ าน
สร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจยั หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย

(1) มีการประชาสัมพันธ์ข่าว เช่น แหล่งทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข 2.1-1-1)
(2) มีการให้บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/
เอกสารสําหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-2)
(3) มีการให้บริการข้อมูลด้านผลงานวิจัย/
วิชาการของอาจารย์หรือนักวิจยั (เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-3)
(4) มีระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย เช่น
ระบบแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และวิเคราะห์ตัวอย่าง
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-4)
(5) มีการให้บริการข้อมูล/ลิงค์เกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกด้านการ
วิจัย(เอกสารหมายเลข 2.1-1-5)
- คณะเทคโนโลยีสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. มีห้องปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ และหน่วย
วิจัย(เอกสารหมายเลข 2.1-2-1)
2. มีการเก็บรวบรวมหนังสือ/เอกสาร สําหรับ
ค้นคว้าข้อมูล และฐานข้อมูลงานวิจัยที่
สามารถเข้าถึงได้ตลอด
ของสํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม(เอกสารหมายเลข 2.1-2-2)
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
เช่น ถังดับเพลิง ป้าย ประกาศ คําเตือน
(เอกสารหมายเลข 2.1-2-3)
4. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ: การประชุม
ทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 3 (3rd
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รายการหลักฐาน

2.1-2-1
ภาพห้องปฏิบัตกิ ารทาง
วิทยาศาสตร์
2.1-2-2
ภาพห้องเรียนรูด้ ้วยตนเอง และ
https://library.msu.ac.th/th/
2.1-2-3
ภาพระบบรักษาความปลอดภัย
2.1-2-4
รายงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
ภาพถ่าย

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน
หรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสรางสรรค์
เช่น ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
การจัดให้มี
ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รบั เชิญ
(visiting
professor)
3. จัดสรร
งบประมาณเพือ่ เป็น
ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ผลการดําเนินงาน
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International Postgraduate Symposium
on Food, Agriculture and
Biotechnology (IPSFAB) 2016)ระหว่าง
วันที่ 7-8 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ได้พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
โดยได้เชิญศาสตราจารย์จากต่างประเทศเป็น
ผู้บรรยายพิเศษ (keynote speaker)จํานวน
2 ท่าน คือ
(1) Prof. Boran Hu ศาสตราจารย์รับเชิญ
จาก School of Tourism and
Culinary Science (School of Food
Science and Engineering),
Yangzhou University, Yangzhou
ประเทศจีน
(2) Prof. Satoru Kondoรับเชิญจาก
Faculty of Horticulture, Chiba
University ประเทศญี่ปุ่น (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2-4)

- คณะเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณของ
คณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานวิจัยหรือผลิต
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสสร้างผลงาน
ที่สามารถนําไปต่อยอดโครงการวิจัยที่สามารถ
นําไปขอทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกได้ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะเทคโนโลยีได้จัดสรร
งบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั จํานวน 3
ประเภท
(1) ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับบุคลากร
จํานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 300,000
บาท
(2) ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสติ ระดับ

2.1-3-1
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
2.1-3-2
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร
ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1-3-3
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย
2.1-3-4
สรุปรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง
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ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน



4. จัดสรร
งบประมาณเพือ่
สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ปริญญาตรี จํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน
20,000 บาท
(3) ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 6 โครงการ เป็น
เงิน 52,000 บาท
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-1 - 4)
- คณะเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณของ
คณะเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ โดยมีการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ: การประชุมทางวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอาเซียน ครัง้ ที่ 3
(3rd International Postgraduate Symposium
on Food, Agriculture and Biotechnology
(IPSFAB) 2016) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน
2559
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-1 - 2)

2.1-4-1
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
2.1-4-2
รายงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง



5. มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น

- คณะเทคโนโลยีมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย เช่น
1. จัดสรรงบประมาณของคณะเพือ่ เป็นทุนวิจัย
หรือผลิตงานวิจยั หรือผลิตงานสร้างสรรค์
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ ในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
(เอกสารหมายเลข 2.1-5-1)
2. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
ผ่านโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560 อบรม
หัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการ
สอน/คําสอน/ตํารา/หนังสือ” วันที่ 28
พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยี โดย
รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุข

2.1-5-1
สรุปรายงานโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
2.1-5-2
รายงานโครงการหรือภาพถ่าย
กิจกรรมหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1-5-3
รายงานโครงการหรือภาพถ่าย
กิจกรรมหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1-5-4
รายงานโครงการหรือภาพถ่าย
กิจกรรมหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1-5-5
รายงานโครงการหรือภาพถ่าย
กิจกรรมหรือเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ศาสตร์ เป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรสาย
วิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน/คําสอน/
ตํารา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ และจรรยาบรรณนักวิจัย สนับสนุน
การตีพิมพ์เผยแพร่ตํารา/หนังสือ/บทความ
วิจัย/บทความวิชาการ และการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการต่อไป (เอกสารหมายเลข 2.1-53)
3. มีการทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย
ประเด็น โดยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นใน
ประเด็นเรื่อง “การทําวิจัยสู่นวัตกรรม” โดย
วิทยากร รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ ผศ.ดร.พี
ระยศ แข็งขัน ผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
และ อ.ดร.อัศวิน อมรสิน เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2560 ณ ลานสนามหญ้า และ
ห้องทีเอ 223 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ประมาณ 20 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางสนับสนุน
ผลงานวิจัย ที่สามารถเป็นนวัตกรรมได้ และ
ให้คณาจารย์สามารถออกแบบโครงการวิจยั
ได้ตรงตามเป้าหมายของแหล่งทุน ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและการใช้ประโยชน์
จากชุมชนได้ (เอกสารหมายเลข 2.1-5-4)
4. มีการส่งเสริมให้อาจารย์คณะเทคโนโลยี
จํานวน 11 คน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง
วันที่ 4 สิงหาคม 2559-30 มิถนุ ายน 2560
จัดโดยกองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของ

รายการหลักฐาน
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รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นมืออาชีพที่
สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถเชือ่ มโยงการทําวิจัยกับ
การเรียนการสอน และการขอกําหนด
ตําแหน่งที่สงู ขึน้ ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่างบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 2.1-5-4)
5. มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น โดย รศ.ดร.ศิริธร ศิรอิ มร
พรรณ สังกัดคณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 2.1-5-5)
6. มีระบบและกลไก คณะเทคโนโลยีใช้ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
เพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิข์ องงานวิจัยฯ ของตามระเบียบและ
คุ้มครองสิทธิข์ อง
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เช่น มีการสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
ให้จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรตลอดจนการจัดอบรม
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ เรื่องจรรยาบรรณนักวิจยั
ประโยชน์และ
(เอกสารหมายเลข 2.1-6-1 - 2)
ดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด

2.1-6-1
ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/
ขั้นตอนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2.1-6-2
ภาพถ่ายกิจกรรม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง

2.1

6 ข้อ



6 ข้อ

5.00

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
จํานวนผลงาน (ชิ้น)
รายการผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
2558
2559
2560
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
49
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผลงานประเภทอื่นๆ (ที่เป็นไปตามเกณฑ์การนับระดับคุณภาพ)
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. .. .....
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................

49

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน: โดยการแปลงจํานวนเงินต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
จํานวนอาจารย์และ
จํานวนเงินวิจยั
การศึกษา นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง
2557
68 คน 7,411,600 บาท
2558
69 คน 11,641,640 บาท

คะแนน
ประเมิน
116,718.11 บาทต่อคน 5 คะแนน
159,861.73 บาทต่อคน 5 คะแนน
สัดส่วนเงินวิจยั

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
-

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
-

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
-

ผลการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยี จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะรวมทั้งสิ้น 72 คนโดยจําแนกเป็นอาจารย์
ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 68 คน อาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อ-ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
จํานวน 4 คน นักวิจัยประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 0 คน นักวิจัยประจําคณะที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 0 คน
และมีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น 13,759,910 บาทจําแนกเป็นจํานวนเงิน
สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ฯจากภายใน จํ า นวน 1,877,660 บาท จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ฯจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 11,882,250 บาท สัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะ เท่ากับ 202,351:1 แปลงสัดส่วนจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นคะแนน เท่ากับ 5 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ

รายการข้อมูล

1 จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง

ข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
2557
2558
63.5
69
69

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลประเมินปีที่ผ่านมา
ผลการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
2557
2558
0
0
0
63.5
69
68

รายการข้อมูล

2 จํานวนนักวิจัยประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง
3 รวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ข้อ1)+(ข้อ2)
4 จํ า นวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงานสร้ า ง
2,919,240
สร้ า งสรรค์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ปี ง บประมาณ
2560
(ข้อ4.1)+(ข้อ4.2)
4.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้าง
469,500
368,200
สร้างสรรค์ภายในคณะ
4.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้าง
2,551,040
สร้างสรรค์ภายนอกคณะภายในมหาวิทยาลัย
5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้าง
8,111,220
สร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ
2560
6 รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้าง
7,411,600 11,030,460
สร้างสรรค์ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2560
(ข้อ4)+(ข้อ5)
7 สัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้าง
116,718.11 159,861.73
สร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน ต่อ
อาจารย์และนักวิจยั ประจําทีป่ ฏิบัติงานจริง (ข้อ
6)/(ข้อ3)
5
5
8 คะแนนที่ได้
(จํานวนเงินที่คาํ นวณได้ในข้อ 7x5) ÷จํานวนเงินฯที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5)

1,877,660

372,000
1,505,660
11,882,250

13,759,910

202,351

5

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
2.2

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
60,000
บาทต่อคน

51

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
202,351
บาทต่อคน

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

52

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและนักวิจัยมีการบูรณาการโครงการวิจัย จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มขึ้น
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายการหลักฐาน
2.2-1 หลักฐานชุดเดียวกับ เอกสารหมายเลข 1.2-1
2.2-2 ข้อ มูล จํ า นวนเงิน สนั บสนุน งานวิ จัย และงานสร้ า งสรรค์ที่ ได้ รับ จัด สรร ปี ก ารศึก ษา
2559 แยกเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน และ ภายนอก ของอาจารย์แต่ละคน
2.2-3 สัญญาการรับทุนสนุนสนุน/ประกาศ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประเมินตนเองคณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

53

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน: โดยการแปลงจํานวนเงินต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
การศึกษา
2557
2558

จํานวนอาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด
68 คน
69 คน

จํานวนผลงาน
ร้อยละผลงานวิขาการ
วิชาการ
เรื่อง
ร้อยละ 36.76
เรื่อง
ร้อยละ 33.33

คะแนน
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
-

สิ่งที่ได้ดําเนินการปรับปรุง/แก้ไข

ผลที่เกิดจากการปรับปรุง/แก้ไข

-

-

ผลการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยี จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจําที่กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะรวมทั้งสิ้น 72 คนโดยจําแนกเป็นอาจารย์
ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 68 คน อาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
จํานวน 4 คน นักวิจัยประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 0 คน นักวิจัยประจําคณะที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 0 คน
และมีผลงานทางวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 49 เรื่อง ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ เท่ากับ 42.6 คิดเป็นร้อย
ละ 59.17ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 คะแนน โดยรายมีละเอียด ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานและผลประเมินปีที่ผ่านมา

ค่า
น้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

1. จํานวนผลงานทางวิชาการ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
0.80

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
2557
2558
ปีการศึกษา 2559
จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
-

-

-

-

-

-

-

-
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25.6
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ข้อมูลพื้นฐานและผลประเมินปีที่ผ่านมา

ค่า
น้ําหนัก

1.0

ระดับคุณภาพ

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
2557
2558
ปีการศึกษา 2559
จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก

17

17

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลพื้นฐานและผลประเมินปีที่ผ่านมา

