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สวนท่ี  1 

บทนำ 

 
1.1  ช่ือหนวยงานท่ีตั้ง  และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิมมีชื่อวา คณะวิชาวิทยาศาสตร วิทยาลัยครูมหาสารคาม เกิดข้ึน

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในปการศึกษา 2519 หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรคนแรก คือ 

ผูชวยศาสตราจารยอุดม กุลสิงห ขณะนั้นคณะวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย 9 ภาควิชา คือ 1) ฟสิกสและ

วิทยาศาสตรทั่วไป 2) เคมี 3) ชีววิทยา 4) คณิตศาสตรและสถิติ 5) เกษตรศาสตร 6) สุขศึกษา 7) คหกรรม

ศาสตร 8) พลศึกษา และ 9) หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

 ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 (แกไข พ.ศ. 2527) คณะวิชาวิทยาศาสตร

ไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการไปสังกัด คณะวิชาครุ

ศาสตร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษาเกิดขึ้นใหม ใชอาคาร 5 ชั้น 2 เปนสำนักงานของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงยังคงประกอบดวย 9 ภาควิชา แตมีชื ่อเปลี ่ยนแปลงไปบาง ดังนี ้ 1)  ภาควิชาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรทั ่วไป 2)  ภาควิชาเคมี 3) ภาควิชาชีววิทยา 4) ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 5) ภาควิชา

เกษตรศาสตร 6) ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 7) ภาควิชาคหกรรมศาสตร 8) ภาควิชา

คอมพิวเตอรศึกษา และ 9) ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแหงจึงไดรับพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏ” 

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พ.ร.บ. 

สถาบันราชภัฏ และดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

 ปการศึกษา 2539 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขารวมผลิตบัณฑิต สาขา วท.บ. เคมี และ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ใหกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามโครงการสงเสริม

การผลิตครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) และในปการศึกษา 2541 ใน 3 

สาขาไดแก วท.บ. เคมี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร และ วท.บ. ฟสิกส จนถึงปการศึกษา 2559 

 วันที ่ 9 มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏไดเปลี ่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยไดรับการสถาปนาตั้งแต วันที่ 15 มิถุนายน 

2547 เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาจนถึงปจจุบัน 
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1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 ปรัชญา 

  "มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรูคูคุณธรรม       

นำชุมชนพัฒนาใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน"  

 ปณิธาน    

  "วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา" 

 วิสัยทัศน 

  องคกรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 

 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เปนพลเมืองท่ีดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ ตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือการบริการวิชาการตลอดจนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายในระดับชาติ หรือนานาชาติทางวิชาการ วิชาชีพ ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาอยางสรางสรรค 

5. ดำเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค 

1.  เปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูการพัฒนา 

2.  บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

3.  สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางสรางสรรค 

4.  สงเสริมใหหนวยงานภายในหารายไดเพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค 

5.  บัณฑิตครูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการสงเสริมสมรรถนะเพ่ือ 

รองรับการเปลี่ยนแปลง   

6. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสอดคลองตามควา, 

ตองการของผูใชบัณฑิต 

7.   อาจารย บุคลากรและบัณฑิตมีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

8.   พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและ

ในอนาคต 
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9.   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มุงเนนการสราง

ธรรมาภิบาล 

 

1.3  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 
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1.4  รายช่ือผูบริหารกรรมการบริหารชุดปจจุบัน 

 ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก  จันทรสวาง คณบดี 

 อาจารย ดร.กมล  พลคำ   รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนาและวิจัย 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธิวา  แกวมาตย รองคณบดีฝายวิชาการ ประกันคุณภาพ 

         การศึกษา และบริการวิชาการ 

 อาจารยณวัตน  นันทะเสน   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 อาจารยกลยุทธ  ดีจริง    ผูชวยคณบดีฝายวางแผนพัฒนาและวิจัย 

 อาจารยบุษยมาส รัตนดอน   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

 อาจารย ดร.อัครพงษ  วงษพัฒน  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธิวา  แกวมาตย รักษาการหัวหนาสำนักงานคณบดี 

 

คณะกรรมการประจำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนตรชนก  จันทรสวาง คณบดี   ประธานกรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธิวา  แกวมาตย รองคณบดี  กรรมกร 

 อาจารย ดร.กมล  พลคำ   รองคณบดี  กรรมการ  

 อาจารยณวัตน  นันทะเสน   รองคณบดี  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยณํฐพงษ  พันธุมณี  ผูแทนประธานกรรมการ 

        ผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรณรงค สิริปยะสิงห ผูแทนประธานกรรมการ 

        ผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยเอกรินทร ศรีลาพัฒน ผูแทนประธานกรรมการ 

        ผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยวิจิตร เชาววันกลาง  ผูแทนประธานกรรมการ 

        ผูรับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

 อาจารยเมตตา เกงชูวงศ   ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ทองสอดแสง ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชานันท ศรีสุภักดิ์ ผูแทนคณาจารยประจำ กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ประนอม จันทรโณทัย  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 รองศาสตราจารยณัฐวงศ พูนผล  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยพิสิฏฐ เจรญิสุดใจ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
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 ผูชวยศาสตราจารยมณีรัตน วงษซ้ิม  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 นางจันทนันท จารโุนปถัมภ   ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 หัวหนาสำนักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 

 

1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  

 ในป 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ ท้ังสิ้น 17 หลักสูตร 

แบงเปนระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ตอเนื่อง 2 ป 1 หลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 1. เคมี  

 2. ชีววิทยา 

 3. ฟสิกส 

 4. ฟสิกสประยุกต 

 5. คณิตศาสตร 

 6. วิทยาการคอมพิวเตอร 

 7. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 8. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 9. สาธารณสุขชุมชน 

 10.สถิติศาสตรประยุกต 

 11.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตร WIL) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

  1. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (หลกัสูตร WIL) 

  2. วิศวกรรมบริหารงานกอสราง (หลักสูตร WIL) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ตอเนื่อง 2 ป 

 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

 1. ชีววิทยาศึกษา  

 2. เคมีศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

1. เคมีศึกษา 
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1.6  จำนวนนักศึกษา  

 จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีรับเขามา และคงอยูปกติในรอบปการศึกษา 2560-2563  ของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปหลักสูตรท่ีเปดสอนและจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีรับเขามา และคงอยูปกติ ป

การศึกษา 2560-2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ท่ี สาขาวิชา ป 1 (2563) ป 2 (2562) ป 3 (2561) ป 4 (2560) รวม 

(ชัน้ปท่ี 

1-4) รับ ปกติ รับ ปกติ รับ ปกติ รับ ปกติ 

1 เคมี 10 9 11 6 28 23 46 39 77 

2 ชีววิทยา 19 17 17 14 50 41 67 56 128 

3 ฟสิกส 3 3 

0 0 18 13 18 15 

31 

4 คณิตศาสตร 22 17 28 25 24 13 41 26 

81 

5 วิทยาการคอมพิวเตอร 28 23 13 11 32 29 34 16 

79 

6 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 16 13 16 14 40 35 45 35 97 

7 สาธารณสุขชมุชน 109 101 68 29 38 34 79 63 227 

8 สถิติศาสตรประยุกต 22 17 

0 27 45 

6
 

11 3 

53 

9 ฟสิกสประยุกต 1 0 

0 0 0 0 10 4 

5 

10 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

(หลักสูตร WIL) 
4 4 0 0 0 0 0 0 

4 

11 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรม

สารสนเทศ (หลักสูตร WIL) 
1 0 0 0 0 0 0 0 

1 

12 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร WIL) 9 9 0 0 0 0 10 7 16 

13 วิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

(หลักสูตร WIL) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
8 8 0 0 0 0 14 11 

19 

ระดับปริญญาโท 

15 หลักสูตร วท.ม. เคมีศึกษา 3 2 0 0 2 0 0 0 2 

16 หลักสูตร วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 0 0 3 1 2 1 2 2 4 

https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77898&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77898&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76391&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76391&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75955&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75955&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77900&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77900&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76392&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76392&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75957&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75957&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77902&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77902&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=76068&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=76068&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74835&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74835&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77904&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77904&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77025&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77025&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75966&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75966&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74837&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74837&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77906&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77906&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76400&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76400&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75961&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75961&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74847&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74847&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77908&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77908&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76394&avs1002896510=59
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=76394&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75963&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75963&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74839&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77054&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75964&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75964&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77914&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77914&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=621&studentgroup=77055&avs1002896510=59&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75342&avs1002896510=69
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=611&studentgroup=75342&avs1002896510=69&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74843&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74843&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78167&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78167&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74264&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74264&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77916&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77916&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78207&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78207&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77918&avs1002896510=9
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=77918&avs1002896510=9&status=STUDENTSTATUS%3C40
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74845&avs1002896510=70
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=601&studentgroup=74845&avs1002896510=70&status=STUDENTSTATUS%3C40
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ท่ี สาขาวิชา ป 1 (2563) ป 2 (2562) ป 3 (2561) ป 4 (2560) รวม 

(ชัน้ปท่ี 

1-4) รับ ปกติ รับ ปกติ รับ ปกติ รับ ปกติ 

ระดับปริญญาเอก 

17 หลักสูตร ปร.ด. เคมีศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

กศ.บป. 

18 วิศวกรรมบริหารงานกอสราง 

(หลักสูตร WIL) 
11 10       

10 

19 หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
16 12 0 0 29 12 19 10 

34 

  รวม 244 213 153 126 275 194 361 264 859 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2564) 

 

1.7  จำนวนอาจารยและบุคลากร 

 1.7.1 สรุปจำนวนบุคลากร 

 ปงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจำนวนบุคลากร สายวิชาการ และสาย

สนับสนุนดังตารางท่ี 2-5 

 

ตารางท่ี 2  จำนวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายวิชาการ จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ 

ประเภท รศ. ผศ. อาจารย รวม 

ขาราชการ 1 14 8 23 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบประมาณแผนดิน 0 15 29 44 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบรายได 0 5 41 46 

รวม 1 34 78 113 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 

   

 

 

 

 

 

https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78241&avs1002896510=19
https://regis.rmu.ac.th/registrar/studentset.asp?cmd=1&campusid=1&groupyear=631&studentgroup=78241&avs1002896510=19&status=STUDENTSTATUS%3C40
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จำนวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ขาราชการ 11 12 - 23 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบประมาณแผนดิน 34 10 - 44 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบรายได 13 32 1 46 

รวม 58 54 1 113 

 

จำนวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สายสนับสนุน จำแนกตามแหลงเงินเดือน 

แหลงเงินเดือน รวม (คน) 

งบประมาณแผนดนิ 6 

พนักงานราชการ 4 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบรายได 17 

รวม 27 

 

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท 

รวมท้ังส้ิน รอยละ ขาราชการ พนง. 

เงินแผนดิน 

พนง. 

เงินรายได 

1. ปริญญาเอก 11 34 13 58 51.33 

2. ปริญญาโท 12 10 32 54 47.79 

3.  ปริญญาตร ี - - 1 1 0.88 

รวม 23 44 46 113 100.00 

 

บุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ 

ตำแหนงทางวิชาการ รวมท้ังส้ิน รอยละ 

1. รองศาสตราจารย 1 0.88 

2. ผูชวยศาสตราจารย 34 30.09 

3.  อาจารย 78 69.03 

รวม 113 100.00 

(ขอมูล ณ วันท่ี  31 พฤษภาคม  2564) 
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สรุปบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล ดานผลงานทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

อาจารยประจำ ประเภทขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ลำดับ  รายช่ือ  

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ 

  ผศ. รศ. ตรี โท เอก 

1 ผศ.ดร.กนกพร  ทองสอดแสง      
 

2 ดร.กมล  พลคำ       

3 ผศ.กรรณิการ  ทองดอนเปรียง       

4 ผศ.ดร.กาญจนา  คำสมบัติ       

5 อาจารยคมณสุชาต ิ บัวภา       

6 อาจารยจักรพันธ  ศรีวงษา       

7 ผศ.ณัฐพงษ  พันธุมณี       

8 ผศ.ทองสุข  พละมา       

9 อาจารยทินกร  คุณาสิทธิ์       

10 ผศ.ดร.เนตรชนก  จันทรสวาง       

11 ผศ.ดร.พรณรงค  สิริปยะสิงห       

12 ดร.พรพิมล  พลคำ        

13 อาจารยพวงผกา  คุณาสิทธิ์       

14 ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม       

15 อาจารยเมตตา เกงชูวงศ       

16 ผศ.ดร.เมตตา  เถาวชาลี       

 17 ผศ.วิจิตร  เชาววันกลาง      
 

18 ผศ.วิชัย  ใจสบาย       

19 ผศ.ดร.วุฒิกร สายแกว       

20 รศ.ดร.สิทธิชัย  บุษหม่ัน       

21 อาจารยโสภัค  ไชยชนะ       

22 ผศ.เอกรินทร  ศรีลาพัฒน       

23 ผศ.ดร.มานิตย  อัญญะโพธิ์       
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อาจารยประจำ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินแผนดิน) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ลำดับ  รายช่ือ  

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ  
ผศ. รศ. ตรี โท เอก 

1.  อาจารย ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน      
 

2.  อาจารย ดร.กิจปพน ศรีธานี       

3.  อาจารย ดร.เกศดาพร วงษซ้ิม       

4.  อาจารย ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง       

5.  อาจารยจีรพรรณ ดลรักษ       

6.  อาจารย ดร.เชาวนวัฒน ม่ันยืน       

7.  ผศ.เชิดชัย สมบัติโยธา       

8.  ผศ.ดร.ไชยยันต  สกุลไทย       

9.  ผศ.ดร.ดรรชนีย พลหาญ       

10.  อาจารย ดร.ธนนชาติ อ่ิมสมบัติ       

11.  ผศ.ดร.ฌาณุกรณ ทับทิมใส       

12.  ผศ. ดร.ณภาภัช ไชยน้ำออม        

13.  อาจารยณวัฒน นันทะเสน       

14.  อาจารย ดร.ธนชัย พลเคน       

15.  อาจารย ดร.ณิฏะญาร บรรเทา       

16.  ผศ.ดร.นรภัทร นอยหลบุเลา       

17.  อาจารย ดร.บรรชา นันจรัส      
 

18.  อาจารย ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์       

19.  อาจารยปภาวี รัตนธรรม       

20.  อาจารย ดร.ปรมาภรณ แสงภารา       

21.  อาจารยปริย นิลแสงรัตน       

22.  ผศ.ดร.ปยะวดี สราภิรมย       

23.  อาจารยพรชัย ชิณสา       

24.  อาจารย ดร.พัชระ นาเสง่ียม       
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ลำดับ  รายช่ือ  