ค่า
น้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. จํานวนผลงานสร้างสรรค์
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ
รวม
(1) จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง (คน)
(2) จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ลาศึกษาต่อ (คน)
(3) จํานวนนักวิจัยประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง (คน)
(4) จํานวนนักวิจัยประจําคณะที่ลาศึกษาต่อ (คน)

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
2557
2558
ปีการศึกษา 2559
จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก

25
63.5
3
0
0

23
66
3
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

49

42.6
68
4
0
0
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ข้อมูลพื้นฐานและผลประเมินปีที่ผ่านมา

ค่า
น้ําหนัก

ระดับคุณภาพ

(5) จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําคณะทั้งหมด (1)+(2)+(3)+(4)
(6) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําคณะ (ผลรวมถ่วงน้ําหนักx100) ÷(5)
คะแนนที่ได้
((6)X5)÷ ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักฯที่กําหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5

ข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการประเมินตนเอง
2557
2558
ปีการศึกษา 2559
จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง จํานวนผลงาน ผลรวมถ่วง
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
(เรื่อง/ชิ้น)
น้ําหนัก
68 คน
69คน
72 คน
ร้อยละ 36.76

ร้อยละ 33.33

ร้อยละ 59.17

5 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
2.3

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ 30

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ56.94

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2559
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

59

รายการหลักฐาน
2.3-1 หลักฐานชุดเดียวกับ เอกสารหมายเลข 1.2-1
2.3-2 รายชื่ออาจารย์เจ้าของผลงานที่ระบุรายชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ แหล่งที่พิมพ์ จําแนกตาม
ระดับคุณภาพการตีพิมพ์
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

คะแนนประเมินตนเอง
5.00
5.00
5.00
5.00

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
จํานวนข้อที่ได้
การศึกษา
คะแนน
2557
6 ข้อ
2558
6 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1 - 6
ข้อที่ 1 - 6

คะแนน
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
คณะเทคโนโลยี มี ก ารจั ด ทํ า แผนบริ ก ารวิ ช าการ
 1. จัดทําแผนการ
บริการวิชาการ
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2560 ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
ประจําปีที่
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอนุมัติในการประชุม
สอดคล้องกับความ ครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ 2560 วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม
ต้องการของสังคม พ.ศ. 2559 โดยข้อมูลในการจัดทําแผนได้มาจากความ
และกําหนดตัวบ่งชี้

รายการหลักฐาน
3.1-1-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ
2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน



วัดความสําเร็จใน
ระดับแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
และเสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะเพือ่
พิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ตามแผนมีการ
จัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานิสิต
ชุมชน หรือสังคม

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ต้องการของชุมชน เพื่อนําไปจัดทําแผนซึ่งได้มาจากความ 3.1-1-2 แผนการ
ต้ อ งการของชุ ม ชน เพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า เป็ น แผนบริ ก าร บริการวิชาการ
วิชาการของคณะฯ และในแผนบริการวิชาการดังกล่าวได้
มี ก ารกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ในระดั บ แผนและ
โครงการบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-1 2)

คณะเทคโนโลยี มีกําหนดโครงการบริการวิชาการ
3.1-2-1 แผนฝ่าย
แก่สังคม ที่ปรากฏอยู่ในแผนบริการวิชาการคือโครงการ บริการวิชาการคณะ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนซึ่งมีจํานวน 6 โครงการ คือ
เทคโนโลยี
1. โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเกษตรกรพื้น
ที่ดนิ เค็ม ดําเนินการโดย วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
2. โครงการการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์
ในชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาอาหารจากข้ า วในชุ ม ชน
ดําเนินการโดย วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3. โครงการการจัดทําฐานข้อมูลภาวะโภชนาการและ
เมนูอาหารสุขภาพของชุมชนบ้านนาสีนวน ดําเนินการ
โดย วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบตามหลัก
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า แก่ เ กษตรกร
ดําเนินการโดย วท.บ.สาขาวิชาประมง
5. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และควบคุมคุณภาพเมล็ดข้าว
เหนียวดําพื้นเมืองพันธุ์ก่ํานาสีนวลในระบบการปลูกแบบ
อิ น ท รี ย์ (ปี ที่ 2 ) ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ว ท . บ . ส า ข า
เทคโนโลยีการเกษตร
6. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้
จ่ อ ต.กุ ด ใส้ จ่ อ อ.กั น ทรวิ ชั ย จ.มหาสารคาม(ปี ที่ 2)
ดําเนินการโดย วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ซึ่งทั้ง 6 โครงการนี้ เป็นโครงการที่ได้นําอาจารย์และ
นิสิตไปทําการให้บริการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการ
ให้นิสิตได้นําเอาองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนไปสู่
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ประเมิน
ตนเอง
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รายการหลักฐาน

การปฏิบัติจริงหรือการถ่ายทอดองความรู้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งยังเป็นการให้นิสิต
ได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชนในเรื่ อ งของวั ฒ นธรรม การ
ดํารงชีวิต ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังนําผลที่
เกิดจากการให้บริการมาใช้ในการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-1)
3. โครงการบริการ
คณะเทคโนโลยี มี ก ารกํ า หนดโครงการบริ ก าร 3.1-3-1 โครงการการ
วิชาการแก่สังคม วิ ช าการ ที่ เ ป็ น โครงการแบบให้ เ ปล่ า ทั้ ง 6 โครงการ ผลิตปุ๋ยอินทรียช์ ีวภาพ
ในข้อ 1 อย่าง
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-1 - 6)
เพื่อเกษตรกรพืน้ ที่ดิน
น้อยต้องมี
เค็ม ดําเนินการโดย
โครงการที่บริการ
หลักสูตร วท.บ.
แบบให้เปล่า
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.1-3-2 โครงการการ
สร้างนักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารรุ่น
เยาว์ในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาอาหารจากข้าว
ในชุมชนดําเนินการโดย
หลักสูตร วท.บ.พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
3.1-3-3 โครงการการ
จัดทําฐานข้อมูลภาวะ
โภชนาการและ
เมนูอาหารสุขภาพของ
ชุมชนบ้านนาสีนวน
ดําเนินการโดย
หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยีการอาหาร
3.1-3-4 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เพาะเลี้ยงกบตามหลัก
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ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน

4. ประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพือ่
พิจารณา
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รายการหลักฐาน

คณะเทคโนโลยี มีการประเมินความสําเร็จของ
ตัวบ่งชี้ของแผนโครงการบริการวิชาการที่ได้กําหนดไว้ใน
แผน และประเมินโครงการบริการวิชาการ โดยเสนอให้
กรรมการประจําคณะเทคโนโลยี เพื่อพิจารณา ในการ
ประชุ ม กรรมการประจํ า คณะเทคโนโลยี ครั้ ง ที่ 13/
ปีงบประมาณ 2560 วันอังคารที่ 29 สิงหาคมพ.ศ.2560
(เอกสารหมายเลข 3.1-4-1 )

ปฏิบัติที่ดีในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแก่
เกษตรกรดําเนินการ
โดยหลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาประมง
3.1-3-5 โครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์และควบคุม
คุณภาพเมล็ดข้าว
เหนียวดําพื้นเมืองพันธุ์
ก่ํานาสีนวลในระบบ
การปลูกแบบอินทรีย์ ปี
ที่ 2 ดําเนินการโดย
หลักสูตร วท.บ.สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร
3.1-3-6 โครงการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้
จ่อ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทร
วิชัย จ.มหาสารคาม ปี
ที่ 2 ดําเนินการโดย
หลักสูตร วท.บ.
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3.1-4-1 รายงานการ
ประชุมกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 13/
ปีงบประมาณ 2560
วันอังคารที่ 29
สิงหาคม พ.ศ.2560
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ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
 5. นําผลการ
ประเมินตามข้อ 4
มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
สังคม



6. คณะมีส่วนร่วม
ในการบริการ
วิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะเทคโนโลยี จะได้ นํ า ผลการสรุ ป การประเมิ น
ความสํ า เร็ จ ของโครงการ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นแผนบริ ก าร
วิ ช าการฯ และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจํ า คณะเทคโนโลยี ครั้ ง ที่ 13/
ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.
2560 (เอกสารหมายเลข 3.1-5-1)
ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ บริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2560

3.1-5-1 รายงานการ
ประชุมกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 13/
ปีงบประมาณ 2560
วันอังคารที่ 29
สิงหาคม พ.ศ.2560
และรายงานการพัฒนา
คุณภาพ บริการ
วิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2560
3.1-6-1 โครงการเข้า
ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและ
งานกาชาดจังหวัด
มหาสารคาม
3.1-6-2 กิจกรรม
ประกวดส้มตําลีลา
ในงานบุญเบิกฟ้าและ
กาชาดจังหวัด
มหาสารคาม
3.1-6-3 Facebook
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ บ ริ ก ารแก่ สั ง คมในระดั บ
สถาบันโดยมีการจัดทําโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ที่
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเข้าร่วมงาน
บุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ร่วม
จั ด กิ จ กรรมประกวดส้ ม ตํ า ลี ล า ในงานบุ ญ เบิ ก ฟ้ า และ
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม และมีการเผยแพร่โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบตามหลักปฏิบัติที่ดีใน
ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้ํ า แ ก่เ ก ษ ต ร ก ร จ า ก ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล ผ่านทางสถานีวิทยุ
โทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด ขอนแก่ น (เอกสาร
หมายเลข 3.1-6-1 - 3)

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
3.1
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เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
5 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[/ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3

คะแนนประเมินตนเอง
5.00
5.00

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
เป็นโครงการทีท่ ําต่อเนือ่ ง
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6-7 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
การศึกษา
2557
2558

จํานวนข้อที่ได้
คะแนน
6ข้อ
6ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1-6
ข้อที่ 1-6

คะแนน
ประเมิน
5 คะแนน
5 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
คณะเทคโนโลยีมีการแต่งตัง้ คณะทํางานหรือ
 1. กําหนด
ผู้รับผิดชอบในการ คณะกรรมการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะ
มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ผู้รบั ผิดชอบ
และวัฒนธรรม
ด้านนี้เป็นประธานกรรมการ และเป็นการบูรณาการ
กิจกรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะ
เทคโนโลยี (หมายเลขเอกสาร 4.1-1-1)

รายการหลักฐาน
4.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปี 2560
4.1-1-2 รายงานการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง





เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

และมีการประชุมคณะทํางาน คณะกรรมการ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณา
กิจกรรมโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จะ
บรรจุในแผนประจําปี (หมายเลขเอกสาร 4.1-1-2) จึงมี
มติจัดโครงการ “โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารหมัก
กลุ่มชนชาติพันธุ์ในอีสานตอนกลาง” งบประมาณ
50,000 บาท ได้รับงบประสานสนับสนุนโดน กอง
ส่งเสริมการวิจยั และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 (ดําเนินงานตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม2559 -30 กันยายน 2560) (หมายเลขเอกสาร
4.1-1-3) และเป็นโครงการบูรณาการเรียนการสอน 1
สาขาวิชา รายวิชา0809210 วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางการประมง
2. จัดทําแผนด้าน คณะเทคโนโลยีมีการจัดทําแผนการดําเนินงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เน้นเพือ่ ให้เป็นไปตาม
วัฒนธรรม และ
นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย คือ โครงการ 1
กําหนดตัวบ่งชีว้ ัด คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการกําหนดตัวบ่งชีว้ ัด
ความสําเร็จตาม ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และการจัดสรร
วัตถุประสงค์ของ งบประมาณเพือ่ ให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
แผน รวมทั้งจัดสรร (หมายเลขเอกสาร 4.1-2-1)
งบประมาณเพือ่ ให้
สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผน
3. กํากับติดตามให้
คณะเทคโนโลยีมีการจัดการประชุมคณะทํางานหรือ
มีการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามแผนด้านทํานุ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการติดตามการดําเนินงานตามแผน
บํารุงศิลปะและ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประชุม
วัฒนธรรม
ติดตามการดําเนินการโครงการหนึ่งคณะหนึง่
ศิลปวัฒนธรรม (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-1) และ
แต่งตั้งคณะทํางานโครงการ เพือ่ ทําหน้าที่ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนเป็นการเฉพาะ (หมายเลขเอกสาร
4.1-3-2)
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รายการหลักฐาน
ประชุมกรรมการ
พิจารณากิจกรรมและ
โครงการ
4.1-1-3 ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุน
โครงการ

4.1-2-1 แผนการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.1-3-1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการ
หนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
4.1-3-2 คําสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดโครงการสืบสาน

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง







เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
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รายการหลักฐาน

ภูมิปัญญาอาหารหมัก
กลุ่มชนชาติพนั ธุ์ใน
อีสานตอนกลาง
4. ประเมิน
คณะเทคโนโลยีได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหาร 4.1-4-1 รายงานผล
ความสําเร็จตามตัว หมักกลุ่มชนชาติพันธุ์ในอีสานตอนกลาง มีกระบวนการ การประเมิน
บ่งชี้ที่วดั
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ วัดความสําเร็จตาม
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้
ความสําเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนฯ (หมายเลขเอกสาร 4.1-4-1) และ ของแผนด้านทํานุบํารุง
วัตถุประสงค์ของ มีกระบวนการประเมินผลการจัดโครงการ และประเมินผล ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนด้านทํานุบํารุง การบูรณาการรายวิชา(หมายเลขเอกสาร 4.1-4-2)
4.1-4-2 รายงานผล
ศิลปะและ
ประเมินโครงการ
วัฒนธรรม
5. นําผลประเมิน
คณะเทคโนโลยีมีการรายการผลการประเมินโครงการ 4.1-5-1 รายงานการ
ไปปรับปรุงแผน
มีการรายงานผลประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ วัด
ประชุมกรรมการ
หรือกิจกรรมด้าน ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ปัญหา อุปสรรค์ ประจําคณะ พิจาณา
ทํานุบํารุงศิลปะ
และแนวทางแก้ไข เสนอต่อกรรมกาประจําคณะ เพื่อ เห็นชอบการายงานผล
และวัฒนธรรม
พิจาณาเห็นชอบในกระบวนการจัดทําแผนการปรับปรุง ประเมินโครงการ
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีตอ่ ไป
(หมายเลขเอกสาร 4.1-5-1)
6. เผยแพร่
คณะเทคโนโลยีมีการจัดทํารายงานโครงการสืบสาน 4.1-6-1 เล่มรายงาน
กิจกรรมหรือการ ภูมิปัญญาอาหารหมักกลุ่มชนชาติพันธุ์ในอีสานตอนกลาง สรุปผลโครงการ
บริการด้านทํานุ
(หมายเลขเอกสาร 4.1-6-1) และมีเผยแพร่กิจกรรมด้าน 4.1-6-2 โปสเตอร์
บํารุงศิลปะและ
การบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
เผยแพร่
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน ดังนี้
4.1-6-3 หนังสืออาหาร
หมักชนชาติพันธุ์อีสาน
สาธารณชน
- การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจยั ครั้งที่ 13 วันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 (ไทญ้อ ไทลาว ภูไท)
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
4.1-6-4 เว็บไซต์คณะ
มหาสารคาม (หมายเลขเอกสาร 4.1-6-2)
เทคโนโลยี
- ผลิตหนังสืออาหารหมักชนชาติพันธุอ์ สี าน(ไทญ้อ
ไทลาว ภูไท) (หมายเลขเอกสาร 4.1-6-3)
- บนเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีที่มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน (หมายเลขเอกสาร 4.1-6-4)

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
4.1

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ / ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.เป็นโครงการที่นิสิตได้เรียนรู้จริงเนื่องจากมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งควรมีกิจกรรมและรูปแบบนี้ทุกปี
2.ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มีผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4

คะแนนประเมินตนเอง
5.00
5.00

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
การศึกษา
2557
2558

จํานวนข้อที่ได้
คะแนน
6ข้อ
7ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1,2,3,4,6,7
ข้อที่ 1-7

คะแนน
ประเมิน
4 คะแนน
5 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดีมาก

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
1. ........
2. ........
3. ........

สิ่งที่ได้ดําเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
คณะเทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับปรุง
 1. พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการ
แผนกลยุทธ์ โดยได้ทําการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ และได้มีการะดมสมองของ
วิเคราะห์ SWOT
บุคลากร เพื่อให้ได้ “ต้นเทคโน 61” จาก 5ด้านวิชา 1.
โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ ด้านวิชาการ 2.ด้านพัฒนานิสิต 3.ด้านพัฒนาบุคลากร
และสอดคล้องกับ 4.ด้านบริการวิชาการ 5.ด้านวิจัย (เอกสารหมายเลข
วิสัยทัศน์ของคณะ 5.1-1-1) ของคณะเทคโนโลยีเพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน (เอกสารหมายเลข 5.1-1สถาบัน รวมทัง้
สอดคล้องกับกลุ่ม 2) โดยพัฒนาไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันและ
ประจําปี (เอกสารหมายเลข 5.1-1-3) และแผนกล
เอกลักษณ์ของคณะ ยุทธ์ทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 5.1-1-4)
และพัฒนาไปสู่แผน ของคณะโดยแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้รับการอนุมตั ิจาก
กลยุทธ์ทางการเงิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารระดับ
และแผนปฏิบัติการ สถาบัน (เอกสารหมายเลข 5.1-1-5)
ประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อ
พิจารณา
คณะเทคโนโลยีมีนําข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยซึง่ กองคลัง
 2. ดําเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทาง และพัสดุจัดทําขึ้น ไปใช้ประโยชน์ในบริหารจัดการ
การเงินที่ประกอบ ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตรคือ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร สัดส่วน ต้นทุนต่อหน่วย 60,077.06
ค่าใช้จ่ายเพือ่ พัฒนา วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ ต้นทุนต่อ
นิสิต อาจารย์
หน่วย 60,077.06
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
บุคลากร การ
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5.1-1-1 แผนกลยุทธ์
คณะเทคโนโลยี
ปี 2560-2561
5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
การประจําปี
ปีงบประมาณ 2560
5.1-1-3 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ปี พ.ศ.
2560-2564
5.1-1-4 การอนุมัติแผน
จากคณะกรรมการ
ประจําคณะ และ
อธิการบดี

5.1-2-1 รายงานสรุป
ต้นทุนต่อหน่วย
ปีงบประมาณ 2559
5.1-2-2 รายงานการ
ประชุมในการนําข้อมูลฯ
ไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการของคณะ

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน
จัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร
ปริสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการ
แข่งขัน

ผลการดําเนินงาน
ต้นทุนต่อหน่วย 60,077.06
ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร
ต้นทุนต่อหน่วย 60,077.06
วท.บ.สัตวศาสตร์
ต้นทุนต่อหน่วย 53,088.66
วท.บ.ประมง
ต้นทุนต่อหน่วย 53,088.66
วท.ม.สัตวศาสตร์
ต้นทุนต่อหน่วย 53,088.66
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร
ต้นทุนต่อหน่วย 55,155.31
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ต้นทุนต่อหน่วย 55,155.31
วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
ต้นทุนต่อหน่วย 55,155.31
ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
ต้นทุนต่อหน่วย 55,155.31
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย 56,575.90
วท.ม.ชีวภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย 56,575.90
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
ต้นทุนต่อหน่วย 56,575.90
เพื่อพัฒนานิสติ อาจารย์ บุคลากร และการจัดการ
เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 5.1-2-1) ให้มี
ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
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ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
 3. ดําเนินงานตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยง
ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
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คณะเทคโนโลยีมีแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์
พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงอยู่ 3 เรื่อง
1.ประเด็นความเสี่ยงหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิ จึงเป็นความเสี่ยงอยูใ่ นระดับ 15
(ความเสี่ยงสูง) คณะจึงดําเนินการโดยให้
คณะกรรมการประจําคณะติดตามความสําเร็จและการ
จัดทําแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน
และตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินวงรอบ 6
เดือน
-(1) หลักสูตรทีค่ รบรอบปรับปรุง จํานวน 6 หลักสูตร
(2) หลักสูตรทีป่ รับปรุงแล้วเสร็จ จํานวน 1 หลักสูตร
(3) หลักสูตรทีก่ าํ ลังดําเนินการ (ผ่านที่ประชุมคณะฯ
และส่งไปที่งานหลักสูตรแล้ว) จํานวน 5 หลักสูตร
ความเสี่ยงในรอบ 9 เดือน จึงอยู่ในระดับความเสี่ยง
คะแนน 1 (ต่ํา) ผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ัดความ
เสี่ยงในวงรอบ 12 เดือน
-หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จํานวน 6 หลักสูตร คิด
เป็น ร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง
2.ประเด็จความเสี่ยง หลักสูตรมีอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจึงเป็นความเสีย่ งอยูใ่ นระดับ 13
(ความเสี่ยงสูง) คณะจึงดําเนินการโดยการให้
คณะกรรมการประจําคณะกํากับติดตามโดยมีการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้คุณสมบัติของอาจารย์
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรรอบ 9 เดือนจึงอยู่ใน
ระดับความเสี่ยง คะแนน 1 (ต่าํ )

5.1-3-1รายงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบ
คามภายใน คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
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ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการตามตัวชีว้ ัดความเสี่ยงใน
วงรอบ 12 เดือน ร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านการประเมินหลักสูตร
3.ประเด็จความเสี่ยงจํานวนผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
จากงานวิจัยน้อยกว่าเป้าหมายคณะจึงดําเนินการโดย
การให้คณะกรรมการประจําคณะกํากับติดตามโดย-มี
การส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะทํางานวิจัยมากขึน้ โดย
จัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย และส่งเสริม
นักวิจัยหน้าใหม่
-มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยจัดโครงการเข้าค่าย
เขียนตําราหนังสือบทความวิจยั บทความวิชาการ เพื่อ
เพิ่มทักษะและศักยภาพในการตีพิมพ์ และส่งเสริม
นักวิจัยหน้าใหม่
ในรอบการรายงาน 9 เดือน ระดับความเสียง
คะแนน 1 อยู่ในเกณฑ์ (ต่ํา) ผลการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดความเสีย่ งใน วงรอบ 12 เดือน
ร้อยละ 57.50 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และนักวิจยั ประจํา(ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 30
ขึ้นไป
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560มีความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอก คือ เรื่องการตีพมิ พ์ผลงาน เนื่องจาก
ต้องได้รับการตอบรับจากวารสาร จึงทําให้มีความเสี่ยง
จึงทําให้มีความเสี่ยง และความเสี่ยงทีเ่ กิดจากปัจจัย
ภายใน คือการส่งผลงานไปตีพมิ พ์ซึ่งต้องมีทุน
สนับสนุน โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ซึ่ง
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวกรณีเป็นปัจจัยภายนอกคณะก็ไม่
สามารถควบคุมได้
ทั้งนี้คณะได้ทําแผนบริหารความเสี่ยง เพือ่ กํากับ
ติดตามทุก 3 เดือน
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-1)

รายการหลักฐาน

75

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
 4. บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทัง้
10 ประการที่
อธิบายการ
ดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน
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คณะเทคโนโลยีบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ โดยมีการกําหนดใน
แผนกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยี ปี 2560 – 2561 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้้มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัตงิ าน
รวมถึงมีการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล
โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้คณะดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-1)
คณะเทคโนโลยี มีประกาศเรื่อง หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารคณะเทคโนโลยี โดยใช้มาตัง้ แต่
ปีงบประมาณ 2558(เอกสารหมายเลข 5.1-4-2)
คณะเทคโนโลยีมีการประเมินตนเองตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (คณบดี)
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-3)
ในด้านการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีมี
การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลของคณะเทคโนโลยี
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุกปี ทั้ง 10 ด้าน คือ
1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการ
ตอบสนอง 4) หลักความรับผิดชอบ 5) หลักความ
โปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจาย
อํานาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (เอกสารหมายเลข 5.1-44)
คณะเทคโนโลยีมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ทัง้ 10 ด้าน ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล มีแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีที่มีเป้าประสงค์
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัตงิ านและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ(เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-5)