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ  
ผศ. รศ. ตรี โท เอก 

25.  ผศ.ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร       

26.  ผศ.ดร.พันธิวา แกวมาตย       

27.  อาจารย ดร.พงศกร พิมพะนิตย       

28.  อาจารยภานุวัฒน เกตุวงศ       

29.  อาจารย ดร.ภิรมย สุวรรณสม       

30.  อาจารย ดร.มณฑิรา จันทวารีย       

31.  อาจารยมนชวัน วังกุลางกูร       

32.  ผศ.ดร.ยุวดี อินสำราญ       

33.  อาจารย ดร.รติกร แสงหาว       

34.  ผศ.ดร.รัชชานันท ศรีสุภักดิ ์       

35.  อาจารย ดร.วันดี รักไร       

36.  อาจารย ดร.วิเชษฐ พลหาญ       

37.  ผศ.ดร.วิลาวัลย บุณยศุภา       

38.  อาจารย ดร.วีรพงษ  วงศพินิจ       

39.  ผศ.ดร.วสันต  ปนะเต       

40.  ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์  แกวเฮา       

41.  อาจารย ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร       

42.  อาจารยสุภัทรา  จินากูล       

43.  ผศ.ภญ.ดร.อรนุช  วงศวัฒนาเสถียร       

44.  อาจารย ดร.อัครพงศ  วงศพัฒน       

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2563 | 14  

อาจารยประจำ ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ลำดับ  รายช่ือ  

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ  
ผศ. รศ. ตรี โท เอก 

1.  อาจารยกลยุทธ  ดีจริง      
 

2.  อาจารยกิตติพงษ  ชินสุข       

3.  อาจารย ดร.กุสุมาวดี  ฐานเจริญ       

4.  อาจารยจารุณี  เข็มพิลา       

5.  ผศ.ชวิศร  ปูคะภาค       

6.  อาจารยชมพู  เหนือศรี       

7.  อาจารยชัชญาภา  เกตุวงศ       

8.  อาจารย ดร.ธนวัชร  สมตัว       

9.  อาจารยธวัชชัย  บุญทัน       

10.  อาจารย ดร.ธาดา  จันตะคุณ       

11.  อาจารยธานินทร  รัชโพธิ์       

12.  อาจารยนันทพร  ยิ่งรัตนสุข        

13.  อาจารยนิวัตร  สุวรรณะ       

14.  อาจารยบุษยมาส  รัตนดอน       

15.  อาจารยปฐมพงศ  พันธพิบูลย       

16.  อาจารยประภากร  ศรีสวางวงศ       

17.  อาจารยปรัชญา  ไชยเมือง      
 

18.  อาจารยปยนันท  เกตุแสง       

19.  ผศ.ปยรัตน  นามเสนา       

20.  อาจารยปยาภรณ   หงสอาภาสัตย       

21.  ผศ.ดร.ผกามาศ  จุลศรี       

22.  อาจารยภัทราวัลย  คำปลิว       

23.  ผศ.ดร.ภาคย  สธนเสาวภาคย       

24.  ผศ.พงศธร  กองแกว       
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ลำดับ  รายช่ือ  

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ  
ผศ. รศ. ตรี โท เอก 

25.  อาจารยพิชญทิพา  สุวรรณศรี       

26.  อาจารยพิริยะ  ปราณีกิจ       

27.  ผศ.ดร.มะลิ  สโรบล       

28.  อาจารยมาวิน  ปูนอน       

29.  อาจารย ดร.รักถ่ิน เหลาหา       

30.  ผศ.ดร.วรชาติ  โตแกว       

31.  อาจารยวริดา  พลาศรี       

32.  อาจารย ดร.วิทธวัช  ทิพยแสนพรหม       

33.  อาจารยวิไลลักษณ  กาประสิทธิ์       

34.  อาจารยวีรนุช  วอนเกานอย       

35.  อาจารย ดร.สมสุข  ไตรศุภกิตติ       

36.  อาจารยสิริวิวัฒน  ละตา       

37.  อาจารยสุชนา  วานิช       

38.  อาจารยสุดารัตน  คำปลิว       

39.  อาจารยสุมินทรญา  ทีทา       

40.  อาจารยสุรัตนา  เหลาไชย       

41.  อาจารย ดร.อดิศักดิ์  พละสาร       

42.  อาจารย ดร.อรอนงค ไชยเชษฐ       

43.  อาจารยอังศุมา กานจักร       

44.  อาจารยอัฐชัย  ชฎา       

45.  อาจารยเอกวิทย  ลำพาย       

46.  อาจารย ดร.เอกสิทธิ์  สุทธะพินทุ       

(ขอมูล ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2564) 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผนดิน) 

ลำดับ 

  

รายช่ือ 

  

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

มัธยม ปวส. ตรี โท เอก   

1 นางสาวเกวลิน  ตรีกุล         

2 นายณัฐพงศ  พันธุพิชัย       
 

3 นางนิภา  พรมไชย         

4 นางรัตนา  อาสาทำ         

5 นางอนิญชนา  เหลาเคน         

6 นายอภิสิทธิ์  เกียรติเจริญ       

 รวมท้ังส้ิน   6    

 

พนักงานราชการ 

ลำดับ 

  

รายช่ือ 

  

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

มัธยม ปวส. ตรี โท เอก   

1 นายนิติกร  แสงใส    
 

    

 2 นางสาวพิมพลภา  ปาสาจะ        

3 นางสาวเพ็ญนภา  พุดสุด       

4 นางสาวศิรินดา  ทองมา       

 รวมท้ังส้ิน   4    

 

 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได) 

ลำดับ 

  

รายช่ือ 

  

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

มัธยม ปวส. ตรี โท เอก   

1.  นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร       

2.  นายถาวร  พาพินิจ       

3.  นางสาวธันลนภัสสร  สีเสมอ       

4.  นายนิรุต  ประนิสอน       
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ลำดับ 

  

รายช่ือ 

  

วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

มัธยม ปวส. ตรี โท เอก   

5.  นางนวลจันทร  สิทธิจันทร       

6.  นายประวัติ  นิมิตร       

7.  นายปริญญาศักดิ์  เจียระแม       

8.  นายไพวัลย  นารินนท       

9.  นางฤทัยรัตน  สุวรรณแสน       

10.  นางวรรวิษา  ตรีสูนย       

11.  นายศุภชัย  ใบปอด       

12.  นายสมชาย  กางสำโรง       

13.  นางสาวสุกจิตต  ภูมิพระบุ       

14.  นางสาวอรุณรัตน  อุทัยคู       

15.  นางอัญชลี  มาคิน       

16.  นางอัญชัน  พิมพสวรรค       

17.  นางสาวอุมาพร  พนมเขต       

 รวมท้ังส้ิน 6 1 5 5   

(ขอมูล ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม  2564) 

 

1.8  ขอมูลพ้ืนฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานท่ี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการดานการบริหารภายในและการ

สนับสนุนภารกิจดานอ่ืน ๆ มีการขยายภาระดานการเรียนการสอน การปรับปรุงดานอาคารสถานท่ีรวมถึงการ

ใชงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในดานตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ ไดรับจัดสรร

งบประมาณทั้งสิ้น 6,815,813.05 บาท โดยมีแหลงงบประมาณมาจาก งบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการตางๆ ในแผนการปฏิบัติงาน 

(Action Plan) ประจำปงบประมาณ 2564 และจากการสำรวจความพรอมดานอาคารสถานที่ของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2561 พบวา มีอาคารเรียนท้ังสิ้น จำนวน 6 หลัง ประกอบดวย 

อาคาร 5 ไดแก สาขาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม สาขาฟสิกส สาขาชีววิทยา สาขาเคมี อาคาร 6 สาขา

คอมพิวเตอร อาคาร 9 สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและสำนักงานคณะฯ อาคาร 12 สาขาสาธารณสุขชุมชน 

และอาคาร 10 (ศูนยวิทยาศาสตร) และอาคาร 15 จำนวน 2 ชั้น ไดแกชั ้น 7 และชั้น 8 ไดแก สาขาวิชา
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คณิตศาสตร และสถิติศาสตรประยุกต ในปงบประมาณ 2558  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไดรับการ

จัดสรรงบประมาณในการกอสรางอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

งบประมาณ 24.5 ลานบาท (เริ่มสัญญาวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กรกฎาคม 2561) ใช

เวลากอสรางทั้งสิ ้น 910 วัน เปนอาคาร 7 ชั้น ประกอบไปดวยหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีหองบรรยายรวมขนาดตาง ๆ หองประชุมขนาดใหญ จำนวน 5 หอง และมีบริเวณ

สำหรับจัดแสดงผลงานนิทรรศการตาง ๆ รวมไปถึงบริเวณกลุมงานภายใตสำนักงานคณะฯ โดยอาคารดังกลาว

นี้จะสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกันงานในป พ.ศ. 2564   

 

1.9  เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 

 อัตลักษณ พรอมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 

 เอกลักษณ องคกรแหงการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

  วัฒนธรรมของหนวยงาน 

   S  Seniority   ใหเกียรติในความอาวุโส 

   C  Community  ภารกิจเพ่ือชุมชน 

   I  Innovativeness  การสรางสรรคภูมิปญญานวัตกรรม  

   R  Responsibility  ความรับผิดชอบ 

   M  Morality  การยึดม่ันในศีลธรรมความดี 

   U  Unity    การรูจักรักสามัคคีเพ่ือองคกร 
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1.10  ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจาก

กรรมการ 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบรหิาร

จัดการหลักสตูรโดยรวม 

จุดควรพัฒนา 

คณะฯ ควรมีการ

ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรใหมี

เอกลักษณ 

คณะฯ ควรมสีหกิจศึกษา 

และหลักสตูรการบูรณาการ

เรียนกับการทำงาน โดยความ

รวมมือกับหนวยงานราชการ

และภาคธุรกิจ  

แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 SC:  โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

SC : โครงการบูรณาการความรูเพ่ือจัดทำ

รายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ฝายวิชาการฯ 

 หลักสตูร 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตร

เคมีมีนักศึกษาผานสหกิจศึกษา 

และไดงานทำหลังจากจบ

การศึกษา และยังเปดสอนใน

หลักสตูร WIL จำนวน 4 

หลักสตูร 

 จุดควรพัฒนา 

คณะฯ ควรสราง

จุดเดนใหกับแตละ

หลักสตูร 

คณะฯ ควรประชาสัมพันธ

จุดเดนของแตละหลักสตูร 

โดยอาศัยการวิเคราะห 

SWOT ในทุกมิติเพ่ือใหเกิด

แนวทางการจัดทำแผนการ

พัฒนาหลักสตูรท่ีทันตอยุค 

disruption 

แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 SC :  โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

       SC : โครงการบูรณาการความรูเพ่ือ

จัดทำรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 หลักสตูร 

 

 

 ฝายวิชาการฯ 

 หลักสตูร 

คณะฯ ไดจดัโครงการพัฒนาวิชา

แกนรวม เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูรท่ีครบกำหนด

ปรับปรุงตามวงรอบ 

   แผนแนะแนวหลกัสูตรและการ

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

 SC : โครงการแนะแนวหลักสูตรและ

การประชาสัมพันธเชิงรุก  

 คณะ ฯ  

 หลักสตูร 

คณะ ฯ ไดจดัโครงการแนะแนว

หลักสตูรและการประชาสัมพันธ

เชิงรุก ในกลุมโรงเรียนเปาหมาย

ตางๆ  

 จุดควรพัฒนา 

คณะฯ ควรสราง

คณะฯ ควรเชิญ

ผูประกอบการท่ีมี

แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ฝายวิชาการฯ 

 หลักสตูร 

คณะมีการสรางเครือขายความ

รวมมือของคณะวิทยาศาสตร
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เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจาก

กรรมการ 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

เครือขายกับสถาน

ประกอบการ 

ประสบการณและมีนโยบาย

การสงเสริมทุนการศึกษา

มารวมในการเรียนการสอน 

เพ่ือสรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการ 

 AC : การสรางเครือขายความรวมมือ

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

 

และเทคโนโลยีกับท้ังภาครัฐและ

เอกชน เชน สถานประกอบการ

ท่ีรวมมือผลิตนักศึกษาใน

หลักสตูร WIL และความรวมมือ

กับโรงเรยีนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใน

การใหบริการวิชาการ คายเสรมิ

ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 จุดควรพัฒนา 

คณะฯ ควรเนนแขนง

รายวิชาในอนาคต 

คณะฯ ควรรวมหลักสูตรท่ี

ใกลเคียงกันและพัฒนา

หลักสตูรท่ีมีการแบงเปน

แขนงของสาขาตางๆ เพ่ือลด

อัตราการปดหลักสูตรของ

คณะฯ 

 

 

แผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 SC :  โครงการการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร (วิเคราะหขอมลูหลักสูตร

รวมกับแนวโนมของจำนวนนักศึกษา และรวม

หลักสตูรท่ีใกลเคียงกันและพัฒนาหลักสตูรท่ีมี

การแบงเปนแขนงของสาขาตางๆ เพ่ือลดอัตรา

การปดหลักสตูรของคณะฯ)  

 ฝายวิชาการฯ 

 หลักสตูร 

คณะมีการดำเนินการปรับปรุง

หลักสตูรปริญญาโท ค.ม.การ

จัดการวิทยาศาสตร 

(วิทยาศาสตร คณติศาสตร และ

เทคโนโลยี)  

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจำ

คณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 

จุดควรพัฒนา 

คณะฯ มีอาจารยท่ี

ดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ ½ ของ

อาจารยท้ังหมด 

คณะฯ ควรกำกับตดิตามการ

ยื่นขอกำหนดตำแหนงทาง

วิชาการอยางตอเน่ือง 

แผนพัฒนาบุคลากร 

 SC : โครงการมุงเปาเพ่ือเขาสูตำแหนงทาง

วิชาการ/วิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน  

 

 ฝายวิชาการฯ 

 

ในปการศึกษา 2563 คณะมี

จำนวนอาจารยท่ีดำรงตำแหนง

ทางวิชาการ 37 ทาน 
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เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจาก

กรรมการ 

แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

 

จุดควรพัฒนา 

คณะฯ ควรนำเสนอ

ขอมูลการประกอบ

อาชีพใหกับนักศึกษา 

คณะฯ ควรมีขอมลูเครือขาย

ศิษยเกาเพ่ือเปนแหลงขอมูล

ดานการประกอบอาชีพให

นักศึกษารุนนอง 

แผนพัฒนานักศึกษา 

 SC : โครงการปฐมนิเทศและเตรียม

ความพรอมนักศึกษาใหม  

 SC : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  

 SC :  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา  

 AC :  การสรางเครือขายศิษยเกา

และสถานประกอบการเพ่ือแนะแนวขอมูลการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

 ฝายกิจการฯ 

 หลักสตูร 

 

 

 

 ฝายกิจการฯ 

 หลักสตูร 

 

 

คณะ ฯ ไดดำเนินการจัด

โครงการปจฉิมนิเทศ และเตรยีม

ความพรอมกอนสำเร็จการศึกษา

เพ่ือเปนแนวทางประกอบอาชีพ

ใหกับบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 การสงเสริม

สมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

 

จุดควรพัฒนา ควรมี

การพัฒนาและ

สงเสริมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใหผาน

เกณฑมาตรฐาน 

คณะจัดทำโครงการพัฒนา

และสงเสรมิทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใหผานเกณฑ

มาตรฐาน 

 SC :  โครงการสงเสริมสมรรถนะและ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

CEFR ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 ฝายวิชาการฯ 

 ฝายกิจการฯ 

 หลักสตูร 

คณะ ฯ ไดดำเนินการจัด

โครงการสงเสริมสมรรถนะและ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFR ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจากกรรมการ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบกลไก

งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม  

 