5.1-4-1แผนกลยุทธ์ของ
คณะเทคโนโลยี ปี 2560
– 2561
5.1-4-2 ประกาศเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารคณะเทคโนโลยี
การประเมินตนเองตาม
หลัก
5.1-4-3 ธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร (คณบดี)
5.1-4-4 การประเมิน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะเทคโนโลยีตาม
แผนการบริหารความ
เสี่ยง
5.1-4-5 แผนปฏิบัติ
ราชการของคณะ
เทคโนโลยี ปี 2560
5.1-4-6 website
คณะเทคโนโลยี
ระบบ e – service
5.1-4-7 ผลสํารวจความ
พึงพอใจขิงผู้ใช้บริการ
5.1-4-8 ประกาศผล
การให้ทุนโครงการหนึง่
หลักสูตรหนึง่ ชุมชน
5.1-4-9 คําสั่งการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ผู้บริหารมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1-4-10 คํารับรอง

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
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2. หลักประสิทธิภาพ มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี มีระบบ e –
service (เอกสารหมายเลข 5.1-4-6)
3. หลักการตอบสนอง มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเพือ่ ตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(เอกสารหมายเลข 5.1-4-7)
มีการจัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเพือ่ บริการ
วิชาการให้กับชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.1-4-8)
4. หลักความรับผิดชอบ มีคําสั่งการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ชดั เจน (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-9)
มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของคณะ
เทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งดําเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประจําปี 2560 คณะ
เทคโนโลยี
5.1-4-11 เอกสารวาระ
เสนอรายงานการเงินให้
กรรมการประจําคณะ
ทราบ
5.1-4-12
เอกสารรายงานการเงิน
เสนอมหาวิทยาลัย
5.1-4-13 เอกสาร
กิจกรรมเผยแพร่ผ่านเวบ
ไซต์ของคณะเทคโนโลยี
5.1-4-14 เอกสารการ
สัมมนายุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยี และเอกสาร
ภาพการเสนอความ
คิดเห็นของบุคลากร
5.1-4-15 คําสั่งมอบ
อํานาจ และความ
รับผิดชอบให้ผู้บริหาร
5.1-4-16 เอกสารรวม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
และวาระการประชุม
กรรมการคณะที่แจ้งแนว
ปฏิบัติ กฎระเบียบ
5.1-4-17 เอกสารการ
สัมมนายุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยี และเอกสาร
ภาพการเสนอความ
คิดเห็นของบุคลากร
5.1-4-18 เอกสารการ

อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าว
มหาวิทยาลัยใช้ในการประเมินคณะโดยกําหนด
เป้าหมาย และตัวชี้วัดในการรับผิดชอบ(เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-10)
5. หลักความโปร่งใส มีการรายงานการเงินให้
กรรมการประจําคณะ/ ภาควิชา/หลักสูตรได้ทราบ
อย่างโปร่งใส (เอกสารหมายเลข 5.1-4-11)
มีการรายงานการเงินเสนอมหาวิทยาลัยทุกเดือนเพื่อ
ตรวจสอบ(เอกสารหมายเลข 5.1-4-12)
และมีการเผยแพร่กจิ กรรมผ่านทางเวบไซต์ (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-13)
6. หลักการมีสว่ นร่วม บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทํายุทธศาสตร์ และเสนอแนะปัญหาการทํางานทุก
ปีร่วมกันในการสัมมนาคณะประจําปี(เอกสาร
หมายเลข 5.1-4-14)
7. หลักการกระจายอํานาจ มีคําสั่งมอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
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ให้แก่รองคณบดี เพื่อผลการดําเนินงานทีด่ ีของคณะ
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-15)
8. หลักนิติธรรม มีการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย และแจ้งกฏระเบียบใหม่ในการ
ประชุมกรรมการคณะ(เอกสารหมายเลข 5.1-4-16)
9. หลักความเสมอภาค ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการบริหารคณะทุกระดับในการ
ประชุมสัมมนาคณะประจําปี(เอกสารหมายเลข 5.14-17)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
คณะเทคโนโลยีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็น
ความเห็นร่วมกันของบุคลากรทุกระดับโดยในการ
ประชุมทุกคนเห็นชอบร่วมกันในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน(เอกสารหมายเลข 5.1-4-18)
5. ค้นหาแนวปฏิบัติ
คณะเทคโนโลยีมีการกําหนดประเด็นความรู้ที่
ที่ดีจากความรูท้ งั้ ที่ ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การ
มีอยู่ในตัวบุคคล
ดําเนินงานและการเขียนรายงานตัวบ่งชี้แบบบรูบริก
ทักษะของผู้มี
สกอร์ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ประสบการณ์ตรง หลักสูตร” ด้านการวิจัย เรื่อง “การทําวิจัยสู่
และแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรม”และด้านพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การเขียน
อื่นๆ ตามประเด็น คู่มือการปฏิบัตงิ านตามเกณฑ์ กบม.” (เอกสาร
หมายเลข 5.1-5-1)
ความรู้อย่างน้อย
รวมทัง้ มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะอาจารย์ประจําหลักสูตร และสร้างเวทีเพื่อ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ด้านการ
และด้านการวิจยั
ผลิตบัณฑิต ในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ ความรู้ “การดําเนินงานและการเขียนรายงานตัวบ่งชี้
แบบบรูบริกสกอร์ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกมาเป็นลาย
ภายในระดับหลักสูตร” โดยในปี 2560 คณะ
ลักษณ์อกั ษรและ
นํามาปรับใช้ในการ เทคโนโลยีจัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชีก้ ารประกัน
ปฏิบัติงานจริง
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบัยอุดมศึกษาบูรณาการ
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สัมมนายุทธศาสตร์คณะ
เทคโนโลยี และเอกสาร
ภาพการเสนอความ
คิดเห็นของบุคลากร

5.1-5-1 แผนการ
จัดการความรู้
5.1-5-2 การดําเนินงาน
และการเขียนรายงานตัว
บ่งชี้แบบบรูบริกสกอร์
- หลักฐานการจัด
อบรมการดําเนินงาน
และการเขียนรายงานตัว
บ่งชี้แบบบรูบริกสกอร์
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 5.1-5-3 การ
ทําวิจัยสู่นวัตกรรม
- หลักฐานการจัด
อบรมการเขียนผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย
5.1-5-4 หลักฐานด้าน
พัฒนาบุคลากร มาใช้
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สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

79

รายการหลักฐาน

จริง
- หลักฐานการจัด
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1-5-5
เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการต่อ
คณะเทคโนโลยี
5.1-5-6 สรุปความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจาก
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-2)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจยั ในเรื่อง “การทําวิจัย ของกลุ่มเป้าหมาย บน
สู่นวัตกรรม”และมีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ เว็บไซต์ศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง(เอกสาร
มหาวิทยาลัย
หมายเลข 5.1-5-3)
มหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรือ่ ง
“การเขีบนคู่มือการปฏิบัตงิ านตามเกณฑ์ ก.บ.ม”
( เอกสารหมายเลข 5.1-5-4)
อีกทัง้ ยังรายงานไปที่ศูนย์พฒ
ั นาและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-5)
และรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-6)

และองค์รวมของการพัฒนาระดับอุดมศึกษา โดย
กําหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติ
ที่ดี
การจัดการความรู้ในหัวข้อต่างๆ ของงานผลิตบัณฑิต
สอดคล้องกับสิง่ ที่ตอ้ งเขียนในรายงาน การดําเนินงาน
และการเขียนรายงานตัวบ่งชี้แบบบรูบริกสกอร์ ของ
หลักสูตร จึงได้แนวปฏิบัติสําหรับการทํารายงาน
ดังกล่าวด้วย
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80

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

จากผลการดําเนินงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาตนเอง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไป
พัฒนาตนเองในด้านการเขียนเอกสารประกอบการ
สอน/คําสอน/ตํารา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ เพื่อใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีการพัฒนา
ตนเองด้านการคู่มือการปฏิบัตงิ าน เพื่อใช้ประกอบการ
ขอกําหนดตําแหน่งที่สงู ขึ้น ดังนั้น คณะจึงได้มีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
ในปีงบประมาณ 2560 คณะมีการดําเนินงานกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้
1. คณะเทคโนโลยีมีการจัดทําแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทัง้
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-1, 5.1-6-2)
2. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557-2561
ประจําปีงบประมาณ 2560
ซึ่งมีการรายงานผลการดําเนินการเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 8/ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2560, ครัง้ ที่ 9/ปีงบประมาณ
2560 เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2560

5.1-6-1 แผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรฯ
5.1-6-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรฯ
5.1-6-3 รายงานการ
ทบทวนและปรับปรุง
แผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยี มมส พ.ศ.
2557-2561 ประจําปี
งบประมาณ 2560 ดังนี้
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 8/ปีงบประมาณ
2560 เมือ่ วันที่ 25
พฤษภาคม 2560, ครั้ง
ที่ 9/ปีงบประมาณ
2560 เมือ่ วันที่ 14
มิถุนายน 2560
และหนังสือแจ้งมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 10/ปีงบประมาณ
2560 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2560
5.1-6-4 หนังสือที่
ศธ 0530.2(1)/ว 310

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
และหนังสือแจ้งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2560
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-3)
3. มีการกําหนดมาตรการการติดตามให้บุคลากร
ทุกประเภทนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัตงิ าน เมื่อ
บุคลากรกลับจากไปพัฒนาตนเอง จะทํา
รายงานตามแบบรายงานการเข้ารับการ
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อนจึงนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสุดของคณะ และงานการ
เจ้าหน้าที่จึงดําเนินการกํากับ ติดตาม การนํา
ความรูท้ ี่ได้รับจากการไปพัฒนาตนเองและนํา
ความรูท้ ี่ได้รับจากการไปพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนิสติ และการปฏิบัติงาน ตามแบบกํากับ
ติดตามฯ ที่คณะกําหนด ดังนี้
3.1 การกํากับ ติดตาม การนําความรู้ที่
ได้รับจากการไปพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตและ
การปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-6-4)
3.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยีฯ วาระพิจารณาการติดตามให้
บุคลากรทุกประเภทไปพัฒนาตนเอง และนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การพัฒนาการปฏิบัตงิ าน
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-5)
3.3 มีการรายงานการเข้ารับการประชุม
ตามแบบ มมส QA-2.4-01 และแบบกํากับ
ติดตาม การนําความรู้ทไ่ี ด้รับจากการไปพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ และการ
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รายการหลักฐาน
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 เรื่อง การกํากับ
ติดตามฯ
5.1-6-5 มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยี ครั้งที่
7/ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2560 และหนังสือแจ้ง
มติ คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/
ปีงบประมาณ 2560
(พิจารณาการติดตามให้
บุคลากรทุกประเภทไป
พัฒนาตนเองฯ)
5.1-6-6 แบบ
รายงานการเข้ารับการ
ประชุม (แบบ มมส QA2.4-01) และแบบกํากับ
ติดตาม การนําความรู้ที่
ได้รับจากการไปพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนฯ และการ
ปฏิบัติงาน
5.1-6-7 แบบสรุป
การกํากับ ติดตาม การ
นําความรู้ที่ได้รบั จาก
การไปพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียน
ของนิสิตและการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง



เกณฑ์มาตรฐาน

7. ดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการ
ของคณะที่ได้ปรับ
ให้การดําเนินงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการ

82

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-6-6)
3.4 มีการสรุปการกํากับ ติดตาม การนํา
ความรู้ทไี่ ด้รับจากการไปพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียน
ของนิสิตและการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสังกัด
คณะเทคโนโลยี มมส
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-7)
4. มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
2560 (เอกสารหมายเลข 5.1-6-8) และ
มีการรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรและประเมินความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ 2560 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/
ปีงบประมาณ 2560 เมือ่ วันที่ 19 เมษายน
2560 (เอกสารหมายเลข 5.1-6-9)

สังกัดคณะเทคโนโลยี
มมส
5.1-6-8 รายงานผล
การประเมินความสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากรฯ
5.1-6-9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยี
ครั้งที่ 7/ปีงบประมาณ
2560 เมือ่ วันที่ 19
เมษายน 2560
(รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรและ
ประเมินความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร)

คณะเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผูบ้ ริหาร
สูงสุด (คณบดี) เป็นประธาน และประชุมเพื่อกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดทํา
แผนหรือปฏิทินการดําเนินงานของปีการศึกษา 2559
รวมทัง้ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมทั้ง 2 ระดับ คือ ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร (ทุกหลักสูตร)
และการนําวงจร PDCA มาใช้ในการดําเนินงาน
ระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-1- 3)

5.1-7-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา
2559
5.1-7-2 นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา
2559
5.1-7-3 แผนการ
ดําเนินงานประกัน

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

บริหารงานคณะ
ตามปกติที่
ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
5.1

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
7 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
7 ข้อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[ ] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ วงรอบปีการศึกษา 2557- 2558
ปี
การศึกษา
2557
2558

จํานวนข้อที่ได้
คะแนน
5 ข้อ
5 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
ข้อที่ 1-5
ข้อที1่ -5

คะแนน
ประเมิน
4 คะแนน
4 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง

จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมิน ปีที่ผา่ นมา
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้ดําเนินการ
จากการประเมิน
ปรับปรุง/แก้ไข
1. .อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไป 1. มีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์ประจําหลักสูตร

ผลที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/แก้ไข
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง
ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตนเอง
 1. มีระบบและกลไก
ในการกํากับการ
ดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน

รายการหลักฐาน

คณะเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมี
คณบดีเป็นประธาน และมีประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตรเป็นกรรมการ (เอกสารหมายเลข 5.2-1-1)
พร้อมทั้งมีการจัดทําแผนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประกอบด้วยกิจกรรมการดําเนินงานคุณภาพ
ระยะเวลาดําเนินการงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพหลักสูตร

5.2-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
5.2-1-2 แผนการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะเทคโนโลยี

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง






เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

(เอกสารหมายเลข 5.2-1-2)
2. มีคณะกรรมการ
คณะเทคโนโลยี มีการประชุมคณะกรรมการ
กํากับ ติดตามการ
วิชาการ และกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
ดําเนินงานให้เป็นไป คุณภาพหลักสูตรเป็นประจํา เพือ่ การติดตามการ
ตามระบบทีก่ ําหนด ดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งการสนับสนุนการ
ในข้อ 1 และรายงาน ดําเนินงานของหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-2-1)
ผลการติดตามให้
และนําข้อมูลผลการดําเนินงานของทุกหลักสูตรเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
กรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาทุก การศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.2-2-2)
ภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรร
คณะเทคโนโลยีมีการจัดสรรทรัพยากร ด้าน
ทรัพยากรเพื่อ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อรองรับกับเกณฑ์ประกัน
สนับสนุนการ
คุณภาพหลักสูตรและแผนพัฒนาอาจารย์ประจํา
ดําเนินงานของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้เกิดผลตาม หลักสูตร และแผนการลาศึกษาต่อ (เอกสารหมายเลข
องค์ประกอบการ
5.2-3-1 )
ประเมินคุณภาพ
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่
หลักสูตร
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ทางคณะจะดําเนินการ
ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-2) พร้อมกันนั้นคณะ
เทคโนโลยีได้มีการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน
(เอกสารหมายเลข5.2-3-3) และงบประมาณสิ่ง
สนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ(เอกสารหมายเลข 5.2-3-4)
4. มีการประเมิน
คณะเทคโนโลยี มี ก ารดํ า เนิ น การประเมิ น
คุณภาพหลักสูตร
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รภายใต้ ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามของ
ตามกําหนดเวลาทุก คณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกัน
หลักสูตร และ
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร โดยกํ า หนดแผนการประเมิ น
รายงานผลการ
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
ประเมินให้กรรมการ 1. การกํากับติดตามการจัดทํา มคอ. 3-7 ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลากําหนดเวลา (เอกสารหมายเลข
ประจําคณะเพือ่
พิจารณา
5.2-4-1)
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รายการหลักฐาน
5.2-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ และ
กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร
5.2-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ
5.2-3-1 ข้อมูลอาจารย์
ประจําหลักสูตร /
สาขาวิชา
5.2-3-2 ข้อมูลการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร
5.2-3-3 ข้อมูล
งบประมาณเงินรายได้
5.2-3.4 ข้อมูลการ
พัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร

5.2-4-1 หนังสือแจ้ง
ปฏิทินกําหนดการจัดส่ง
มคอ. 3-7 และผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา
5.2-4-2 คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร โดยได้แจ้งคําสั่งให้
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-4-2)
3. มีการทํารายงานการผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลังจากเสร็จสิ้น
การประเมินหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-4-3)
4. ฝ่ายวิชาการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อให้กรรมการประจําคณะพิจารณาและ
ให้ขอ้ เสนอแนะ (เอกสารหมายเลข 5.2-4-4)
5. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
เสนอต่อมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.2-4-5)
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รายการหลักฐาน

ภายใน
ระดับหลักสูตร
5.2-4-3 รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA ระดับ
หลักสูตร)
5.2-4-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวาระ
พิจารณาผลประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
5.2-4-5 หนังสือนําส่ง
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรต่อ
มหาวิทยาลัยฯ
5. นําผลประเมินและ
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีได้พิจารณา 5.2-5-1 รายงานการ
ข้อเสนอแนะจาก
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข
ประชุมคณะกรรมการ
กรรมการประจํา
5.2-5-1) ในรายงานและแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจําคณะ
คณะมาปรับปรุง
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.2-5-2) และส่ง
5.2-5-2 บทสรุป
หลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ ข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้แก่แต่ละ
ผู้บริหาร เกี่ยวกับผล
หลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบต่อไป การตรวจประเมินคุณ
ภายในระดับหลักสูตร ปี
(เอกสารหมายเลข 5.2-5-3)
2559
5.2-5-3 แผนพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ประเมิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ตนเอง
คณะเทคโนโลยีมีผลประเมินคุณภาพการศึกษา
 6. มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร ภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559
ผ่านองค์ประกอบที่ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานผ่าน
1 การกํากับ
ทั้ง 14 หลักสูตร ดังนี้
มาตรฐาน
หลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1
การกํากับมาตรฐาน

1. วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร

2. วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร

3. วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

4. วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

5. วท.บ.สัตวศาสตร์

6. วท.บ.ประมง

7. วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร

8. วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร

9. วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ

10. วท.ม.สัตวศาสตร์

11. ปร.ด.เทคโนโลยีการเกษตร

12. ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร

13. ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ

14. ปร.ด.สัตวศาสตร์
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รายการหลักฐาน
5.2-6-1 รายงานผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
วงรอบ
ปีการศึกษา 2559

(เอกสารหมายเลข 5.2-6-1)

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้
5.2

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2559
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน โดยรวม
1. การดําเนินการที่แตกต่างจากปีการศึกษาปีผ่านมา
[ ] ไม่มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
[] มีการดําเนินงานที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหลักสูตร
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีผลการประเมินมากกว่า 3.01 ทุกหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

2. ปัจจัยที่ทําให้ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จ/ผลการดําเนินงานดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2558

1) มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2) มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
3. แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในภาพรวมของคณะที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
1) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํา มคอ.7
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานหรือปัจจัยที่ผลการดําเนินงานยังไม่ประสบความสําเร็จ
ปัญหา/อุปสรรค
1. ........
2. ........
3. ........

แนวทางปรับปรุง/แก้ไข
1. ......
2. ......
3. ......

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสุตร
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5

คะแนนประเมินตนเอง
5.00
5.00
5.00

การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 1 ผลสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ

เป้าหมาย

44.46

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

คะแนน
เฉลี่ย
3.01

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2

ร้อยละ
40.00

59*100

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3

ร้อยละ
60.00

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์(%
หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 5 คะแนน

3.17

14
68
34*100
68

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ ,
=ไม่บรรลุ)



5.00

58.33



4.86
5.00

876.77
68

12.17



6 ข้อ

6 ข้อ



ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6

6 ข้อ

6 ข้อ



ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1

6 ข้อ

6 ข้อ



ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่
ตัวบ่งชีท้ ี่

3.1
4.1
5.1
5.2

13,759,910

5.00
5.00
5.00

202,351



5.00

46.47



5.00






5.00
5.00
5.00
5.00
4.85

68
31.60
68

ข้อที่ได้
คะแนน

3.17

81.91

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5

จํานวนเงิน
ต่อคน
60,000
ร้อยละ
30
6 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

6 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ
6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้

ข้อที่ 1-6
ข้อที่ 1-6
ข้อที่ 1-6

ข้อที่ 1-6
ข้อที่ 1-5
ข้อที่ 1-7
ข้อที่ 1-6
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

จํานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต

6

4.95

5.00

3.17

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

3

องค์ประกอบคุณภาพ

(1.2,1.3,1.4) (1.5,1.6)

องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ

1

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ

2

เฉลี่ยรวม
ระดับคุณภาพ

(1.1,)

5.00

5.00

5.00

(2.2,)

(2.1,)

(2.3,)

-

5.00

-

(3.1,)
-

5.00

-

(4.1,)
-

5.00

-

(5.1,5.2)
13

4.97

5.00

4.09

4

7

2

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ระดับคุณภาพ
0.00-1.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้อง
เฉลี่ยรวม ปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
ดีมาก
4.67
5.00
5.00
5.00
5.00
4.85

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีค่าเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับ
ดีมาก แยกเป็น ปัจจัยนําเข้า จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.97 อยูใ่ นระดับ ดีมาก กระบวนการ จํานวน 7
ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 5.00 อยูใ่ นระดับ ดีมาก และผลลัพธ์ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับ ดี
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ตารางสรุปที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะ ปีการศึกษา
2557 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ /
เกณฑ์การประเมิน/ ช่วงคะแนน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวม
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ข้อ 1 จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิต
ในคณะ

คะแนนผลประเมิน
ปีการศึกษา
2557
2558
2559

ความ
แตกต่างคะแนน
ปี 58 - 59

2.35

2.68

3.17

เพิ่มขึ้น

5.00
4.11
0.00
5.00


5.00
4.71
0.00
5.00


5.00
4.86
5.00
5.00


คงมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
คงมาตรฐาน
-

ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต
ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต







-







-

ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ข้อ 5 นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารและการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้ ผ ลการประเมิ น
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ข้อ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ
โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม







-







-







-

5.00


5.00


5.00


คงมาตรฐาน
-

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ /
เกณฑ์การประเมิน/ ช่วงคะแนน
ข้ อ 2 ในแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒ นานิ สิต ให้ ดํา เนิน กิ จ กรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิแ ห่ ง ชาติ 5 ประการ ให้ค รบถ้ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งต่อไป
ข้ อ 5 ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานิสิต
ข้อ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ข้ อ 1 มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ ส ามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้ อ 2 สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ น
ประเด็นต่อไปนี้
(1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ เช่ น ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการ

คะแนนผลประเมิน
ปีการศึกษา
2557
2558
2559




ความ
แตกต่างคะแนน
ปี 58 - 59
-










-







-







-

5.00

5.00

5.00

คงมาตรฐาน







-







-

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ /
เกณฑ์การประเมิน/ ช่วงคะแนน
(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor)
ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกํ า ลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ งอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ข้อ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของสั ง คมและกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 2 โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่สั ง คมตามแผน มีก ารจั ด ทํ า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ข้ อ 4 ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนและโครงการ
บริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คมในข้ อ 1 และนํ า เสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา
ข้อ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดั บ