จุดควรพัฒนา คณะฯ ควร

จัดโครงการถายทอดแนว

ปฏิบัติท่ีดีใหกับคณาจารย 

คณะฯ ควรจัดโครงการ

สงเสริมงานวิจัย โดย

กำหนดใหนักวิจัยดเีดน

ถายทอดแนวปฏิบัติท่ีดสีู

อาจารยในคณะฯ 

แผนวิจัย 

SC :  โครงการสงเสริมการดำเนินการ

กลุมวิจัย/แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 AC : การคนหาแนวปฏิบัติท่ีดดีานการ

วิจัยสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 ฝายวางแผน

พัฒนาฯ 

 หลักสตูร 

 

 

 

คณะฯ มีการจดัโครงการ

จัดตั้งกลุมวิจัยฯ เพ่ือ

สนับสนุนการสราง

งานวิจัย นวัตกรรม งาน

สรางสรรค สงเสริมการมี

สวนรวมของนักศึกษาใน

การสรางนวัตกรรม และ

สงเสริมการตีพิมพเผยแพร

ผลงาน โดยไดกำหนด

คุณสมบัตสิมาชิกในกลุม

วิจัยจะตองมีอาจารยและ

นักศึกษา  

อาจารย.ดร.ณิฏญา 

บรรเทา สาขาสถิติศาสตร

ประยุกต เปนตัวแทนจาก

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดรับรางวัล 

รางวัลนักวิจัยดเีดน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

จุดควรพัฒนา คณะฯ ควร

พิจารณาชองทางการขอทุน

วิจัยใหกับคณาจารย 

คณะฯ ควรสนับสนุนให

คณาจารยขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากสถาบันเพ่ิมข้ึน 

 AC : การเผยแพรแหลงทุนวิจยัจาก

ภายนอก  

 ฝายวางแผน

พัฒนาฯ 

 หลักสตูร 

คณะฯ ไดจดัทำการ

เช่ือมโยงเว็บไซดของ

หนวยงานตางๆ ท่ี
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เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจากกรรมการ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

เชน งานวิจัยท่ีมีสถาน

ประกอบการสามารถ

นำไปใชในภาครัฐและ

เอกชน เปนตน หรือแหลง

ทุนจากภาคนอก  

 

 

เก่ียวของกับงานวิจัย เชน 

วช . สกว. สวทช. สวพส.ฯ 

เพ่ือใหนักวิจัยของคณะฯ 

ไดเขาถึงแหลงขอมูลและ

แหลงทุนวิจัยประเภท

ตางๆ ตลอดจนขอมูล

ขาวสารการสนับสนุนทุน

วิจัยจากแหลงทุนตางๆ ได

อยางท่ัวถึง 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย

ประจำและนักวิจัย 

 

จุดควรพัฒนา คณะฯ ควร

เนนการผลิตงานสรางสรรค

เพ่ิมเตมิ 

คณะฯ ควรสนับสนุนการ

ทำงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับ

สากล หรือการจดอนุ

สิทธิบัตร เพ่ือสราง

ภาพลักษณทางดาน

วิทยาศาสตรโดยตรง 

SC :  โครงการสงเสริมการดำเนินการ

กลุมวิจัย/แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 ฝายวางแผน

พัฒนาฯ 

 หลักสตูร 

 

 

คณะฯ สงเสริมใหอาจารย

ขอรับสนับสนุนการตีพิมพ

เผยแพรจากสถาบันวิจยั

และพัฒนา และในป

การศึกษา 2564 สามารถ

ขอรับการสนับสนุนจาก

คณะ ฯ ไดโดยตรง 



 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจากกรรมการ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบรกิาร

วิชาการแกสังคม 

 

จุดควรพัฒนา คณะฯ ควร

เนนการจัดโครงการบริการ

วิชาการและความรวมมือ 

การจัดโครงการบริการ

วิชาการ เชน การออกคาย

อาสาพัฒนา ควรเนน

กลุมเปาหมายนักเรียน

มัธยมท่ีจะเขาศึกษาตอ 

เพ่ือการประชาสัมพันธ

หลักสตูรของคณะ 

แผนบริการวิชาการ 

SC :  โครงการคาย SCI อาสาพัฒนาและ

บริการวิชาการสูชุมชน  

SC :  โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 

 
  

 ฝายกิจการฯ 

 หลักสตูร 

 ฝายวิชาการ 

คณะ ฯ ไดจดัโครงการ

บริการวิชาการโดยมี

เปาหมายเปนโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ีน 

คณะฯ ควรหาจดุเนนของ

โครงการบริการวิชาการ ท่ี

สามารถชวยเหลือชุมชน

เฉพาะท่ี ท่ียั่งยืน 

  ฝายกิจการฯ 

 

 

คณะ ฯ ไดจดัโครงการ

บริการวิชาการท่ีเนน

ชุมชนเปาหมายเพ่ือสราง

ความยั่งยืน 

คณะฯ ควรหาความ

รวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในการใหบริการ

วิชาการหรืองบสนับสนุน

จากบริษัทเอกชน 

  ฝายกิจการฯ 

 

คณะ ฯ ไดจดัโครงการ 

“เสริมทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร” จำนวน 3 

โรงเรียนโดยใช

งบประมาณของโรงเรยีน 
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องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจากกรรมการ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ผลการปรับปรุง 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและ

กลไกการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

จุดควรพัฒนา คณะฯ ควร

เนนการทำนุบำรุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

คณะฯ ควรรวมโครงการ

กิจกรรมทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถ

รวมกันได และการวัดผล

คุมคา คุมทุน ใหเห็นเปน

รูปธรรมมากข้ึน 

แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 SC :  โครงการสราง

เอกลักษณดานศิลปะวัฒนธรรม 

และอนุรักษสิ่งแวดลอมของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ฝายกิจการฯ 

 หลักสูตร 

 

คณะ ฯ บูรณาการกิจกรรม

บริการวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม 

คณะฯ ควรหาจดุเดนของ

โครงการ เชน การรับนองท่ี

สรางสรรค เพ่ือหาอัตลักษณ

ของนักศึกษาของคณะ 

  ฝายกิจการฯ 

 หลักสูตร 

 

 

คณะฯ ควรมีการพัฒนา

ระบบและกลไกการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับ

ชุมชน เชน การมีสวนรวมใน

การใหคำปรึกษากับชุมชน 

เพ่ือสงเสริมใหไดรับรางวัล

ระดับชาติ เชน ขาว 

ประเพณีบุญบ้ังไฟ เปนตน 

  ฝายกิจการฯ 

 หลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจากกรรมการ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบรหิาร

ของคณะเพ่ือการกำกับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ 

 

จุดควรพัฒนา คณะฯ มีการ

วิเคราะห SWOT ท่ีเช่ือมโยง

กับวิสัยทัศนและเอกลักษณ

ของคณะ และพัฒนาไปสูแผน

กลยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจำป 

คณะฯ ควรจัดทำแผนกล

ยุทธทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี

ครอบคลมุกับการวิเคราะห 

SWOT ในแตละประเด็น 

โดยเฉพาะจุดออนและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

 SC: โครงการทบทวน

แผนยุทธศาสตร และแผนกลยุทธ 

เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการ

ประจำป  

 

 ฝายวางแผนพัฒนาฯ 

 ฝายวิชาการฯ 

 ฝายกิจการฯ 

 สำนักงานคณะ 

 

คณะฯ ดทำแผนกลยุทธทาง

การเงินและแผนปฏบัิติการ

ประจำป ท่ีครอบคลุมกับ

การวิเคราะห SWOT ในแต

ละประเด็น โดยเฉพาะ

จุดออนและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน 

 จุดควรพัฒนา คณะฯ มีการ

จัดทำการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีการวิเคราะหและระบุ

ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ภายในองคกรเทาน้ัน 

คณะฯ ควรทบทวนการ

รายงานการบริหารความ

เสี่ยง โดยเนนขอมลูเก่ียวกับ

ปจจัยภายนอกหรือไม

สามารถควบคุมได รวมถึง

การรายงานผลท่ีไดรับจาก

การบริหารความเสี่ยงตาม

พันธกิจของคณะและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม 

 AC :  การประเมินผล

แผนของคณะ 

 

 ฝายวางแผนพัฒนาฯ 

 ฝายวิชาการฯ 

 ฝายกิจการฯ 

 สำนักงานคณะ 

 

คณะฯ มีการจดัทำการ

บริหารความเสี่ยง โดยมีการ

วิเคราะหและระบุปจจัย

ความเสีย่งตามพันธกิจของ

คณะ 

 จุดควรพัฒนา คณะฯ ควร

พิจารณาความมั่นคงของ

คณะฯ ควรสงเสรมิการบรรจุ

พนักงานใสถาบันอุดมศึกษา

งบประมาณรายไดตลอดจน

 AC : การประเมินผลแผน

ของคณะ 

 

 ฝายวางแผนพัฒนาฯ 

 ฝายวิชาการฯ 

 ฝายกิจการฯ 
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เร่ืองท่ีตองแกไข ขอเสนอแนะจากกรรมการ แนวทางพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ กำหนดเวลา 

พนักงานสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

การวางแผนกรอบอัตรากำลัง

ท่ีเหมาะสมและสงเสรมิให

บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

ตามเกณฑการบรรจุเปน

พนักงานงบแผนดิน 

คณะฯ ควรสงเสรมิการจดัหา

รายไดเพ่ิมเติมจากศูนย

วิทยาศาสตร เพ่ือชวยในการ

ปรับเงินเดือนใหกับบุคลากร

สายสนับสนุน 

 สำนักงานคณะ 

 

หมายเหตุ   SC :  โครงการในระดับคณะ   

AC : กิจกรรมระดบัคณะ 
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สวนท่ี  2 

รายงานการประเมินตนเอง 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามองคประกอบ

คุณภาพ  จำนวน  5  องคประกอบ  18 ตัวบงชี้  ดังตอไปนี้ 
 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 
ประเภท 

ตัวบงช้ี 
เกณฑพิจารณา 

1. การผลิต

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ปจจัยนำเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรง

ตำแหนงทางวชิาการ 

ปจจัยนำเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.4 การบริการนกัศึกษา             

ระดับปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสตูร               

ท่ีมีนักศึกษามีสวนรวม/                   

สรางนวัตกรรมท่ีรอยละ 100 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจยั             

งานสรางสรรค หรือ นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและ         

งานสรางสรรค 

ปจจัยนำเขา จำนวนเงินทุนตอจำนวน                     

อาจารยประจำ 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย

ประจำและนักวิจยั 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ำหนัก           

ผลงานทางวชิาการ 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 
ประเภท 

ตัวบงช้ี 
เกณฑพิจารณา 

2.4 งานวิจัย  งานสรางสรรค  หรือ

นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอ

ชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจำนวน

ผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรค             

ท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชนของ

จำนวนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

หรือนวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ 30 

 

 

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการ

วิชาการ  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

ชุมชน  หรือสงัคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธ กับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจำนวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา           

อยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนกำหนด            

ใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ               

รอยละ 20 

4. ดานศิลป 

วัฒนธรรม

และความ

เปนไทย 

4.1 ระบบและกลไก                  

ดานศิลปวฒันธรรมและ                       

ความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบ             

บูรณาการกับการทำงาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะ              

เพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบนั และ

เอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

 

เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได   = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  

 จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ  

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

ผลการดำเนินการ  
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
คะแนนประเมิน 

หลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตร 

ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

( = ผาน ,  = ไมผาน) 

ระดับปริญญาตรี 

1.หลักสูตร วท.บ. เคมี 3.40  

2. หลักสูตร วท.บ. ฟสิกส 3.28  

3. หลักสูตร วท.บ. ฟสิกสประยุกต 3.22  

4. หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา 3.46  

5. หลักสูตร วท.บ. สถิติศาสตรประยุกต 3.26  

6. หลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร 3.43  

7. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3.55  
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หลักสูตรสาขาวิชา 
คะแนนประเมิน 

หลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตร 

ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

( = ผาน ,  = ไมผาน) 

8. หลักสูตร วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 3.44  

9. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 3.32  

10.หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3.16  

11. หลักสูตร วท.บ.วศิวกรรมซอฟตแวร 2.78  

12. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร WIL) 3.75  

13. วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร (หลักสูตร WIL) 0.00  

14. วศ.บ.วศิวกรรมบริหารงานกอสราง (หลักสูตร WIL) 2.88  

15. วศ.บ.วศิวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรม

สารสนเทศ (หลักสูตร WIL) 

2.57  

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตร วท.ม. เคมีศึกษา 3.31  

2. หลักสูตร วท.ม. ชวีวิทยาศึกษา 3.38  

ระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตร ปร.ด. เคมีศึกษา 2.78  

คะแนนรวมทุกหลักสูตร 54.97 คะแนน 

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 18 หลักสูตร 

คะแนนท่ีได 3.05 คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3.01 คะแนน 3.05 3.05  
 

 

 

รายการหลักฐาน 

วท. 1.1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 

วท. 1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (CAR) 
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จุดเดน 

- หลักสูตรมีระดับคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2 : อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนำเขา 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 

ข้ึนไป 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จำนวนอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จำนวนอาจารยประจำคณะท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได   = 

 รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

x 5  รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก                                        

ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

ผลการดำเนินการ  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยท้ังหมด 113 คน มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกจำนวน 58 คน คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
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รายช่ืออาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน 

1.  ผศ.ดร.กนกพร  ทองสอดแสง ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนา

หลักสูตร) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2.  ผศ.ดร.มานิตย อัญญะโพธิ ์ Ph.D. Botany  University of the Philippines Los 

Banos 

3.  ดร.กมล พลคำ ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน ม.มหาสารคาม 

4.  ดร.พรพิมล พลคำ ปร.ด.ชีวเคมี ม.ขอนแกน 

5.  ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ปร.ด.สถิติ หลักสูตรนานาชาต ิ ม.ธรรมศาสตร 

6.  ผศ.ดร.วุฒิกร สายแกว ปร.ด.วิศกรรมสิ่งแวดลอม ม.อุบลราชธาน ี

7.  รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ปร.ด.เทคโนโลยสีื่อสารและ

การศึกษา 

ม.มหาสารคาม 

8.  ผศ.ดร.กาญจนา ปร.ด.คอมพิวเตอรศึกษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

9.  ผศ.ดร.เนตรชนก จันทรสวาง กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

10.  ผศ.ดร.เมตตา เถาวชาล ี ปร.ด.(เทคโนโลยี) ม.มหาสารคาม 

11.  ผศ.ดร.พรณรงค สิริปยะสิงห ปร.ด. ชวีวิทยา ม.ขอนแกน 

12.  อาจารย ดร.กิจปพน  ศรีธาน ี ปร.ด. สารสนเทศศึกษา ม.ขอนแกน 

13.  ผศ.ภญ. ดร.อรนุช  วงศวัฒนา

เสถียร 

วท.ด.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ

ธรรมชาต ิ

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

14.  ผศ.ดร.รัชชานนัท  ศรีสุภักดิ ์ ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหาสารคาม 

15.  อาจารย ดร.มณฑริา  จนัทวารีย ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหาสารคาม 

16.  อาจารย ดร.มะลิ  สโรบล ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) ม.มหาสารคาม 