คะแนนผลประเมิน
ปีการศึกษา
2557
2558
2559

ความ
แตกต่างคะแนน
ปี 58 - 59










-







-







-

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

คงมาตรฐาน
คงมาตรฐาน

5.00


5.00


5.00


คงมาตรฐาน
-







-







-







-







-







-

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ /
เกณฑ์การประเมิน/ ช่วงคะแนน
สถาบัน
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวั ตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
ข้อ 3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้ อ 4 ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ข้อ 7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง สอดคล้องกับ กลุ่ม สถาบัน และ
เอกลั ก ษณ์ ข องคณะ และพั ฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท าง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุ ผ ลตามตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ
พัฒนานันิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของการบริ ห าร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน

คะแนนผลประเมิน
ปีการศึกษา
2557
2558
2559

ความ
แตกต่างคะแนน
ปี 58 - 59

5.00



5.00



5.00



คงมาตรฐาน
-







-







-







-







-







-

4.00

5.00

5.00

คงมาตรฐาน







-







-

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ /
เกณฑ์การประเมิน/ ช่วงคะแนน
ข้อ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ข้ อ 4 บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10
ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง และแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและนํ า มาปรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานจริง
ข้อ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ข้อ 7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานคณะ
ตามปกติ ที่ ป ระกอบด้ ว ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้ อ 1 มี ร ะบบและกลไกในการกํ า กั บ การดํ า เนิ น การประกั น
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ข้อ 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ข้อ 3 มี ก ารจัดสรรทรัพ ยากรเพื่อ สนั บ สนุน การดํา เนิน งานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา
ข้อ 5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจํา

คะแนนผลประเมิน
ปีการศึกษา
2557
2558
2559




ความ
แตกต่างคะแนน
ปี 58 - 59
-







-







-







-







-

5.00


4.00


5.00


เพิ่มขึ้น
-







-







-







-







-

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ /
เกณฑ์การประเมิน/ ช่วงคะแนน
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน การกํากับมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนผลประเมิน
ปีการศึกษา
2557
2558
2559

ความ
แตกต่างคะแนน
ปี 58 - 59







-

4.27

4.51

4.85

เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2557 – 2558 ใช้ผลประเมินสุทธิจากผู้ประเมิน
ปีการศึกษา 2559 ให้ใช้ข้อมูลผลประเมินตนเอง ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ภาคผนวก

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

99

ภาคผนวก ก
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่ต้องรายงานในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559
(เฉพาะข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในบทที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายใน)
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
ชุดข้อมูลที่ 1
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
ชุดข้อมูลที่ 2
จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- ---จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จํานวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
ชุดข้อมูลที่ 3
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์
- - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
ชุดข้อมูลที่ 4
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ

จํานวน

6
4
4

1445
42
32

+
13
59
30
34
7
1

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online

จํานวน

30

17

100

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ชุดข้อมูลที่ 5
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ชุดข้อมูลที่ 6
จํานวนรวมของผลงานนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

จํานวน

47/68
295
291
214
3
15
15,000
4.17

1
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
ชุดข้อมูลที่ 7
จํานวนรวมของผลงานนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

จํานวน

2

9
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รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศ
ให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

จํานวน

1

2
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ภาคผนวก ข
ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน
ให้กรอกข้อมูลและใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

1

นางอรวรรณ ชินราศรี

2

นายวสันต์ ด้วงคําจันทร์

/

/

/

3

นางอรวรรณ ศรีโสมพันธ์

/

/

/

4

นางสาวสกุลกานต์ สิมลา

/

/

/

5

นายทนงศักดิ์ มูลตรี

/

/

/

6

นางมนัชญา สังข์ศรีอินทร์

/

/

/

7

นายเกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง

/

/

/

8

นายพีระยศ แข็งขัน

/

/

/

9

นางสาววรัญญู แก้วดวงตา

/

/

/

/

/

/

10 นางประภัสสร บุษหมั่น

/

/

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

/
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ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

11 นางศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
12 นางสาวปริยาภรณ์ อิศรา
นุวัฒน์
13 นางพีรยา โชติถนอม

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

17 นางวรรทณา สินศิริ
18 นายนริศ สินศิริ

/

/

/

/

/

/

19 นางเบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
20 นายประสิทธิ์ ชุติชูเดช

/

/

/

14 นายกิตติ ศรีสะอาด
15 นางกรรณิการ์ ชูเกียรติ
วัฒนา
16 นางสาวรําไพ เกณฑ์สาคู

/

/

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

/
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ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

21

นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล

/

/

/

22

นายทรงศักดิ์ จําปาวะดี

/

/

/

23

นางศิริธร ศิรอิ มรพรรณ

/

/

/

24

นางมาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
นางสาวฒาลิศา ยุวอมร
พิทักษ์

/

/

/

/

/

26

นางอนุชิตา มุ่งงาม

/

/

/

27

นายปรีชา ประเทพา
นางสาวทัศน์วรรณ สม
จันทร์

/
/

29

นายชาญยุทธ แถมวัน

/

/

30

นางสาวเมธาวี รอตมงคลดี

/

/

25

28

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

/

/

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

ลาเพิ่มพูนความรู้

/
/

106

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

31

นายเอกพล วังคะฮาต

/

32

นางสาวศรินทร สุวรรณรงค์

/

/

33

นายสําเร็จ สีเครือดง

/

/

34

นางบุษบา ธระเสนา

/

/

35

นางสาวนิตยา คอนสาร

/

/

36

นายธวัช ชินราศรี

/

/

37

นางสาววิจิตรา หลวงอินทร์

/

/

38

นายสุรศักดิ์ บุญแต่ง
นางสาวนัทธมน ตั้งจิต
วัฒนาชัย

/

/

/

/

นางสาวสุปราณี วิกรัยบูรณ์

/

/

39
40

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

/

107

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

41

นางศรีนวล จันทไทย

/

/

42

นายจักรพงษ์ ชายคง
นางสาวเกษศิรินทร์ ศักดิ์
วิวัฒกุล

/

/

/

/

44

นางวรรณี สมัปปิโต

/

/

45

นายมงคล วงศ์สวัสดิ์

/

/

46

นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์

/

/

47

นางอังคณา จันทรพลพันธ์
นางสาวดุลย์จิรา สุขบุญญ
สถิตย์
นางอิสราภรณ์ สมบุญวัฒ
นกุล

/

/

/

/

/

/

นายอัศวิน อมรสิน

/

/

43

48
49
50

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

108

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

51

นางเกศสุคนธ์ มณีวรรณ

/

/

52

นางสาวสุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

/

/

53

นางสาวร่วมฤดี พานจันทร์

/

/

54

นางสิริพร ลาวัลย์

/

/

55

นางวิภาวี ไทเมืองพล

/

/

/

56

นางสาวภัททิรา เกษมศิริ

/

/

/

57

นางสาวพัชรี สิริตระกูลศักดิ์

/

/

/

58

นางดวงนภา พรมเกตุ

/

/

/

59

นางสาวสุดาทิพย์ อินทร์ชื่น

/

/

/

60

นายลือชัย บุตคุป

/

/

/

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

/
/

109

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

61

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

นางสาวทัตดาว ภาษีผล
นางสาวณัฏฐนัณ แสนทวี
สุข
นางขนิษฐา เรืองวิทยา
นุสรณ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

64

นางสาวฤชุอร วรรณะ

/

/

/

65

นายเกรียงศักดิ์ บรรลือ

/

/

/

66

นางสาวบุษกร ทองใบ

/

/

/

67

นางปณรัตน์ ผาดี

/

/

/

68

นางสาวสุณิสา ร้อยดวง

/

/

69

นางสาวนันทพร สุทธิ

/

/

70

นางสาวดาริการ์ บุญพันธ์

/

/

62
63

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

110

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย

ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี

ศ.
โท เอก

ปฏิบัติ
งาน
จริง

71

นางสาวปิยะฉัตร อุดมวงษ์

/

/

72

นางสาวเบ็ญจพร กุลนิตย์

/

/

รวม

13

59

3

31

7

1

68

สถานะ
ลา
ไป
ศึกษา
ช่วย
ต่อ ราชการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า
6
9
6 เดือน เดือน เดือน
ขึ้นไป

หมายเหตุ

4

111

ภาคผนวก ค
ตารางสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยในคณะ/หน่วยงาน
ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/ผลงานค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งานแปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ

1

วิจิตรา หลวงอินทร์

Glucosinolate and Desulfo-glucosinolate Metabolism by a Selection of Human
Gut Bacteria

2

วิจิตรา หลวงอินทร์
ศิริรัตน์ ดีศลี ธรรม

Exopolysaccharide-producing isolates from Thai milk kefir and their
antioxidant activities

3

สุนิสา ร้อยดวง

Gallic acid as a protective antioxidant against anthocyanin degradation and
color loss in vitamin-C fortified cranberry juice

4

วสันต์ ด้วงคําจันทร์
ฤชุอร วรรณะ

Infrared Heating as a Disinfestation Method Against Sitophilus oryzae and Its
Effect on Textural and Cooking Properties of Milled Rice

5

สุนิสา ร้อยดวง

Estimation of kinetic parameters of anthocyanins and color degradation in
vitamin C fortified cranberry juice during storage. Food Research International

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Loypimai, P., Moongngarm, A., & Chottanom, P. (2017).
Extraction solvents affecting phytochemicals in food
colorant prepared from purple glutinous rice bran.
APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY, 60(2), 181–189.
Loypimai, P., Sittisuanjik, K., Moongngarm, A., & Pimthong,
W. (2017). Influence of sodium chloride and vacuum
impregnation on the quality and bioactive compounds
of parboiled glutinous rice. JOURNAL OF FOOD SCIENCE
AND TECHNOLOGY-MYSORE, 54(7), 1990–1998.
Jomlapelatikul, A., et al., Model-based investigation of
heat and mass transfer for selecting optimum
intermediate moisture content in stepwise drying.
Applied Thermal Engineering, 2016. 107: p. 987-993.
Bussaman, P., Sa-uth, C., Chandrapatya, A., Atlihan, R.,
Gokce, A., Saska, P., & Chi, H. (2017). Fast Population
Growth in Physogastry Reproduction of Luciaphorus
perniciosus (Acari: Pygmephoridae) at Different
Temperatures. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY,
110(4), 1397–1403.
Loypimai, P., Moongngarm, A., & Chottanom, P. (2016).
Phytochemicals and antioxidant capacity of natural food
colorant prepared from black waxy rice bran. Food
Bioscience, 15, 34–41.

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่าน้ําหนัก
คุณภาพ
ผลงาน

หมายเหตุ

ISI

1.0

กันยายน 2559

ISI

1.0

พฤศจิกายน 2559

ISI

1.0

พฤศจิกายน 2559

ISI

1.0

กุมภาพันธ์ 2560

ISI

1.0

เมษายน 2560

112

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/ผลงานค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งานแปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ

6

อนุชิตา มุ่งงาม
พีรยา โชติถนอม

Extraction solvents affecting phytochemicals in food colorant prepared from
purple glutinous rice bran

7

อนุชิตา มุ่งงาม

Influence of sodium chloride and vacuum impregnation on the quality and
bioactive compounds of parboiled glutinous rice

8

วสันต์ ด้วงคําจันทร์

Model-based investigation of heat and mass transfer for selecting optimum
intermediate moisture content in stepwise drying

9

ประภัสสร บุษหมั่น

Fast Population Growth in Physogastry Reproduction of Luciaphorus
perniciosus (Acari: Pygmephoridae) at Different Temperatures

10

อนุชิตา มุ่งงาม
พีรยา โชติถนอม

Phytochemicals and antioxidant capacity of natural food colorant prepared
from black waxy rice bran

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Loypimai, P., Moongngarm, A., & Chottanom, P. (2017).
Extraction solvents affecting phytochemicals in food
colorant prepared from purple glutinous rice bran.
APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY, 60(2), 181–189.
Loypimai, P., Sittisuanjik, K., Moongngarm, A., & Pimthong,
W. (2017). Influence of sodium chloride and vacuum
impregnation on the quality and bioactive compounds
of parboiled glutinous rice. JOURNAL OF FOOD SCIENCE
AND TECHNOLOGY-MYSORE, 54(7), 1990–1998.
Jomlapelatikul, A., et al., Model-based investigation of
heat and mass transfer for selecting optimum
intermediate moisture content in stepwise drying.
Applied Thermal Engineering, 2016. 107: p. 987-993.
Bussaman, P., Sa-uth, C., Chandrapatya, A., Atlihan, R.,
Gokce, A., Saska, P., & Chi, H. (2017). Fast Population
Growth in Physogastry Reproduction of Luciaphorus
perniciosus (Acari: Pygmephoridae) at Different
Temperatures. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY,
110(4), 1397–1403.
Loypimai, P., Moongngarm, A., & Chottanom, P. (2016).
Phytochemicals and antioxidant capacity of natural food
colorant prepared from black waxy rice bran. Food
Bioscience, 15, 34–41.

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่าน้ําหนัก
คุณภาพ
ผลงาน

หมายเหตุ

ISI

1.0

พฤษภาคม 2560

ISI

1.0

มิถุนายน 2560

ISI

1.0

สิงหาคม 2559

ISI

1.0

สิงหาคม 2560

ISI

1.0

กันยายน 2560

113

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/
ผลงานค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งาน
แปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอตําแหน่งทางวิชาการ

11

อนุชิตา มุ่งงาม

Rice Starch as Coating Materials for Microencapsulation of
Gamma Oryzanol to Improve its Stability

12

วิภาวี ไทเมืองพล
ภัททิรา เกษมศิริ

toxicity of abamectin to aquatic organisms golden apple
snail silver barb and tadpole Comm

13

วสันต์ ด้วงคําจันทร์
สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น

Texture and Antioxidant Properties of Puffed PoundedUnripe Rice Coated by Marigold Extract as Affected by
Fluidized-Bed Coating Conditions

14

ดวงนภา พรมเกตุ
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ทัศวรรณ สมจันทร์

The Study of Carcass Yields and Meat Quality in
Crossbred Native Chicken (Chee)

15

ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ดวงนภา พรมเกตุ
อาณัติ จันถิระติกุล
ดวงนภา พรมเกตุ
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ทัศวรรณ สมจันทร์

Monitoring the Hygiene of Raw Milk from Farms to Milk
Retailers

ศิริธร ศิรอิ มรพรรณ

Quality, bioactive compounds and antioxidant capacity of
selected climacteric fruits with relation to their maturity

16

17

The Study of Carcass Yields and Meat Quality in
Crossbred Native Chicken (Chee)

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Moongngarm Amornpan, J., Homduang, A., Haoteng, C.,
Jelekovac, A., A. (2016). Rice Starch as Coating Materials
for Microencapsulation of Gamma Oryzanol to Improve
its Stability. American Journal of Applied Sciences, 13(8),
900–906.
Thaimuangphol P., W. . K. (2016). Toxicity of abamectin
to aquatic organisms golden apple snail silver barb and
tadpole . Comm. Appl. Biol. Sci., Ghent University, 3(81),
517–523.
Duangkhamchan, W., & Inchuen, S. (2017). Texture and
Antioxidant Properties of Puffed Pounded-Unripe Rice
Coated by Marigold Extract as Affected by Fluidized-Bed
Coating Conditions. Key Engineering Materials, 718, 115–
119.
Promket, D., K. Ruangwittayanusorn, and T. Somchan,
The Study of Carcass Yields and Meat Quality in
Crossbred Native Chicken (Chee). Agriculture and
Agricultural Science Procedia, 2016. 11: p. 84-89.
Ruangwittayanusorn, K., & Promket, D. (2016). Monitoring
the Hygiene of Raw Milk from Farms to Milk Retailers.
Agriculture and Agricultural Science Procedia, 11, 95–99.
Promket, D., Ruangwittayanusorn, K., & Somchan, T.
(2016). The Study of Carcass Yields and Meat Quality in
Crossbred Native Chicken (Chee). Agriculture and
Agricultural Science Procedia, 11, 84–89.
Siriamornpun, S., & Kaewseejan, N. (2017). Quality,
bioactive compounds and antioxidant capacity of
selected climacteric fruits with relation to their maturity.
Scientia Horticulturae, 221(Supplement C), 33–42.

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่าน้ําหนัก
คุณภาพ
ผลงาน

หมายเหตุ

SCOPUS

1.0

สิงหาคม 2559

SCOPUS

1.0

สิงหาคม 2559

SCOPUS

1.0

พฤศจิกายน 2559

SCOPUS

1.0

ธันวาคม 2559

SCOPUS

1.0

ธันวาคม 2559

SCOPUS

1.0

ธันวาคม 2559

SCOPUS

1.0

เมษายน 2560
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ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/
ผลงานค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งาน
แปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอตําแหน่งทางวิชาการ

18

ทัตดาว ภาษีผล

Use of Malva Nut Gum to Reduce Fat and Sugar in
chocolate Cake
การใช้วุ้นผลสํารองเพือ่ ลดไขมันและน้าํ ตาลในผลิตภัณฑ์เค้ก
ช็อกโกแลต
Functional Properties of Gelatins from By-products of
Hybrid Pangasius Fish (P. bocourti x P. larnaudii)
สมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากวัสดุเศษเหลือของปลาเขียวมรกต

19

ทัตดาว ภาษีผล

20

อังคณา จันทรพลพันธฺ

21

สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น

22

อังคณา จันทรพลพันธ์

Development of Pssion Fruit Flavor Syrup
การพัฒนาน้ําเชื่อมกลิ่นเสาวรส

23

ปริยาภรณ์อศิ รานุวัฒน์ประภัสสร บุษหมั่น

Ultrasound-Assisted Solvent Extraction of Thai
Zingiberaceous Plants and Efficacy of Crude Plant
Extracts on Mushroom Mite, Luciaphorushperniciosus
Rack. การสกัดพืชสมุนไพรวงศ์ขิงด้วยตัวทําละลายร่วมกับคลื่นเสียง
ความถีส่ ูงและประสิทธิภาพในการทําลายไรไข่ปลา
Luciaphorus perniciosus Rack

Comparisons of pectin extraction methods from lime
peel by conventional, subcritical water, microwave and
ultrasonic methods
การเปรียบเทียบวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวแป้นโดย
วิธีการสกัดแบบดั้งเดิม วิธีการสกัดด้วยน้าํ กึ่งวิกฤต วิธีการสกัดด้วย
ไมโครเวฟ และวิธีการสกัดด้วยอัลตราโซนิค
Effect of pumpkin flour on the quality of cupcakes
ผลของแป้งฟักทองต่อคุณภาพของคัฟเค้ก

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Paseephol, T., Seeudta, K., & Samphatyen, P. (2016). Use
of Malva Nut Gum to Reduce Fat and Sugar in
Chocolate Cake. Journal of Science and Technology
Mahasarakham University, (SUPPL), 684–690.
Paseephol, T., Chaiwisate, C., Krasaejun, N., & Boonta, S.
(2016). Use of Malva Nut Gum to Reduce Fat and Sugar
in chocolate Cake. Journal of Science and Technology
Mahasarakham University, (SUPPL), 296–304.
Sinsopa, A., Thammawong, Ni., & Chantaraponpan, A.
(2016). Comparisons of pectin extraction methods from
lime peel by conventional, subcritical water, microwave
and ultrasonic methods. Journal of Science and
Technology Mahasarakham University, (SUPPL), 377–
382.
Inchuen, S., Bunjong, J., & Haonon, M. (2016). Effect of
pumpkin flour on the quality of cupcakes. Journal of
Science and Technology Mahasarakham University,
(SUPPL), 383–389.
Poomipak, N., Pimda, A., & Chantaraponpan, A. (2016).
Development of Passion Fruit Flavor Syrup. Journal of
Science and Technology Mahasarakham University,
(SUPPL), 403–409.
Wianpe, A., Itsaranuwat, P., & Bussaman, P. (2016).
Ultrasound-Assisted Solvent Extraction of Thai
Zingiberaceous Plants and Efficacy of Crude Plant
Extracts on Mushroom Mite, Luciaphorushperniciosus
Rack. Journal of Science and Technology
Mahasarakham University, (SUPPL), 201–208.

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่
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24

นริศ สินศิร,ิ
วรรทณา สินศิริ
พัชรีสิริตระกูลศักด

Effect of growth medias and plant nutritions on growth
and yield of Pak Choi
(Brassica Chinensis var.chinensis) in vertical cultivation
อิทธิพลของวัสดุปลูกและสารละลายธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบ การปลูกพืชแนวตั้ง

25

อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
จักรพงษ์ ชายคง

26

สกุลกานต์ สิมลา
พัชรี สิริตระกูลศักดิ์

27

อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
กิตติ ศรีสะอาด

28

อนุชิตา มุ่งงาม
อัศวิน อมรสิน

29

ดวงนภา พรมเกตุ
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ทัศน์วรรณ สมจันทร์

Effect of area conditions in pre- and post-rice harvesting
on behaviours of beef cattle raised under farmer
management
อิทธิพลของสภาพพื้นทีใ่ นช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าวต่อ
พฤติกรรมโคเนือ้ ที่เลี้ยงภายใต้การจัดการของเกษตรกร
Developing Stage on Phytochemical Content and
Antioxidant Activities in Karanda Leaves
ระยะพัฒนาการต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและความสามารถในการ
ต้านอนุมลู อิสระในใบมะนาวโห่
Cost and Return of Direct Seeding of Farmers in Ubon
Ratchathani
ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาหยอดของเกษตรกรใน
จังหวัดอุบลราชธานี
Angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity of
casein hydrolysate
ฤทธิ์ในการยับยั้ง Angiotensin I-Converting Enzyme ของเคซีน
ไฮโดรไลเสท
The study of turkey system on carcass quality
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงไก่งวงต่อคุณภาพซาก

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Chantharawaree, P., Sinsiri, N., Sinsiri, W., & Siritrakulsak,
P. (2016). Effect of growth medias and plant nutritions on
growth and yield of Pak Choi (Brassica Chinensis
var.chinensis) in vertical cultivation. Journal of Science
and Technology Mahasarakham University, (SUPPL),
366–376.
Chantiratikul, A., & Chaikong, C. (2017). Effect of area
conditions in pre- and post-rice harvesting on behaviours
of beef cattle raised under farmer management. Khon
Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 7–12.
Seepun1, P., , Sakunkan Simla, S. B., & Senakun, C.
(2017). Developing Stage on Phytochemical Content and
Antioxidant Activities in Karanda Leaves. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 336–341.
Sriwichan, Y., Srisompun, O., & Srisa-ard, K. (2017). Cost
and Return of Direct Seeding of Farmers in Ubon
Ratchathani. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL.
1), 509–514.
Pumpeth, K., Amornsin, A., & Moongngarm, A. (2017).
Angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity of
casein hydrolysate. Khon Kaen Agriculture Journal,
45(SUPPL. 1), 643–648.
Promket, D., Khanitta, R., & Tassawan, S. (2017). The
study of turkey system on carcass quality. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 649–653.
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ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่าน้ําหนัก
คุณภาพ
ผลงาน

หมายเหตุ

TCI 1

0.8

กันยายน 2559

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

116

ที่
30

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของบทความ

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/
ผลงานค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งาน
แปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอตําแหน่งทางวิชาการ