17.  อาจารย ดร.เอกสิทธิ์  สุทธะพนิธุ ปร.ด.(ฟสิกส) ม.มหาสารคาม 

18.  อาจารย ดร.วิเชษฐ พลหาญ ปร.ด.ฟสิกส ม.ขอนแกน 

19.  อาจารย ดร.ธนชัย พลเคน ปร.ด.ฟสิกส ม.ขอนแกน 

20.  ผศ.ดร.วสันต ปนะเต ปร.ด.วิศวกรรมเคร่ืองกล ม.มหาสารคาม 

21.  ผศ.ดร.ยุวดี อินสำราญ ปร.ด.ชีววิทยา ม.มหาสารคาม 

22.  ผศ.ดร.พันธิวา แกวมาตย ปร.ด. ชีววิทยา ม.ขอนแกน 
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน 

23.  ผศ.ดร.วิลาวัลย บุณยศุภา ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ม.มหาสารคาม 

24.  ผศ.ดร.ปยะวดี สราภิรมย ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแกน 

25.  ดร.กัลยาณี เจรญิโสภารตัน ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ม.ขอนแกน 

26.  ดร.อรอนงค ไชยเชษฐ วท.ด.ชีววิทยาสิ่งแวดลอม ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

27.  ผศ.ดร.ณภาภัช ไชยน้ำออม ปร.ด.ชีววิทยา ม.มหาสารคาม 

28.  ดร.กุสมุาวดี ฐานเจริญ ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ม.มหาสารคาม 

29.  ผศ.ดร.ผกามาศ ราชมนตร ี ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ ม.มหาสารคาม 

30.  ดร.รติกร แสงหาว ปร.ด.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ม.ขอนแกน 

31.  ผศ.ดร.สรรพสิทธ์ิ  แกวเฮา ปร.ด.สิ่งแวดลอมศึกษา ม.มหาสารคาม 

32.  ดร.ธนวัชร สมตัว วท.ด.เคม ี ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

33.  ดร.วันดี รักไร ปร.ด.เคม ี ม.มหาสารคาม 

34.  ผศ.ดร.ฌานุกรณ ทับทิมใส ปร.ด.เคม ี ม.มหาสารคาม 

35.  ดร.ปนัดดา แทนสุโพธ์ิ ปร.ด.เคม ี ม.ขอนแกน 

36.  ผศ.ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร ปร.ด.เคมีอินทรีย ม.ขอนแกน 

37.  ดร.สมสุข ไตรศุภกิตต ิ ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล ม.มหาสารคาม 

38.  ดร.ธนนชาติ อ่ิมสมบัต ิ ปร.ด.เคม ี ม.มหาสารคาม 

39.  ดร.ดรรชนีย พลหาญ ปร.ด.เคม ี ม.มหาสารคาม 

40.  ดร.ขวัญยืน เหลีย่มสำโรง ปร.ด.เคม ี ม.มหาสารคาม 

41.  ดร.ภริมย สุวรรณสม ปร.ด.เคม ี ม.ขอนแกน 

42.  ดร.นิตยา บรรเทา ปร.ด.สถิติประยุกต ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

43.  ดร.ปรมาภรณ แสงภารา ปร.ด.สถิติ  ม.ธรรมศาสตร 

44.  ดร.บรรชา   นันจรัส ปร.ด.คณิตศาสตร ม.เชียงใหม 

45.  ดร.อัครพงศ วงศพัฒน ปร.ด.คณิตศาสตรประยุกต ม.ขอนแกน 

46.  ดร.วีระพงษ  วงศพินิจ วท.ด.คณติศาสตร ม.เชียงใหม 

47.  ดร.เชาวนวัฒน มั่นยืน ปร.ด.คณิตศาสตร ม.ขอนแกน 

48.  ดร.พัชระ นาเสง่ียม ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร ม.ขอนแกน 
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา สถาบัน 

49.  ดร.สุนันทา  กลิ่นถาวร ปร.ด.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มรภ.มหาสารคาม 

50.  ผศ.ดร.ไชยยันต  สกุลไทย ปร.ด.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มรภ.มหาสารคาม 

51.  ดร.รักถ่ิน เหลาหา ปร.ด.เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา 
ม.พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

52.  ดร.ธาดา จันตะคณุ ปร.ด.เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา 
ม.พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

53.  ผศ.ดร.นรภัทร นอยหลุบเลา ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแกน 

54.  ดร.จรีพรรณ ดลรักษ ปร.ด.การบริหารงานกอสราง

และสาธารณูปโภค 
ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี

55.  ดร.พงศกร พิมพพนิตย กศ.ด. สาขาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 

56.  ผศ.ดร.ภาคย สธนเสาวภาคย ปร.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.ขอนแกน 

57.  ดร.วิทวัช ทิพยแสนพรม ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน ม.มหาสารคาม 

58.  ดร.เกศดาพร  วงษซิ้ม ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน ม.มหาสารคาม 

รวมจำนวนอาจารยประจำคณะท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

58 คน  

จำนวนอาจารยประจำคณะท้ังหมด 112.5 คน  

 

การคำนวณ 

รอยละของอาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 58 

× 100 
112.5 

 = 51.56  % 

   

คิดเปนคะแนน = 
51.56 

× 5 
40 

    

 = 6.45  คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 51.56 5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

วท. 1.2 รายชื่ออาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 : อาจารยประจำสถาบันที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนำเขา 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 

 จำนวนอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
x 100 

 จำนวนอาจารยประจำคณะท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได   = 

 รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวชิาการ  

x 5  รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวชิาการ                                        

ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

 

ผลการดำเนินการ  

 ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยท้ังหมด 113 คน มีอาจารยท่ีมี

ตำแหนงทางวิชาการจำนวน 38 คน คิดเปน 30.08 % 
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 รายช่ืออาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 

 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนงทางวิชาการ 

1.  ดร.สิทธิชัย บุษหม่ัน รองศาสตราจารย 

2.  ดร.กนกพร ทองสอดแสง ผูชวยศาสตราจารย 

3.  นายมานิตย  อัญญะโพธิ์ ผูชวยศาสตราจารย 

4.  นางกรรณิการ ทองดอนเปรียง  ผูชวยศาสตราจารย 

5.  นางกาญจนา คำสมบัติ ผูชวยศาสตราจารย 

6.  นายณัฐพงษ พันธุมณี ผูชวยศาสตราจารย 

7.  ดร.เนตรชนก  จันทรสวาง ผูชวยศาสตราจารย 

8.  นายทองสุข พละมา ผูชวยศาสตราจารย 

9.  ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผูชวยศาสตราจารย 

10.  ดร.พรณรงค สิริปยสิงห ผูชวยศาสตราจารย 

11.  นางเมตตา เถาวชาล ี ผูชวยศาสตราจารย 

12.  ดร.วุฒิกร สายแกว ผูชวยศาสตราจารย 

13.  นายวิจิตร เชาววันกลาง ผูชวยศาสตราจารย 

14.  นายวิชัย ใจสบาย ผูชวยศาสตราจารย 

15.  นายเอกรินทร ศรีลาพัฒน ผูชวยศาสตราจารย 

16.  ดร.รัชชานันท ศรีสุภักดิ ์ ผูชวยศาสตราจารย 

17.  ภญ.ดร.อรนุช  วงศวัฒนาเสถียร ผูชวยศาสตราจารย 

18.  ดร.วสันต ปนะเต ผูชวยศาสตราจารย 

19.  นายพงศธร กองแกว ผูชวยศาสตราจารย 

20.  ดร.มะลิ สโรบล ผูชวยศาสตราจารย 

21.  ดร.ยุวดี อินสำราญ ผูชวยศาสตราจารย 

22.  ดร.วิลาวัลย บุณยศุภา ผูชวยศาสตราจารย 

23.  ดร.พันธิวา แกวมาตย ผูชวยศาสตราจารย 

24.  ดร.ณภาภัช ไชยน้ำออม ผูชวยศาสตราจารย 

25.  นายวรชาติ โตแกว ผูชวยศาสตราจารย 
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนงทางวิชาการ 

26.  ดร.ปยะวดี  สราภิรมย ผูชวยศาสตราจารย 

27.  นางสาวปยรัตน นามเสนา ผูชวยศาสตราจารย 

28.  ดร.ผกามาศ ราชมนตรี ผูชวยศาสตราจารย 

29.  ดร.สรรพสิทธ  แกวเฮา ผูชวยศาสตราจารย 

30.  นายเชิดชัย สมบัติโยธา ผูชวยศาสตราจารย 

31.  ดร.ฌานุกรณ ทับทิมใส ผูชวยศาสตราจารย 

32.  ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร ผูชวยศาสตราจารย 

33.  ดร.ดรรชนีย พลหาญ ผูชวยศาสตราจารย 

34.  ดร.ไชยยันต  สกุลไทย ผูชวยศาสตราจารย 

35.  ดร.นรภัทร นอยหลุบเลา ผูชวยศาสตราจารย 

36.  นายชวิศร ปูคะภาค ผูชวยศาสตราจารย 

37.  ดร.ภาคย สธนเสาวภาคย ผูชวยศาสตราจารย 

รวมจำนวนอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 37 คน 

จำนวนอาจารยประจำคณะท้ังหมด 112.5 คน 

การคำนวณ 

 

รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 

= 

 

37 
 

× 100 
112.5 

 = 33.04 % 

   

คิดเปนคะแนน = 
32.89 

× 5 
60 

 = 2.74   คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 32.89 2.74 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

วท. 1.3  รายชื่ออาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

 
 

จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ำกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล                 

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  อาจารยณวัฒน  นันทะเสน โทรศัพท  :  095-1703524 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.อัครพงศ  วงศพัฒน 

อาจารยนันทพร  ยิ่งรัตนสุข 

โทรศัพท  :  081-0486597  

โทรศัพท  :  062-4562462                    

 

ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดใหคำปรึกษาทางวิชาการและการ

ใชชีวิตแกนักศึกษา โดยมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจำหมูเรียนใหกับ

นักศึกษาทุกชั้นป (วท. 1.4-1-1) ซ่ึงนักศึกษาจะมีการพบอาจารยท่ีปรึกษาใน

วันแรกของการเปดภาคเรียนทุกครั้ง สามารถพบและขอคำแนะนำ คำปรึกษา

วท. 1.4-1-1 คำสั่งแตงตั้ง

อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาภาค

ปกติ ปการศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

เก่ียวกับเรื่องเรียน การปรับตัวและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยกับอาจารยท่ี

ปรึกษาไดตลอดในระหวางคงสถานะเปนนักศึกษาอยู โดยในชวงการรับ

รายงานตัวของนักศึกษาใหมคณะฯ ไดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตกิจกรรมชุมนุมสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (วท. 1.4-1-2) เพ่ือเปนการใหขอมูลและขอแนะนำเบื้องตน

เก่ียวกับการเตรียมพรอมในการเขาศึกษาท้ังในสวนของกิจกรรมวิชาการดาน

การลงทะเบียนเรียน (วท. 1.4-1-5) กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

และกิจกรรมสันทนาการ พฤติกรรมนักศึกษานองใหมในแตละสาขาวิชา 

นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังไดมีการจัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม

กอนเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำปการศึกษา 2563 (วท. 1.4-1-3) เพ่ือเปนการให

นักศึกษาใหมไดรูจักคณาจารย ท้ังนี้กิจกรรมของโครงการคณาจารยและทีม

สโมสรนักศึกษา จะมีการแนะนำระเบียบ ขอตกลงตางๆ เก่ียวกับการเรียน

ตลอดจนคำแนะนำอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนในการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยฯ อีกท้ังยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการแผนพัฒนา

นักศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 ซ่ึงเปนตัวแทนอาจารยฝายพัฒนา

นักศึกษาประจำสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีแตงตั้งข้ึนเพ่ือควบคุม ดูแล และให

คำปรึกษาเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษารวมดวย (วท. 1.4-1-4) 

 

 

วท. 1.4-1-2 รายงานสรุป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดานประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนำ

นักศึกษา ประจำป 2564 

 

 

วท. 1.4-1-3 รายงานสรุป

โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมกอนเขาศึกษาใน

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม ประจำป

การศึกษา 2563 

 

วท. 1.4-1-4 คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

 

วท. 1.4-1-5 ภาพกิจกรรมการ

ไหวคร,ู ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม, แนะนำอาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ              

นอกเวลาแกนักศึกษา 

คณะฯ มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ในชองทางตางๆ ไดแก 

- เว็ปไซตของคณะฯ  

- บอรดประชาสัมพันธ  

วท. 1.4-2-1 เอกสารท่ีใหขอมูล

ตางๆ บนเว็บไซตคณะ บอรด

ประชาสัมพันธ สื่อโซเชียล
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

- สื่อโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค) 

- เอกสารประชาสัมพันธถึงทุกหลักสูตร  

ในสวนของขอมูลตางๆ ท่ีใหบริการ มีดังนี้  

- ประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยผานสื่อ

โซเชียลมีเดียว 

- ขอมูลเก่ียวกับกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  

- แหลงขอมูลหนวยงานสำหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทุกหลักสูตร  

- แหลงความรูท่ีใชในการสมัครงาน เชน เอกสารการเขียนประวัติสวนตัวโดย

ยอเพ่ือใชในการสมัครงาน (Resume) เอกสารการเรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

เอกสารการฝกทักษะภาษาอังกฤษ และเอกสารการสอบเพ่ือวัดความรู

ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) เปนตน 

 

มีเดีย (เฟสบุค) และเอกสาร

ประชาสัมพันธถึงทุกหลักสูตร 

 

วท. 1.4-2-2 ภาพ

ประชาสัมพันธแหลงกิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร 

 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนสำเร็จ

การศึกษาซ่ึง ไดแก โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอน

สำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 (วท. 1.4-3-1) ใหกับนักศึกษา ซ่ึง

กิจกรรมในโครงการนี้มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญมาอบรมใหความรู

ตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมกอนสำเร็จการศึกษาและการ

เตรียมพรอมในการสมัครงาน ไดแก การเขียนประวัติสวนตัวโดยยอเพ่ือใชใน

การสมัครงาน (Resume) โดยวิทยากรจากหนวยงาน Jobtopgun.com 

(วท. 1.4-3-2) 

 

 

วท. 1.4-3-1 รายงานสรุป

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

และเตรียมความพรอมกอน

สำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

 

วท. 1.4-3-2 ภาพกิจกรรมการ

เขียนประวัติสวนตัวโดยยอ 

(Resume) ของนักศึกษา โดย

การอบรมของหนวยงาน 

Jobtopgun.com 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ำกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมทุกโครงการ โดยให

ผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามท่ีมีขอการประเมินท่ีสอดคลองกับ

โครงการและมีผลการประเมินแตละโครงการ ดังนี้ 

 

วท. 1.4-4-1 รายงานสรุป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนำ

นักศึกษา ประจำป 2564  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เกณฑ

มาตรฐ

านขอ 

1-3 

โครงการ/กิจกรรม  

 

กลุมเปาหมา

ยนักศึกษา

ชั้นป 

/รอยละของ

ผูเขารวม 

คะแนนความ

พึงพอใจ 

/ระดับ

ความสำเร็จใน

การดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมกอนเขา

ศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำป

การศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 

1 

/รอยละ 80 

4.43 - ควรมีการ

ประชาสัมพันธ

เพ่ือให

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

มากย่ิงข้ึน 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนำนักศึกษา 

ประจำป 2564 ภายใตกิจกรรมชุมนุมสังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 