ณัฏฐนัณ แสนทวีสุข
ทรงศักดิ์ จําปาวะดี
จักรพงษ์ ชายคง
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์
ชาญยุทธ แถมวัน
เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
วันประเสริฐ ทุมพะลา
ณัฏฐนัณ แสนทวีสุข
ทรงศักดิ์ จําปาวะดี
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
อรวรรณ ชินราศรี
นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
ทรงศักดิ์ จําปาวะดี
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล

Efficacy of spent oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)
substrate in Thai native cross bred chicken diet
ประสิทธิภาพของก้อนเห็ดสกุลนางรมเหลือทิ้งในอาหารไก่ลูกผสมพื้น
เมืองไทย

33

เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
จักรพงษ์ ชายคง
ชาญยุทธ แถมวัน

Prevalence and risk factor of infection internal parasites
found in cattle from slaughterhouse in Mahasarakham
province, Thailand
ความชุกและปัจจัยเสีย่ งของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของโคที่
พบในโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม

34

นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย, เด่นพงษ์ สาฆ้อง และ
ชาญยุทธ แถมวัน

Relationships between Body Dimension and Body Weight
of Holstein Friesian Crossbred Calves in Mahasarakham
Province
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดร่างกายและน้ําหนักตัวในลูกโคนมพันธุ์
ผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

31

32

Evaluation apparent nutrient digestibility of rice mill feed,
defatted rice bran and wheat bran
การประเมินการย่อยได้ปรากฏของโภชนะของรําโรงสีเล็ก รําสกัด
น้ํามัน และรําข้าวสาลี
Effect of level of cassava peel in fermented total mixed
ration on kinetic of gas production and in vitro digestibility
ผลของระดับเปลือกล้างมันสําปะหลังในสูตรอาหารผสมสําเร็จรูปแบบ
หมักต่อจลศาสตร์การผลิตแก๊สและการย่อยได้ในหลอดทดลอง

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Saenthaweesuk, N., Chumpawadee, S., Chakrapong, C.,
Khanittha, R., Chanyuth, T., Kedsirin, S., & Wanprasert, T.
(2017). Efficacy of spent oyster mushroom (Pleurotus
ostreatus) substrate in Thai native cross bred chicken
diet. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 665–
670.
Wassana, S., Saenthaweesuk, N., Chupawadee, S., Anut,
C., Orawan, C., & Nattamon, T. (2017). Evaluation
apparent nutrient digestibility of rice mill feed, defatted
rice bran and wheat bran. Khon Kaen Agriculture
Journal, 45(SUPPL. 1), 671–677.
Chumpawadee, S., Chantiratikul, A., Panisa, S., Parinda, B.,
& Sirikan, S. (2017). Effect of level of cassava peel in
fermented total mixed ration on kinetic of gas
production and in vitro digestibility. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 698–704.
Sakwiwatkul, K., Chaikong, C., Chanyuth, T.,
Phatcharapong, W., Ratiya, K., & Wilaiphan, K. (2017).
Prevalence and risk factor of infection internal parasites
found in cattle from slaughterhouse in Mahasarakham
province, Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal,
45(SUPPL. 1), 765–771.
Tangjitwattanachai, N., Sakhong, D., & Chanyuth, T.
(2017). Relationships between Body Dimension and Body
Weight of Holstein Friesian Crossbred Calves in
Mahasarakham Province. Khon Kaen Agriculture Journal,
45(SUPPL. 1), 777–782.

ฐานข้อมูล
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35

เกศสุคนธ์ มณีวรรณ

36

ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์, บุษยา เรืองศักดิ,์ วาทิตย์
ศรีทอง และ โสภิดา เชือ้ ขุดทด

37

เมธาพร ผลวา
อังคณา จันทรพลพันธ์
ทัดดาว ภาษีผล

38

ทัตดาว ภาษีผล
ปนัดดา มาลาศรี
สุภาวิตา ศรีลําใย

39

วริยา โฮชิน
อนุชิตา มุ่งงาม

40

สนธยา เรืองศักดิ์
เกศสุคนธ์ มณีวรรณ
อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
วิจิตรา หลวงอินทร์

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/
ผลงานค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งาน
แปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอตําแหน่งทางวิชาการ
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi isolated from saline
soilon plant growth
ผลของราอาร์บสั คูลาร์ไมคอร์ไรซาที่แยกจากดินเค็มต่อการ
เจริญเติบโตของพืช
Effect of sweet potato flour as wheat flour substitution on
the characteristics of cookies
ผลของการใช้แป้งมันเทศทดแทนแป้งสาลีตอ่ คุณลักษณะของคุกกี้
Effect of grain development on physical and chemical
properties of black glutinous rice
ผลของระยะเวลาในการพัฒนาเมล็ดข้าวต่อคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของข้าวเหนียวดํา
Physiochemical properties of non-aqueous extracts from
Capsicum annuum Linn. var. cuminatum Fing
สมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดจากพริกชีฟ้ ้าที่ใช้ตัวทําละลายที่
ไม่ใช่น้ํา
Melatonin content and antioxidant activity in local
vegetables
เมลาโทนินและฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระในผักจากท้องถิ่น
Callus induction and bioactive compounds production of
star fruit (Averrhoa carambola L.)
การชักนําให้มะเฟืองเกิดแคลลัสและผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Maneewan, K. (2017). Effect of arbuscular mycorrhizal
fungi isolated from saline soilon plant growth. Khon
Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 985–990.
Sukboonyasatit, D., Ruangsak, B., Wathit, S., & Sopida, C.
(2017). Effect of sweet potato flour as wheat flour
substitution on the characteristics of cookies. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1060–1065.
Pholva, M., Chantaraponpan, A., & Paseephol, T. (2017).
Effect of grain development on physical and chemical
properties of black glutinous rice. Khon Kaen Agriculture
Journal, 45(SUPPL. 1), 1099–1104.
Paseephol, T., Malasri, P., & Supawita, S. (2017).
Physiochemical properties of non-aqueous extracts from
Capsicum annuum Linn. var. cuminatum Fing. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1162–1167.
Wariya, H., & Anuchita, M. (2017). Melatonin content and
antioxidant activity in local vegetables. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45, 1174–1179.
Sonthaya, R., Maneewan, K., Sombunwattanakul, I., &
Vijittra, L.-I. (2017). Callus induction and bioactive
compounds production of star fruit (Averrhoa carambola
L.). Khon Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1185–
1190.

ฐานข้อมูล
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่าน้ําหนัก
คุณภาพ
ผลงาน

หมายเหตุ

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

TCI 1, AGRIS

0.8

มกราคม 2560

118

ที่

ชื่ออาจารย์และนักวิจัย
เจ้าของบทความ

41

บุษกร ทองใบ
รังสิญา ชื่นดอนกลอย
สุวินัน โทหล้า

42

บุษกร ทองใบ
นวรัตน์ เผ่ามงคล
ศศิธร ไหมน้ําคํา

43

สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
สกุลกานต์ สิมลา
ประณิตา เพียรจํา
ปาริฉัตร อาษานอก

44

สกุลกานต์ สิมลา
สุรศักดิ์ บุญแต่ง
สรพงค์ เบญจศรี

45

ฤชุอร วรรณะ
ทศพร โชติศรี

46

ฤชุอร วรรณะ
ต่อศักดิ์ ขวามาตร์

ชื่อบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จดสิทธิบตั ร/
ผลงานค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน/ตํารา-หนังสือ-งาน
แปลหรือผลงานทางวิชาการที่ผ่านการขอตําแหน่งทางวิชาการ
Combined effect of UV-light and organic acids on
Escherichia coli of sunflower sprouts
ผลของแสงยูวีร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดปริมาณ Escherichia coli
ในต้นอ่อนทานตะวัน
Efficacy of peracetic acid, polysorbate and ultrasound in
reducing Salmonella on mung bean sprouts
ประสิทธิภาพของกรดเพอร์แอซีติก โพลีซอร์เบต และคลื่นเหนือเสียง
ในการลดปริมาณซัลโมเนลลาในถั่วงอก
Color and antioxidant property of Caranda (Carissa
carandas L.) leaves tea as affected by leaf positions and
tea processing
สีและคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของใบชามะม่วงหาวมะนาวโห่
(Carissa carandas L.) ผลกระทบที่เกิดจากตําแหน่งใบและ
กระบวนการทําชา
Total Phenolic Content and Antioxidant Activities in Seed,
Germinated Seed and Dried Germinated Seed
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระใน
เมล็ดพืช เมล็ดพืชงอก และเมล็ดพืชงอกอบแห้ง
Using of Essential Oils from Herbal Plants Against Cowpea
Weevil
การใช้น้ํามันหอมระเหยพืชสมุนไพรป้องกันกําจัดด้วงถั่วเขียว
Chemical Compositions and Efficacy of Essential Oil of
White Angel Against Maize Weevil
องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหย
กระเจียวขาวในการป้องกันกําจัดด้วงงวงข้าวโพด

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Thongbai, B., Chuendonkloi, R., & Suwinan, T. (2017).
Combined effect of UV-light and organic acids on
Escherichia coli of sunflower sprouts. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1229–1234.
Thongbai, B., Phaomongkon, N., & Sasitorn, M. (2017).
Efficacy of peracetic acid, polysorbate and ultrasound in
reducing Salmonella on mung bean sprouts. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1235–1240.
Inchuen, S., Simla, S., Pranita, P., & Parichat, A. (2017).
Color and antioxidant property of Caranda (Carissa
carandas L.) leaves tea as affected by leaf positions and
tea processing. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL.
1), 1247–1252.
Simla, S., Boontang, S., & Benchasri, S. (2017). Total
Phenolic Content and Antioxidant Activities in Seed,
Germinated Seed and Dried Germinated Seed. Khon
Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1259–1264.
Wanna, R., & Choathsri, T. (2017). Using of Essential Oils
from Herbal Plants Against Cowpea Weevil. Khon Kaen
Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1), 1348–1354.
Wanna, R., & Kwamart, T. (2017). Chemical Compositions
and Efficacy of Essential Oil of White Angel Against Maize
Weevil. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1),
1360–1362.
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อรวรรณ ศรีโสมพันธ์

Economic Return of Cassava and Sugar cane with Different
Farm size in Maha Sarakham Province
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตอ้อยและมันสําปะหลังที่มี
ขนาดฟาร์มแตกต่างกันในจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อแหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่ เช่น วารสาร/ประชุมวิชาการ ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่, เล่มที,่ ปีที่, วันเดือนปี / วัน-เดือน-ปีที่จด
ทะเบียนผลงาน/
วันที่เห็นชอบการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
Srisompun, O. (2017). Economic Return of Cassava and
Sugar cane with Different Farm size in Maha Sarakham
Province. Khon Kaen Agriculture Journal, 45(SUPPL. 1),
1436–1441.
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วรรณี สมัปปิโต
ลือชัย บุตคุป

49

สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
เดือนเพ็ญ ฉลูพันธ์
อทิตา พาชื่น

Antibacterial Activity of Peel Extracted from Mangosteen
(Garcinia Mangostana Linn.) and Phlai (Zingiber Montanum
Koening) Root Extracted and Phlai Oil
ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ไพล และน้าํ มันไพลต่อการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
The effect of aloe vera pulp and lime juice ratiophysical
and sensory properties of jam
ผลของสัดส่วนเนื้อว่านหางจระเข้และน้าํ มะนาวต่อคุณภาพทาง
กายภาพและประสาทสัมผัสของแยม

Samappito, W., Samappito, S., & Butkhup, L. (2017).
Antibacterial Activity of Peel Extracted from Magosteen
(Garcinia Mangostana Linn.) and Phlai (Zingiber
Montanum Koenig) Root Extractedand Phlai Oil. J Sci
Technol MSU, 36(1), 53–60.
Inchuen, S., Chalupan, D., & Pachuen, A. (2016). The
effect of Aloe vera pulp and lime juice ratio on physical
and sensory properties of jam. Songklanakarin Journal of
Plant Science, 3(Suppl. (III)), M07/1-7.
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ฐานข้อมูล
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รวม

42.6

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

59.17
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