2563  

1,2,3,4 

/รอยละ 80 

4.43 - อาคาร

สถานที่จัดงาน

ยังไมมีความ

พรอม

เทาที่ควร 

1 โครงการไหวครูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

“สืบสานประเพณีไทยพรอมใสใจอนุรักษ

สิ่งแวดลอม” ประจำปการศึกษา 2563 

1,2,3,4 

/รอยละ 80 

4.43 - ควรมีการ

ประชาสัมพันธ

เพ่ือให

นักศึกษาเขา

รวมโครงการ

มากย่ิงข้ึน 

1 โครงการคาย Science อาสาพัฒนาชุมชน 

ประจำปการศึกษา 2563  

1,2,3,4 

/รอยละ 90 

4.41 - ควรมีการเพ่ิม

รายการอาหาร

ใหหลากหลาย

ข้ึนตามความ

เหมาะสม 

1 โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมนักศึกษากอน

ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 

2563 

3,4 

/รอยละ 80 

4.51 - ความพรอม

ของเครื่องเสียง 

ลำโพงไม

ชัดเจน 

ไมโครโฟน

ขัดของบอย 

2  คณะฯ ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักส ูตร 

แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ใน

ชองทางตางๆ ไดแก 

- เว็ปไซตของคณะฯ  

- บอรดประชาสัมพันธ  

- สื่อโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค) 

- เอกสารประชาสัมพันธถึงทุกหลักสูตร  

ในสวนของขอมูลตางๆ ที่ใหบริการ มีดังนี้  

- ประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย โดยผานสื่อโซเชียลมีเดียว 

- ขอมูลเก่ียวกับกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  

- แหลงขอมูลหนวยงานสำหรับการฝกประสบการณ

วิชาชีพทุกหลักสูตร  

- แหลงความรูที่ใชในการสมัครงาน เชน เอกสาร

การเขียนประวัติสวนตัวโดยยอเพ่ือใชในการสมัคร

งาน (Resume) เอกสารการเรียนคอมพิวเตอร

พ้ืนฐาน เอกสารการฝกทักษะภาษาอังกฤษ และ

1,2,3,4 4.45 - การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

คณะฯ มี

การอัปเดต

ขอมูลที่ลาชา  

 

วท. 1.4-4-2 รายงานสรุป

โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมกอนเขาศึกษาใน

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ประจำป

การศึกษา 2563 

 

วท.1.4-4-3 รายงานสรุป

โครงการไหวครูคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

“สืบสานประเพณีไทยพรอมใส

ใจอนุรักษสิ่งแวดลอม” 

ประจำปการศึกษา 2563 

 

วท. 1.4-4-4 รายงานสรุป

โครงการคาย Science อาสา

พัฒนาชุมชน ประจำป

การศึกษา 2563 ได 

 

วท. 1.4-4-5 รายงานสรุป

โครงการสงเสริมสมรรถนะและ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFRประจำป 

2563   

วท. 1.4-4-6 รายงานสรุป

โครงการสงเสริมสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล ประจำป 

2563 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เอกสารการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไป 

(ภาค ก) เปนตน 

3 โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ประจำปการศึกษา 2563 

4 

/รอยละ 80 

4 - 

3 โครงการส งเสร ิมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ประจำป

การศึกษา 2563  

4 

/รอยละ 

100 

4 - ระยะเวลาใน

การจัดสั้น

เกินไป 

เนื่องจาก

นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรฯ 

มีพ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤษ

ไมดีเทาที่ควร 

3 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความ

พรอมกอนสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 

2563  

4 

/รอยละ 90 

4.41 - ควรมีการ

ประชาสัมพันธ

ใหนักศึกษา

รวมประเมิน

ความพึงพอใจ

ของโครงการ

มากย่ิงข้ึน 

 

 

วท. 1.4-4-7 รายงานสรุป

โครงการปฐมนิเทศเตรียมความ

พรอมนักศึกษากอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ ประจำป

การศึกษา 2563 

 

วท. 1.4-4-8 รายงานสรุป 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

และเตรียมความพรอมกอน

สำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

 5 นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

- จากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมดานพัฒนานักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 (ปงบประมาณ 2564) (วท. 1.4-4-1 ถึง วท. 1.4-4-8) ไดนำ

ผลการดำเนินงาน ขอเสนอแนะ และผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมมา

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้น ดังนั้น ฝายกิจการนักศึกษา

และบริการวิชาการจึงจัดทำ (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจำป พ.ศ. 2565 (วท. 1.4-5-1)  และในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ (ประธานหลักสูตร) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 

พฤษภาคม 2564 โดยวางแผนดานการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

    - โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมก อนเขาศึกษาในคณะ

ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยี /โครงการไหวคร ูคณะวิทย ฯ ควรมีการ

ประชาสัมพันธผานสื่ออนไลนตางๆ เชน เวปไซนคณะวิทยฯ เฟสบุคของ

คณะฯ หรือสรางไลนกลุมนักศึกษาใหม เพื่อกระตุนนักศึกษาใหเขารวมมาก

ยิ่งข้ึน 

วท. 1.4-5-1 (ราง) แผนพัฒนา

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจำป พ.ศ. 

2565 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

    - ในดานการใหบริการดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ในชองทางตางๆ เพ่ือใหขอมูลขาวสารมีความ

ทันสมัย จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ฝายระบบสารสนเทศคณะฯ เพื่อให

ขอมูลขาวสารท่ีทันตอสถานการณปจจุบัน 

   - โครงการส งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช ภาษาอ ังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFR จะปรับใหการอบรมทางดานภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 

เนื ่องจากนักศึกษาคณะวิทยฯ ยังมีพื ้นฐานทางดานภาษาอังกฤษไมดี

เทาท่ีควร เปนตน 

เพ่ือวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2564 ตอไป 

 6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

คณะฯ ไดมีการเผยแพรขอมูลและความรูที ่เปนประโยชนในการประกอบ

อาชีพแกศิษยเกา ผานชองทางเว็บไซตคณะฯ และสื่อโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค) 

(วท. 1.4-6-1) โดยมีการใหขอมูลตางๆ เชน 

 - ความร ู  ในการเข ียนประวัต ิส วนตัวโดยยอเพื ่อใช ในการสมัครงาน 

(Resume) 

 - ความรูทางดานวิชาการ เชน ความรูในการเตรียมสารละลาย ความรูความ

ปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการเคมี และความรูเก่ียวกับพอลิเมอร เปนตน 

 - ความรูคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เชน Microsoft offices 

 - การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการนำเสนองาน 

 - การประชาสัมพันธเก่ียวกับการรับสมัครงานท่ีเก่ียวของกับบัณฑิตท่ีจบจาก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อีกท้ังในสวนของแตละสาขาวิชายังไดจัดทำชองทางเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล

หรือความรู รวมถึงการจัดโครงการตางๆ ใหแกศิษยเกาผานทางชองทาง

เว็บไซตคณะฯ และสื่อโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค) (วท. 1.4-6-2) 

และคณะฯ ไดมีการประชาสัมพันธไปยังศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เก่ียวกับการจัดงานประชุมวิชาการตางๆ การอบรมในหลักสูตร

ระยะสั้น ซ่ึงเปนขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการนำไปใชในการ

ประกอบอาชีพแกศิษยเกาได (วท. 1.4-6-3) 

วท. 1.4-6-1 เว็บไซตคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

วท. 1.4-6-2 สื่อโซเชียลมีเดีย 

(เฟสบุค) ของคณะฯและของ

สาขาวิชาหรือหลักสูตร 

 

 

วท. 1.4-6-3 การ

ประชาสัมพันธขาวสารดานการ

ประชุมวิชาการ การอบรม

หลักสูตรระยะสั้น ผานสื่อ

โซเชียลมีเดีย  
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนำเขา 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดำเนินกิจกรรมที ่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู  

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนำ  

    ผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  อาจารยณวัฒน  นันทะเสน โทรศัพท  :  095-1703524 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.อัครพงศ  วงศพัฒน 

อาจารยนันทพร  ยิ่งรัตนสุข 

โทรศัพท  :  081-0486597  

โทรศัพท  :  062-4562462                    
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยใหนักศึกษามีสวนรวม              

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)ใน

ภาพรวมของคณะ โดยใหทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะฯ ไดมีสวนรวมในการจัดทำ

แผนและการจัดกิจกรรมตางๆ แกนักศึกษา โดยไดแตงตั้งใหสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการในการจัดทำ

แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ

ทบทวน พ.ศ. 2563) ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 010/2562 

(วท. 1.5-1-2) 

 

 
(ภาพถายหลังจากทำแผนพัฒนานักศึกษา ระหวางอาจารยกับนักศึกษา) 

วท. 1.5-1-1 แผนพัฒนา

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-

2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2563) 

 

วท. 1.5-1-2 คำสั่งคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ี 010/2563 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ

แผนพัฒนานักศึกษา  

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดำเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนและ

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู  

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข (การส่ือการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ในแผนการจัดกิจกรรม คณะฯ ไดดำเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 5 ประการ โดย

การจัดกิจกรรมภายใตโครงการตางๆ ดังนี้  

 

วท. 1.5-2-1 การ

ดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจำป 2563 

(ปงบประมาณ 2564) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลำ 

ดับ 

ที่ 

 

โครงการ 

คุณลักษณะบัณฑิต

TQR 

นศ.

ชั้นป 

 

ผลการดำเนินงาน/

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ 

 

ขอเสนอ 

แนะ 1 2 3 4 5 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

ประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เ พ่ือ

พ ัฒนาศ ักยภาพผ ู นำน ักศ ึ กษา 

ประจำป 2564 

      2, 

3 

 

- รอยละของโครงการ 

ที่สงเสริมการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิตฯ รอยละ

80 (บรรลุ) 

- จำนวนโครงการที่

สงเสริมการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามความตองการของ

ผุใชบัณฑิตฯ 1 

โครงการ (บรรลุ) 

- นักศึกษา

ไดฝกการ

เขียน

โครงการฯ 

ซึ่งเปน

แนวทางที่ดี 

- ไดทราบ

เรื่องประกัน

คุณภาพ 

และทราบ 

PDCA 

2 โ ค ร งก า ร เ ต ร ี ย มค ว ามพ ร  อ ม

นักศึกษาใหมกอนเขาศึกษาในคณะ

ว ิ ทยาศาสตร  และ เ ทค โ น โ ล ยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ประจำปการศึกษา 2563 

      

1 

- รอยละของโครงการ 

ที่สงเสริมการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิตฯ รอยละ

80 (บรรลุ) 

- จำนวนโครงการที่

ส  ง เ ส ร ิ ม ก า ร ผ ลิ ต

บ ัณฑิตท ี ่ม ีค ุณภาพ

ตามความตองการของ

ผ ุ  ใ ช  บ ั ณ ฑ ิ ต ฯ  1 

โครงการ (บรรลุ) 

- ควรมีการ

ประชาสัมพั

นธเพ่ือให

นักศึกษา

เขารวม

โครงการ

มากย่ิงข้ึน 

3 โครงการไหวครูคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 

2563 “สืบสานประเพณีไทยพรอม

ใสใจอนุรักษสิ่งแวดลอม” 

     1, 

2, 

3, 

4 

- ระดับความสำเร็จ

ของวัตถุประสงคใน

การจัดโครงการฯ 

4.32 (บรรลุ) 

- ระดับความรูความ

เขาใจในเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

ของผูเขารวม

โครงการฯ 4.22 

(บรรลุ) 

- ควรมีการ

ประชาสัมพั

นธเพ่ือให

นักศึกษา

เขารวม

โครงการ

มากย่ิงข้ึน 

4 โครงการคาย Science อาสาพัฒนา

ชุมชน ประจำปการศึกษา 2563 

     1, 

2, 

3 

- รอยละ

กลุมเปาหมายเขารวม

โครงการฯ รอยละ 90 

(บรรลุ) 

- ระดับความสำเร็จ

ของวัตถุประสงคใน

การจัดโครงการฯ 

4.50 

- ควรมีการ

เพ่ิมรายการ

อาหารให

หลากหลาย

ข้ึนตาม

ความเหมาะ

เสม 

5 โครงการส งเสร ิมสมรรถนะและ

ท ักษะการใช ภาษาอ ังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFR ประจำป

      

4 

- นักศึกษทั้งหมด 274 

คน เขาทดสอบ249 

(รอยละ 83.84) 

- ระยะเวลา

ในการจัด

สั้นเกินไป 

 

วท. 1.5-2-2 รายงานสรุป

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผูนำ

นักศึกษา ประจำป 2564 

 

วท. 1.5-2-3 รายงานสรุป

โครงการเตรียมความพรอม

นักศึกษาใหมกอนเขาศึกษา

ในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม 

ประจำปการศึกษา 2563 

 

วท. 1.5-2-4 รายงานสรุป

โครงการไหวครูคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำปการศึกษา 2563 

“สืบสานประเพณีไทยพรอม

ใสใจอนุรักษสิ่งแวดลอม” 

 

วท. 1.5-2-5 รายงานสรุป

โครงการคาย Science 

อาสาพัฒนาชุมชน ประจำป

การศึกษา 2563 ได 

 

(ตัวชี้วัดรวม) 

วท. 1.4-4-5 รายงานสรุป

โครงการสงเสริมสมรรถนะ
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา 2563 พบวาอยูในระดับ  A1 

จำนวน 13 คน 

)5.22(% ระดับ A2 

จำนวน คน 229 

)91.97(%  ระดับ B1 

จำนวน 5 คน 

)2.01 (% ระดับ B2 

จำนวน 2 คน )0.80 (  

- ระดับความสำเร็จใน

ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น

โครงการอยูที่ระดับ 4 

เนื่องจาก

นักศึกษา

คณะ

วิทยาศาสต

รฯ มี

พ้ืนฐานทาง

ภาษาอังกฤ

ษไมดี

เทาที่ควร 

6 โครงการส งเสร ิมสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัลประจำปการศึกษา 

2563 

     4 - ทั้งหมด 274 คน 

เขาสอบ จำนวน 233 

คน )85.04  (%ผาน

จำนวน 209  คน 

)76.28 (%ไมผาน

จำนวน 24  คน 

)8.76 (%ไมเขาสอบ

จำนวน  41  คน 

)14.96 (%  

- ระดับความสำเร็จใน

ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น

โครงการอยูที่ระดับ 4 

- 

7 โครงการปฐมนิเทศเตร ียมความ

พร  อ มน ั ก ศ ึ ก ษ าก  อ น ออกฝ ก

ประสบการณว ิชาช ีพ ประจำป

การศึกษา 2563 

     3, 

4 

- ร อยละของจำนวน

ผู เขารวมโครงการฯ 

รอยละ 84 (บรรลุ) 

- ความรู ความเขาใจ

เกี ่ยวกับเอกสารหรือ

ค ู  ม ื อ ท ี ่ ใ ช  ใ น ก า ร

ประกอบการออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ

แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า

บ ุ คล ิ กภาพ ในกา ร

ปฏิบัติงาน 4.45 

- ควรมี

ความพรอม

ของเครื่อง

เสียง ลำโพง

เสียงไม

ชัดเจน 

ไมโครโฟน

ติดขัดบอย 

8 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและ

เตรียมความพรอมกอนสำเร็จ

การศึกษา ประจำปการศึกษา 2563 

     4 - ร อยละของจำนวน

ผู เขารวมโครงการฯ 

รอยละ 84 (บรรลุ) 

- ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเรซูเม 

(ประวัติยอสำหรับใช

สมัครงาน) เปน

รูปแบบมาตรฐานใน

การสมัครงาน 4.35 

- 

 

 

 

 

และทักษะการใช

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFR

ประจำป 2563   

(ตัวชี้วัดรวม) 

วท. 1.4-4-6 รายงานสรุป

โครงการสงเสรมิสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

ประจำป 2563 

  

 

วท. 1.5-2-7 รายงานสรุป

โครงการสงเสรมิสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 

วท. 1.5-2-8 รายงานสรุป

โครงการปฐมนิเทศเตรียม

ความพรอมนักศึกษากอน

ออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

ประจำปการศึกษา 2563 

 

วท. 1.5-2-10 รายงานสรุป 

โครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาและเตรียมความ

พรอมกอนสำเร็จการศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูนำนักศึกษา จำนวน 28 คน ประจำป 2564 ในวันท่ี 1-3 เมษายน 

2564 เปนการใหความรูการประกันคุณภาพแกนักศึกษากับทีมงานสโมสร

นักศึกษาคณะฯและการแลกเปลี่ยนประสบการณจากสโมสรนักศึกษาคณะฯ รุน

เกากับรุนใหม หลังจากกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะฯ สามารถใชความรูจากการ

อบรมไปใชในการเขียนโครงการได โดยมีกิจกรรม 

 - บรรยายเก่ียวกับเรื่องภาวะผูนำนักศึกษา 

 - บรรยายเก่ียวกับดานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนำ

นักศึกษา 

 - ฝกภาคปฏิบัติโดยชุดครูฝกผูนำนักศึกษา 

 - ฝกภาคปฏิบัติแยกฝายผูนำ ฝายปกครอง สันธนาการ และพยาบาล กิจกรรม

รอบกองไฟ 

 - ฝกภาคปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ ทดสอบการฝกภาคปฏิบัติของผูนำ

นักศึกษาแตละฝาย และพิธีบายศรีสูขวัญ 

 - ทดสอบ/สอบถาม/วัดผลหลังจัดโครงการ/กิจกรรม 

และยังมีผลสะทอนจากผูเขารวมโครงการ (นักศึกษา) คือ ฝกการเขียนโครงการ

ซ่ึงเปนแนวทางท่ีดี และไดทราบเรื่องประกันคุณภาพ ทราบ PDCA 

  

วท. 1.5-3-1 รายงานสรุป

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผูนำ

นักศึกษา ประจำป 2564   

 4 ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนำผล                     

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป 

ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ไดมีการประชุม เก่ียวกับ ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะของทุกๆ โครงการ มีมติใหดำเนินการทุกโครงการฯ

ตอไป แตจะปรับปรุงและพัฒนาในบางโครงการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพแก

ผูเขารวมอบรมมากท่ีสุด เชน 

  - โครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

CEFR ควรมีระยะเวลาการอบรมใหมากข้ึน เนื่องจากนักศึกษาคณะฯ ยังมี

พ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน ฯลฯ  

คณะฯ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคทุกกิจกรรม (วท. 1.5-4-1) 

และนำผลการประเมินมาสรุปและวิเคราะหเพ่ือจัดทำ (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา 

วท. 1.5-4-1 รายงานผลการ

ดำเนินงานดานพัฒนา

นักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

(ปงบประมาณ 2564) 

 

วท. 1.5-4-2 (ราง) 

แผนพัฒนานักศึกษา คณะ



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2563 | 54  

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป การศึกษา 2564 (วท. 1.5-4-2)  

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำป การศึกษา 2564 

 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ไดมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัด ของแผนการจัด

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานของแต

ละโครงการ เชน วัตถุประสงคของโครงการ, ผลของการดำเนินงาน, ระดับ

ความสำเร็จของแตละโครงการ, คะแนนความพึงพอใจ, รอยละของผูเขารวม

โครงการ, ขอเสนอแนะ เปนตน 

 และคณะฯ ยังไดมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคของแผน ดังนี้ 

 

1. เพื่อพัฒนาระบบกลไกการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561-

2565) มาใชเปนแนวปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที ่วางไว โดยการจัดทำ

แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ

ทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

2. เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และเปนแนวทางการวางแผนดำเนินงานการพัฒนานักศึกษาในอีก 5 ปขางหนา 

โดยการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมและไดนำผลการประเมินไปจัดทำ 

(ราง) แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 

2564 

 

วท. 1.5-5-1 แผนพัฒนา

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-

2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2563) 

 

วท. 1.5-5-2 รายงานผลการ

ดำเนินงานดานพัฒนา

นักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

(ปงบประมาณ 2564) 

 

วท. 1.5-5-3 (ราง)

แผนพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำปการศึกษา 2565 

 

 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ไดดำเนินกิจกรรมดานพัฒนานักศึกษาครบทุกกิจกรรมตามแผน มีการ

ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม และไดนำผลการ

ประเมินไปปรับปรุงในการดำเนินการจัดกิจกรรมตอไปโดยการจัดทำ (ราง) 

แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำป พ.ศ. 2565 

 

 

วท.1.5-6-1 รายงานผลการ

ดำเนินงานดานพัฒนา

นักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 

(ปงบประมาณ 2564) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

วท. 1.5-6-2 (ราง) 

แผนพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำปการศึกษา 2565 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- การประเมินผลการดำเนินงานควรเขียนใหเห็นผลลัพธท่ีชัดเจน 

- การประเมินผลการดำเนินงานควรนำไปสูแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา/โครงการ 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

           - การเขียนรายงานสรุปโครงการฯ ควรเขียนผลการดำเนินงานใหเหน็ถึงกระบวนการท่ีนำไปสูแนว

ทางการปฏิบัติท่ีเกิดผลการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 



 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 : การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ฯ และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาป

สุดทายท่ีเขาสอบ 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการสงเสริม  สนับสนุน  ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

คณะมีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน  ใหมีการพัฒนานักศึกษา

ดานภาษาอังกฤษทุกชั้นป ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษโดยสำนักวิเทศ

สัมพันธและการจัดการศึกษานานาชาติ  

2. นักศึกษาชั้นปท่ี 1-3 เรียนวิชาการศึกษาท่ัวไป และวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับวิทยาศาสตร 

วท-1.6-1-1 ระบบและกลไกใน

การสงเสริม สนับสนุน ใหมีการ

พัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ สำนักวิเทศ

สัมพันธและการจัดการศึกษา

นานาชาติ 
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. นักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 สาขาวิชาและคณะจัดอบรมภาษาอังกฤษ 

4. สำหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย สำนักวิเทศสัมพันธและการจัดการศึกษา

นานาชาติไดจัดการสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR  

 

 2 มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษจากการมีสวนรวมของหลักสูตร                       

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำคณะ 

วท-1.6-2-1 แผนพัฒนา

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

(แผนพัฒนานักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 

พ.ศ.2563)) 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา               

ดานภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนโครงการ 

สงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  9,500 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 1) สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาดานการใช

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) ดวยกิจกรรมการอบรมเพ่ือเตรียมตัว

ทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปสุดทายในหัวขอ 

“TOEIC Preparation” จาก วิทยากร อ.ธนัชพร ขัติยนนท คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 2) พัฒนาทักษะความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได 

(Working Knowledge) ดวยการฝกฝนการทำแบบทดสอบ TOEIC - Test 

of English for International Communication จาก วิทยากร อ.ธนัชพร 

ขัติยนนท คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หัวขอในการฝก

ประกอบดวย Listening test และ Reading test 

วท-1.6-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระยะ 1 ป (พ.ศ.

2564) 

วท-1.6-3-2 รายงานสรุปผล

การดำเนินงานโครงการสงเสริม

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFR 

 

 

 4 มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะไดดำเนินการและมีการกำกับติดตาม และประเมินความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน ดังนี้ 

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยไดดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงคในการสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถของนักศึกษาดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 

พัฒนาทักษะความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได 

(Working Knowledge) และทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา แตไมบรรลุผลตามเปาหมายตัวชี้วัดของโครงการ

ดานผลการประเมินตามเกณฑการดำเนินงานตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริม

สมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ และไมบรรลุผลตามตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินตามเกณฑการ

ดำเนินงานตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานในขอ 5 ท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีป

สุดทายตองผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 ของ

นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ โดยมีนักศึกษาท่ีเขาสอบไมนอยกวารอยละ 

20 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 

2. คณะไดนำผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของกิจกรรมมาปรับปรุง

แผนพัฒนานักศึกษาดานสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ป

การศึกษา 2564 
วัตถุประสงคของ

แผน 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมา

ย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

 
บรรล ุ

 ไม

บรรล ุ

1. เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาความรู

ความสามารถของ

นักศึกษาดานการใช

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะ

ความสามารถการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ในระดับที่ใชงานได 

(Working 

Knowledge) 

1. รอยละของ

นักศึกษาที่ไดรับ

การสงเสริมและ

พัฒนาความรู

ความสามารถดาน

การใช

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR  

รอยละ 

100 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 จำนวน 297 

คน ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาความรูความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ คิดเปนรอย

ละ 100 

  

2. ระดับ

ความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน

โครงการสงเสริม

และพัฒนาความรู

ระดับ 5* 1. มีระบบและกลไกในการ

สงเสริม สนับสนุน ใหมีการ

พัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

  

วท-1.6-4-1 รายงานสรุปผล

การดำเนินงานโครงการสงเสริม

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานสากล CEFR 

วท-1.6-4-1 แผนพัฒนา

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

(แผนพัฒนานักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 

พ.ศ.2564)) 
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. เพ่ือทดสอบ

ความรูภาษาอังกฤษ

ตามแบบทดสอบ

มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

ความสามารถดาน

การใช

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนา

นักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ จากการมีสวน

รวมของหลักสูตรโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ 

และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

5. ไดนำผลการดำเนินงานตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ มา

ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนา

นักศึกษาดานสมรรถนะและ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ป

การศึกษา 2564 

3. จำนวน

นักศึกษาที่ผาน

เกณฑการทดสอบ

สมรรถนะและ

ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานการ

วัดผล CEFR (B1) 

รอยละ 

50 

การทดสอบความรู

ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา จัด

โดยสำนักวิเทศสัมพันธและการ

จัดการศึกษานานาชาติ มี

นักศึกษาเขาทดสอบการวัด

ระดับทักษะภาษาอังกฤษ

จำนวน 249 คน จากจำนวน

นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด 

297 คน คิดเปนรอยละ 83.84 

ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย

ทั้งหมดที่เขาสอบ ผลการ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาปสุดทายของ

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พบวาอยูในระดับ 

Basic User และ 

Independent User ดังนี้ 

- A1 (Breakthrough) จำนวน 

13 คน คิดเปนรอยละ 5.22 

- A2 (Waystage) จำนวน 229 

คน คิดเปนรอยละ 91.97 

- B1 (Threshold) จำนวน 5 

คน คิดเปนรอยละ 2.01  

- B2 (Vantage) จำนวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 0.80  
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

ของนักศึกษาช้ันปท่ีสุดทายท่ีเขาสอบ 

การทดสอบความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธและการจัดการศึกษานานาชาติ มีนักศึกษาเขา

ทดสอบการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษจำนวน 249 คน จากจำนวน

นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 297 คน คิดเปนรอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นป

สุดทายท้ังหมดท่ีเขาสอบ ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาปสุดทายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาอยูในระดับ  

Basic User:  

• A1 (Breakthrough):   จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.22 

• A2 (Waystage):   จำนวน คน 229 คิดเปนรอยละ 91.97 

วท-1.6-5-1 ผลการทดสอบวัด

ระดับภาษาอังกฤษ 

 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ  4 ขอ 4 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ฯ และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาป

สุดทายท่ีเขาสอบ ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถของนักศึกษาดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) และพัฒนาทักษะความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงาน

ได (Working Knowledge) ประกอบดวย Listening test และ Reading test 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2563 | 61  

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

ทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นป เพ่ือติดตามผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

วางแผนการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ในทักษะดานตางๆ ใหเหมาะสมกับพ้ืนฐานของนักศึกษาในแต

ละชั้นป 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7 : การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตรโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล  

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในป

ถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไมนอย

กวารอยละ 50 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการสงเสริม  สนับสนุน  ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล 

คณะมีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน  ใหมีการพัฒนานักศึกษาใน

ดานดิจิทัล ทุกชั้นป ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สอบวัดระดับทักษะในดานดิจิทัล 

2. นักศึกษาชั้นปท่ี 1-3 เรียนวิชาการศึกษาท่ัวไป  

3. นักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 สาขาวิชาและคณะจัดอบรมทักษะในดานดิจิทัล 

วท.-1.7-1-1 ระบบกลไกในการ

สงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล (ระดับสถาบัน) 
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

4. สำหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3-4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไดจัดทำระบบการทดสอบทักษะดิจิทัล 

 

 2 มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล  จากการมีสวนรวมของหลักสูตร  

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตรโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

วท.-1.7-2-1 แผนพัฒนา

นักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล 

(แผนพัฒนานักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 

พ.ศ.2563)) 

 

 3 มีการจัดสรรงบประมาณ  และส่ิงสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานดิจิทัล 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริม

สมรรถนะและทักษะดานดจิิทัล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  

9,500 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

  1) สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาดานดิจิทัล ดวย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบทักษะดานดิจิทัลใหกับนักศึกษา

ชั้นปท่ี 4 จากวิทยากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

  2) ทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลตามระบบทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

 

วท.-1.7-4-1 แผนปฏิบัติ

ราชการ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ระยะ 1 ป (พ.ศ.

2564) 

วท.-1.7-3-2 รายงานสรุปผล

การดำเนินงานโครงการสงเสริม

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

 4 มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ  และมีการนำผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 

คณะไดดำเนินการและมีการกำกับติดตาม และประเมินความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน ดังนี้ 

วท.-1.7-3-1 รายงานสรุปผล

การดำเนินงานโครงการสงเสริม

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงคใน

การสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาดานดิจิทัล และ

การทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลตามระบบทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบรรลุผลตาม

เปาหมายตัวชี้วัดของโครงการดานผลการประเมินตามเกณฑgการดำเนินงาน

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล และบรรลุผลตาม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินตามเกณฑการ

ดำเนินงานตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ตาม

เกณฑมาตรฐานในขอ 5 ท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายตองผานเกณฑ 

IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไมนอยกวารอยละ 50 

โดยมีนักศึกษาท่ีเขาสอบผานเกณฑของมหาวิทยาลัยรอยละ 76.28 

2. คณะไดนำผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงคของกิจกรรมมาปรับปรุง

แผนพัฒนานักศึกษาดานสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ป

การศึกษา 2564 
วัตถุประสงคของแผน ตัวชี้วัด คา

เปาหม

าย 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย 

 
บรรล ุ

 
ไม

บรรล ุ

1. เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาความรู

ความสามารถของ

นักศึกษาดานดิจิทัล 

2. เพ่ือทดสอบ

สมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัลตามระบบ

ทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

1. รอยละของ

นักศึกษาที่ไดรับ

การสงเสริมและ

พัฒนาความรู

ความสามารถ

ดานดิจิทัล 

รอยละ 

90 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 จำนวน 233 คน 

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถดานดิจิทัล จาก

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่คงอยูจริง

จำนวน 274 คนคิดเปนรอยละ 

85.04  

  

 2. ระดับ

ความสำเร็จใน

การดำเนินงาน

โครงการ

สงเสริมและ

พัฒนาความรู

ความสามารถ

ดานดิจิทัล 

ระดับ 

4* 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม 

สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษา

ใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา

ใหมีความสามารถดานดิจิทัล จาก

การมีสวนรวมของหลักสูตรโดย

ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และ

สิ่งสนับสนุนการดำเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานดิจิทัล 

4. มีการประเมินความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ  

  

วท.-1.7-2-1 แผนพัฒนา

นักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล 

(แผนพัฒนานักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 

พ.ศ.2564)) 
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มี ข

อ 

เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3. จำนวน

นักศึกษาที่ผาน

เกณฑการ

ทดสอบ

สมรรถนะและ

ทักษะดาน

ดิจิทัล 

รอยละ 

50 

การทดสอบสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัลตามระบบทดสอบ

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มีนักศึกษาเขาทดสอบจำนวน 233 

คน จากจำนวนนักศึกษาชั้นป

สุดทายทั้งหมด 274 คน คิดเปน

รอยละ 85.04 ผลการทดสอบ

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล

สำหรับนักศึกษาชั้นปสุดทายของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พบวามีนักศึกษาผานเกณฑการ

ทดสอบรอยละ 76.28  

  

 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา  หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนดไมนอยกวารอยละ 50 

การทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลตามระบบทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนักศึกษาเขาทดสอบ

จำนวน 233 คน จากจำนวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 274 คน คิดเปน

รอยละ 85.04 ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสำหรับ

นักศึกษาปสุดทายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวามีนักศึกษา

ผานเกณฑการทดสอบรอยละ 76.28 

 

วท.-1.7-5-1 ผลการทดสอบวัด

ระดับสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

 

จุดเดน 

1. มีระบบกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตรโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนนุการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล  
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4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในป

ถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไมนอย

กวารอยละ 50 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 1.8 : หลักสูตรที่นกัศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวตักรรม 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 จำนวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
x 100 

 จำนวนหลักสูตรท้ังหมดในคณะ 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได   = 

 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม  

x 5  รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี   อาจารย ดร.กมล  พลคำ โทรศัพท  : 088-7222980 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

 

อาจารยกลยุทธ  ดีจริง 

อาจารยอังศุมา กานจักร 

โทรศัพท  : 081-7699196 

โทรศัพท  : 087-6403526 

 

ผลการดำเนินการ 

คารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรม = 

 จำนวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
 

 จำนวนหลักสูตรท้ังหมดในคณะ 

 

คะแนนท่ีได   = 

รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 5 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมท่ี

กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดำเนินการ  

ชื่อหลักสูตร 

 

นวัตกรรม 

 

อาจารยและนักศึกษาที่รวม

สรางนวตักรรม 

 

ชุมชนที่นำนวตักรรมไปใช

ประโยชน 

หนังสือ

รับรอง

การใช

ประโยชน 

1. ชีววิทยา การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ

จากเห็ดนางฟาและขาวหอมมะลิ

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยการบูรณา

การงานวิจยัดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

1. ผศ.ดร.ปยรัตน  นามเสนา 

2. นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 

บานกางกี ่ตำบลเมืองเตา 

อำเภอพยัคฆภูมพิิสัย  

จังหวัด มหาสารคาม 

√ 

2. เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) การบูรณาการความรูและงานวิจัย

ทางเทคโนโลยีชีวภาพสูชุมชน  

1. อาจารยผกามาศ ราชมนตรี 

2. นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ 

บานโรงบม ตำบลโคกกอ 

อำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 

√ 

3. สถิติศาสตรประยุกต การบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจยัและบริการวิชาการแก

ชุมชน “การเก็บขอมูลความเครียด

จากสถานการณวกิฤต COVID 19 

และปจจยัที่สงผลตอควมเครียด

ของประชาชน” 

1. อาจารยณิฏะญาร บรรเทา 

2. นักศึกษาสาขาวิชาสถิติศาสตร

ประยุกต 

บานหนองอุม ตำบลนาสีนวล 

อำเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม 

√ 

4. คณิตศาสตร การใชเทคโนโลยีการอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยรวมกบัความ

รอนจากรังสี อินฟราเรดเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต และเพิ่มมูลคา

สินคา “แบบจำลองการทำนาย

ระยะเวลาอบแหงปลา” 

1. อาจารยอัครพงศ วงศพัฒน 

2. อาจารยกลยุทธ ดีจริง 

3. นักศึกษา ค.บ.ฟสิกส 

4. นักศึกษา วท.บ.ฟสิกส 

5. นักศึกษา วท.บ คณิตศาสตร 

กลุมวิสาหกิจแปรรูปปลา

ทาเรือภูสิงห จังหวัดกาฬสินธุ 

√ 

5. เคม ี การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอ

อีสานดวยนวัตกรรม ภายใต

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา

ชุมชน 

1. อาจารยเมตตา เถาวชาลี 

2. นักศึกษาสาขาวิชาเคม ี

วิสาหกจิชุมชน  

1. บานโพนทอง/บานหนอง

โนนใต ตำบลหนองคู อำเภอ

นาดูน จังหวัดมหาสารคาม  

2. บานหนองยาง ตำบลหวั

ขวาง อำเภอโกสุมพิจยั จังหวัด

มหาสารคาม 

√ 

6. วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม การประยกุตถังดักไขมันรวมกับ

ผักตบชวาในการบำบัดไขมันและ

น้ำมันในน้ำเสียจากครัวเรือน 

1. อาจารยอังศุมา กานจกัร 

2. น.ส. ธิดารัตน สีดารอยเอ็ด 

3. น.ส. พชรรัตน ลาหนองแคน 

4. น.ส. สุภาพร บุริมาศ 

ครัวเรือนในชุมชนตำบลเกิ้ง 

อำเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม 

√ 

7. ฟสิกส การใชเทคโนโลยีการอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยรวมกบัความ

รอนจากรังสี อินฟราเรดเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต และเพิ่มมูลคา

1. อาจารยกลยุทธ ดีจริง 

2. ดร.ธนชัย พลเคน 

3. นักศึกษา ค.บ.ฟสิกส  

4. นักศึกษา วท.บ ฟสิกส 

กลุมวิสาหกิจแปรรูปปลา

ทาเรือภูสิงห จังหวัดกาฬสินธุ 

√ 
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ชื่อหลักสูตร 

 

นวัตกรรม 

 

อาจารยและนักศึกษาที่รวม

สรางนวตักรรม 

 

ชุมชนที่นำนวตักรรมไปใช

ประโยชน 

หนังสือ

รับรอง

การใช

ประโยชน 

สินคา “เคร่ืองอบแหงปลาพลังงาน

แสงอาทิตย” 

5. นักศึกษา วท.บ คณิตศาสตร 

8. สาธารณสขุชุมชน การสงเสริมการดูแลสุขภาพของ

ผูสูงอายุโดยใชภูมิปญญาพื้นบาน

ของไทย ดานการดูแลสุขภาพ 

คุณภาพชีวิตและความตองการดูแล

สุขภาพ 

1. ผศ.ดร.อรนุช วงศวัฒนา

เสถียร 

2. ดร.กนกพร ทองสอดแสง 

3. ภัทรินทร กิตติบุญญาคุณ 

4. สุภาพร กุลธิน ี

ตำบลแวงนาง อำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 

√ 

9. ชีววิทยาศึกษา (ป.โท) บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรแบบสืบ

เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

เร่ืองเซลลและการทำงานของเซลล

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

4  

1. ผศ.ดร.ยุวดี อินทรสำราญ 

2. นางสาวสุจิตรา แสนวัง 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย สังกัดสำนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

บุรีรัมย ภาคเรียนที่ 2/2563 

√ 

10. เคมีศึกษา (ป.โท) การศึกษาองคประกอบทางเคมีของ

ธูปษแีละสารสกัดเซลลูโลสจาก

ธูปษีเพือ่ประยกุตใชผลิตภัณฑ

อาหาร 

1. ผศ.ดร.พัชราภรณ พิมพจันทร 

2. นางสาวสุรีรัตน อูสูงเนิน 

3. นางสาวบิดร สิริกานต 

4. นางสาวอรุณรัตน อุทัยคู 

ชุมชนหนองบอ อำเภอบรบอื  

จังหวัดมหาสารคาม 

√ 

11. วิทยาการคอมพิวเตอร - - - - 

12. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร - - - - 

13. วิศวกรรมซอฟตแวร - - - - 

14. ฟสิกสประยุกต - - -  

15. วิศวกรรมบรหิารงาน

กอสราง 

- - - - 

16. เทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร (WIL) 

- - - - 

17. เคมีศึกษา (ป.เอก) - - - - 

  

 

การคำนวณ 

รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษา

มีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
= 

จำนวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม ×  100 
จำนวนหลักสูตรท้ังหมดในคณะ 
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รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม = 10 
× 100 

17 

 = 58.82  % 

คิดเปนคะแนน = 
58.82 

×5 
100 

 = 2.94    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

80 58.82 2.94 บรรลุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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องคประกอบที่ 2 การวิจยั 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรคหรือหนวยวิจัยหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให

คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค

เชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเชน การจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นำไปใชประโยชน

และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 
 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี   อาจารย ดร.กมล  พลคำ โทรศัพท  : 088-7222980 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

 

อาจารยกลยุทธ  ดีจริง 

อาจารยอังศุมา กานจักร 

โทรศัพท  : 081-7699196 

โทรศัพท  : 087-6403526 

ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลได

ดังนี้ 

     1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเว็บไซดท่ีแจงขาวสารขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย การ

ประกาศรับขอเสนองานวิจัยของแตละแหลงทุน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย (วท.2.1-1-1) 

     2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบ E-Library มีระบบที่เก็บขอมูลรูปเลมงานวิจัยฉบับ

สมบูรณของนักวิจัย ซึ่งเปนอีกชองทางที่นักวิจัยไดใชในการสืบคนขอมูลงานวิจัยได 

(วท.2.1-1-2) 

     3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย (RDI-MIS) ซึ่งเปน

ระบบแสดงผลและจัดเก็บขอมูลนักวิจัยและงานวิจัย เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงได

เห็นภาพรวมของงานวิจัยเพ่ือใชสำหรับการตัดสินใจ รวมไปถึงผูบริหารระดับคณะ

เพื่อใชในการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยภายในหนวยงาน (วท.

2.1-1-3) 

     4. คณะฯ มีระบบฐานขอมูลงานวิจัยท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการของบุคลากร

ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาแนวทาง

สนับสนุนและสงเสริมการสรางสรรคผลงานทางวิชาการของบุคลากรในคณะฯ ซ่ึง

ปจจุบันอยูในข้ันตอนการปรับปรุงและทำการทดลองใชระบบ (วท.2.1-1-4) 

     5. คณะฯ ไดจัดทำการเชื่อมโยงเว็บไซดของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย เชน วช . สกว. สวทช. สวพส.ฯ เพื ่อใหนักวิจัยของคณะฯ ไดเขาถึง

แหลงขอมูลและแหลงทุนวิจัยประเภทตางๆ ตลอดจนขอมลูขาวสารการสนับสนุน

วท.2.1-1-1 เว็บไซตของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

http://research.rmu.ac.th/ 

 

วท.2.1-1-2 ระบบ E-Library 

http://research.rmu.ac.th/li

brary/ 

 

วท.2.1-1-3 ระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย (RDI-MIS) 

http://research.rmu.ac.th/r

di-mis 

 

วท.2.1-1-4 ระบบฐานขอมูล 

https://sciresearch.rmu.ac.t

h 

 

วท.2.1-1-5 เว็บไซตของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

http://sci.rmu.ac.th/sci2/20

17/ 

http://research.rmu.ac.th/
http://research.rmu.ac.th/library/
http://research.rmu.ac.th/library/
http://research.rmu.ac.th/rdi-mis
http://research.rmu.ac.th/rdi-mis
https://sciresearch.rmu.ac.th/
https://sciresearch.rmu.ac.th/
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ไดอยางท่ัวถึง (วท.2.1-1-5) 

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค  หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค  หรือศูนยเครื่องมือ  

หรือศูนยใหคำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- ส่ิงอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรคเชน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

Professor) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ (วท.2.1-2-1)  

     1. มีหองปฏิบัติ คณะฯ มีการสนับสนุนใหมีการจัดหองปฏิบัติการดานการ

วิจัยและมีการจัดอุปกรณ/เครื่องมือการวิจัย ตามอาคารตางๆ เชน 

         - อาคาร 10 ศูนยวิทยาศาสตร มีหองปฏิบัติการทางฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

หองวิจัยทางดานอบแหง หองวิจัยดานเชื้อเพลิงชีวมวล และหองวิจัยทางเซลล

แสงอาทิตย 

         - อาคาร 9 เปนแหลงเรียนรู ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม มี

หองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางดานจุลชีวิทยา การวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

ดิน อากาศ และหองวิเคราะหโลหะหนักดวยเครื่อง AAS  

         - อาคาร 6 เปนแหลงเรียนรูของสาขาวิชาคอมพิวเตอร มีหองปฏิบัติการ

คอมพ ิ ว เ ตอ ร  ร ะบบปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ว ิ น โ ด ว ส   (Microsoft Windows) และ

ระบบปฏิบัติการแมค (Mac OS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคใน

เทคโนโลยีที่หลากหลายในศาสตรของคอมพิวเตอรและการประยุกตใชกับงาน

วิทยาศาสตรสาขาตางๆ 

         - อาคาร 5 มีหองปฏิบัติการฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

         - อาคาร 36 เปนอาคารปฏิบัติการกลางของคณะฯ มีหองปฏิบัติการ 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา หองทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุ และหอดูดาวสำหรับใช

สังเกตการณทองฟาและดวงดาว  

         - พื้นที ่บริเวณดานหลังอาคาร 10 มีอาคารสำหรับผลิตเครื ่องมือและ

อุปกรณท่ีใชสนับสนุนการทำวิจัย 
 

วท.2.1-2-1  หองปฏิบัติการ

วิจยัหรืองานสรางสรรค 

 

วท . 2.1-2-2 ห  อ ง สม ุ ด ห รื อ

แหลงคนควาขอมูล 

 

วท.2.1-2-3 สิ่งอำนวยความ

สะดวกหรือการรักษาความ

ปลอดภัย 

 

วท.2.1-2-4 กิจกรรมวิชาการท่ี

สงเสริมงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 

วท.2.1-2-5 Barcode 

conference 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2563 | 74  

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     2. มีหองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

(วท.2.1-2-2) เชน 

         - มีหองสมุดของสาขาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

คอมพิวเตอร และฟสิกส เปนตน  

         - มีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนแหลงคนควาขอมูล 

หรือฐานขอมูลการสืบคนงานวิจัย แกนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ  

         - มีระบบอินเทอรเน็ต และจุดบริการ wifi ตามอาคารตางๆ ซึ่งสามารถ

เชื่อมโยงจากเว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ ไปสูแหลงคนควา เชน ThaiLis และ

แหลงสืบคนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยอ่ืนๆ ได  
 

     3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย (วท.2.1-2-3) เชน 

         - มีหองสำนักงานของคณะฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานแก

นักวิจัย 

         - มีเครือขายคอมพิวเตอรใหบริการคนควาหาขอมูลผานระบบเครือขาย

ของมหาวิทยาลัยฯ ตามอาคารตางๆ  

         - มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีการติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุม

พื ้นที ่ในอาคาร มีระบบระบุต ัวตนของมหาวิทยาลัยฯ กอนการเขาใช งาน

อินเตอรเน็ตและระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

         - มีการต ิดต ั ้งอ ุปกรณเคร ื ่องม ือที ่ เก ี ่ยวข องกับความปลอดภ ัยใน

หองปฏิบัติการตางๆ เชน ถังดับเพลิง ตูดูดควัน (Hood) ตูเก็บสารเคมีประเภท

ระเหยได เปนตน  
 

     4. มีกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (วท.2.1-2-4) เชน 

         - สาขาฟสิกส ดำเนินการจัดโครงการจุดประกายความคิดสรางบัณฑิต

นักวิจัยสำหรับการจัดการความรู (KM) โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาถายทอด

องคความรูใหมดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรใหกับอาจารยและนักศึกษา วัน  

         - สาขาเคมี เปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุมวิชาการการนำเสนอ

ผลงานวิจัยดานเคมีของนิสิต (The 3rd Chemistry Research Symposium-

2021 Date: March 5, 2021) วันศุกรที ่ 5 มีนาคม 2564 โดยความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
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         - คณะฯ มีกลุมวิจัยฯ เพื่อสนับสนุนการสรางงานวิจัย นวัตกรรม งาน

สรางสรรค สงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาในการสรางนวัตกรรม และสงเสริม

การตีพิมพเผยแพรผลงาน  

         ในปการศึกษา 2564 คณะฯ จะจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ว ิทยาศาสตร ว ิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร และ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 (The first SEAT RMU Conference) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ 

คณาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป โดยความรวมมือของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม โดยกำหนดการจัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ 

หองประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย  หรือ

งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ  หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรท่ีไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหลง

ทุนภายในและภายนอก และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ดังนี้  

     1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย (วท.2.1-3-1) 

            - งบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสรรงบประมาณผานกองทุน

สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปงบประมาณ 2564 มีบุคลากร

ในคณะฯ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัย จำนวน 21 ราย รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน 2,878,000 บาท 

            - งบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุนอุดหนุนวิจัยอาจารยจากงบ

บำรุงการศึกษา ปงบประมาณ 2564 มีบุคลากรในคณะฯ ที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณวิจัย จำนวน 6 ราย รวมงบประมาณท้ังส้ิน 113,620 บาท 

            - งบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี

บุคลากรในคณะฯ ที ่ไดร ับการจัดสรรงบประมาณวิจัยปงบประมาณ 2564 

จำนวน 4 ราย รวมงบประมาณท้ังส้ิน 821,630 บาท 

            - งบประมาณจากหนวยบร ิหารและจ ัดการตนทุนด านการเ พ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศประจำปงบประมาณ 2563 มีบุคลากรใน

คณะฯ ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัย จำนวน 1 ราย รวมงบประมาณท้ังส้ิน 

500,000 บาท 

วท.2.1-3-1   

ประกาศการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือเปนทุนวิจัย 

 

วท.2.1-3-2 การสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัย  
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            - งบประมาณโครงการท ี ่ ได ร ับจ ัดสรรงบประมาณของจ ังหวัด

มหาสารคาม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโครงการระบบจัดการน้ำดวย

พลังงานแสงอาทิตยเซลลแสงอาทิตยแบบวงกลมเพื่อใชในการเกษตรสำหรับ

ชุมชนที่อางเก็บน้ำหนองบอ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีบุคลากรใน

คณะฯ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณวิจัย จำนวน 1 โครงการ รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน 1,000,000 บาท 

            - งบประมาณโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มีบุคลากรในคณะฯ ที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณวิจ ัย จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณทั ้ง ส้ิน 

1,600,000 บาท 

     2. การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย (วท.2.1-3-2)  

        - สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

โดยอาจารยสาขาตางๆ ในคณะฯ ที่มีผลงานในการเขารวมการประชุมวิชาการ 

การตีพิมพเผยแพร สามารถขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณได โดยมีอาจารยที่ยื่น

ผลงานขอรับการสนับสนุนป 2564 เชน อาจารย   อังศุมา กานจักร สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ยื่นขอรับการสนับสนุนตีพิมพผลงานวิชาการในวารสาร

ระดับชาติ (TCI 1) จำนวน 2 บทความ  

        ในปการศึกษา 2564 คณะฯ จะจัดโครงการสงเสริมการดำเนินการกลุม

วิจัย/แหลงเรียนรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (การเผยแพรผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ สำหรับอาจารยและบุคลากร) เพ่ือใหบุคลากรในคณะฯ 

ไดกระตุนและสรางแรงจูงใจแกคณาจารยและบุคลากรในการสรางผลงานวิจัย 

บทความวิชาการ และงานสรางสรรคในวารสารวิชาการ โดยกำหนดใหสง

บทความวิจัย และจะจัดทำโปสเตอรเพ่ือเผยแพร ในสัปดาหวันวิทยาศาสตร วันท่ี 

19 สิงหาคม 2564 และในงาน The first SEAT RMU Conference วันที ่ 23 

สิงหาคม 2564  

 4 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย  มีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยการ

สรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคดีเดน ดังนี ้

     1. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย โดยสนับสนุนอาจารยในคณะฯ 

วท.2.1-4-1 ประชุมนักวิจัยเพ่ือ

เขียนขอเสนอชุดโครงการวิจัย

http://research.rmu.ac.th/2

018/html/gallery-all.php 

http://research.rmu.ac.th/2018/html/gallery-all.php
http://research.rmu.ac.th/2018/html/gallery-all.php
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เขารวมการอบรม สัมมนา จากหนวยงานตางๆ เชน  

         - สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดประชุมนักวิจัยเพื ่อเขียนขอเสนอชุด

โครงการวิจัย ภายใตกรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทาง

วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ ่มสำคัญ (Flagship) ประจำป 

2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื ้นที ่” มีอาจารยในคณะฯ เขารวมโครงการเพ่ือ

พัฒนาการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (วท.2.1-4-1) 
 

     2. มีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที ่ มี

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน เชน 

         - วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดโครงการKM 

ดานวิจัยและยกยองนักวิจัยดีเดน โดย อาจารย.ดร.ณิฏญา บรรเทา สาขา

สถิติศาสตรประยุกต เปนตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับ

รางวัล รางวัลนักวิจัยดีเดน  

         - วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 สำนักมาตรฐานและงานประกัน จัดงาน 

QA_KM Day 2021 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และคัดเลือกแนวปฏิบัติที ่ดีในดาน

ตางๆ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย.ดร.วสันต ปนะเต สาขาฟสิกสประยุกต ไดรับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ดานวิจัยและนวัตกรรม  

         คณะฯ ไดแสดงความยินดีกับอาจารยทั ้งสองทานที ่ไดร ับการยกยอง

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.2.1-4-2) 

 

 

วท.2.1-4-2 วาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 

 

 5 มีการดำเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา  องคกรภาครัฐหรือเอกชน  ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดำเนินงานกับเครือขายความรวมมือดาน

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวางสถาบันอุดมศึกษา  องคกรภาครัฐ

หรือเอกชน  ดังนี้ 

     1. สาขาเคมี เปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุมวิชาการการนำเสนอ

ผลงานวิจัยดานเคมีของนิสิต (The 3rd Chemistry Research Symposium-

2021 Date: March 5, 2021) วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 โดยความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม (วท.2.1-5-1)      

วท.2.1-5-1 การประชุม

วิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย

ดานเคมีของนิสิต  

 

วท.2.1-5-2 พิธีลงนาม MOU 

ของเครือขายความรวมมือดาน

สาธารณสุขศาสตรและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ   
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     2. สาขาสาธารณสุขชุมชน เปนตัวแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.

ราชภัฏมหาสารคาม เขารวมพิธีลงนาม MOU ของเครือขายความรวมมือดาน

สาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ัง 11 แหง ณ หองประชุมใหญ ชั้น6 อาคารสาธารณสุข

เพื ่อการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร ม.ราชภัฏ

อุบลราชธานี (วท.2.1-5-2) 

     3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รวมกับองคการบริหารสวนตำบลแกง

เลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ไดทำบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการ

บริการวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานในการบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาและการสงเสริมศักยภาพ

บุคลากรของทั้งชุมชนและหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยในปนี้สาขาฯ มีโครงการวิจัย

ที่สอดรับกับการ MOU ขององคการบริหารสวนตำบลแกงเลิงจาน คือ งานวิจัย

เรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำประปาและประเมินคุณภาพระบบน้ำประปาหมูบาน 

ในตำบลแกงเลิงจานอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วท.2.1-5-3)  

    4. สาขาวิชาคณิตศาสตร  จัดโครงการบูรณาการความรูและนำเสนอผลงาน

วิชาการทางคณิตศาสตร 8 (ออนไลน) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปน

ภาพการจัดงาน ในระหวางวันท่ี 23 - 23 มีนาคม 2564       

    5. การทำความรวมมือทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ในการประชุม ครั ้งที ่  5/2564 วันที ่ 7 พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ การลงนามความรวมมือของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ หางหุนสวนจำกัด อเมซิ่ง เกรซ เฮลท โปร

ดักท และศูนยวิจัยเห็ดฟลินัส ไทย-เกาหลี  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1.  เพ่ือรวมกันวิจัยเก่ียวกับเห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยา  

  2. เพ่ือรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีสารสกัดจากเห็ดซางฮวง 

  3. เพ่ือรวมกันทำวิจัยทางดานคลินิก เพ่ือศึกษาสรรพคุณของสารสกัดจาก

เห็ดซาฮวงในการรักษาโรคตาง ๆ  

   4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยงานทั้งสาม ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ

ดานตาง ๆ เก่ียวกับเห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยา   

  5. เพ ื ่อพัฒนานักศึกษาให ม ีประสบการณในการทำงานในสถาน

ประกอบการ 

 

วท.2.1-5-3 ขอตกลงวาดวย

ความรวมมือ (MOU) ดานการ

บริการวิชาการ การวิจัย การ

พัฒนาและการสงเสริมศักยภาพ

บุคลากรของท้ังชุมชนและ

หลักสูตรวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วท.2.1-5-4  การนำเสนอ

งานวิจัยอาจารย นักศึกษา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

วท.2.1-5-5 MOU และหนังสือ

ขอความอนุเคราะหสารสกัด

เห็ด  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ทั ้งน ี ้  ผศ.ดร.ย ุวด ี อ ินสำราญ ได ขอสารสกัดเห ็ด Phellinus linteus และ 

Phellinus igniarius เพ ื ่อนำมาใช ในการทำว ิจ ัย เร ื ่อง ศ ักยภาพของเห็ด 

Phellinus ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อกอโรคในสัตว งบประมาณประจำป 

พ.ศ. 2564 

 

 6 มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด (ไมมีในขอกำหนดเกณฑมาตรฐาน) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน (วท.2.1-6-1) โดยรับนโยบายจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย สงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงานในการ

สรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เนนใหนักศึกษามีสวนรวมสรางสรรค และ

นำไปใชประโยชนในรูปแบบของงานบริการวิชาการการนำผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชมุชน เชน 

     1. โครงการจางงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยนำงานวิจัยไปพัฒนาอาชีพ

รวมกับชุมชนพ้ืนท่ี ต.ชื่นชม อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม (วท.2.1-6-2) 

     2. โครงการยุวชนอาสาระยะที่ 1 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ โดยนักศึกษาตอยอด

โครงการยุวชนอาสา ไดรับทุนกองทุนยุวสตารอัพจากกองทุนพัฒนาผูประกอบการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วท.2.1-6-3) 

     3. โครงการยุวชนอาสาระยะท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ โครงการ “การพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยการถายทอดเรียนรูรวมกันเพ่ือ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาสาหรายเทา (Spirogyra sp.) ในการนํามาเปนอาหาร (ยุวดี อินสําราญ  

เนตรชนก จันทรสวาง  จักรพันธ ศรีวงษา และ 

ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์) ไปใหบริการ ในวันท่ี 12-14, 16 และ 20 มิถุนายน 2563) 

ท่ีหองประชุมศาลากลางบาน หมู 4 บานกุดสังข ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีนักศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 2 คน 

ค.บ.เคมีจำนวน 4 คน และ ค.บ.วิทยาศาสตร จำนวน 3 คน รวมกิจกรรม (วท.

2.1-6-4) 

วท.2.1-6-1 ระบบและกลไก

การนำผลงานว ิจ ัยหร ืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียน

หรือชุมชน 

 

วท.2.1-6-2  โครงการจางงาน 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

 

วท.2.1-6-3 ยุวสตารอัพ 

 

วท.2.1-6-4 สรุปโครงการ

ยุวชนอาสา บานกุดสังข  

 

วท.2.1-6-3 สรุปโครงการ

ยุวชนอาสา บานปลาเคานอย 

 

 

  

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2563 | 80  

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

    4. โครงการยุวชนอาสาระยะท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ โครงการ “พัฒนา

ผลิตภัณฑจากเสื่อกกและบูรณาการสูการเรียนรูในชุมชน ตำบลลำคลอง อำเภอ

เมือง จังหวัดกาฬสินธุ” โดยกิจกรรมระยะท่ี 4 ระหวางวันท่ี 3 กรกฎาคม - 2 

สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมศาลากลางบาน หมู ๖ บานปลาเคานอย ตำบลลำ

คลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  และโรงเรียนปลาเคาวิทยาคาร ตำบลลำ

คลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร รวม

กิจกรรม 5 คน (วท.2.1-6-5) 

 

 7 มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชนและดำเนินการ

ตามระบบท่ีกำหนด 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกในการคุ มครองสิทธิ ์ของ

งานวิจัย (วท.2.1-7-1) โดยนำระบบเผยแพรแกผูปฏิบัติงานผานเว็บไซตคณะ มี

ขั้นตอน และหลักเกณฑเพื่อขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาอางอิงจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ ่งมีหนวยจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา ที่ทำหนาที่ใหคำปรึกษา การยื่นคำรอง การจัดกิจกรรม 

เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  

      ป 2563 มีบุคลากรในคณะฯ รายผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ปนะเต 

สาขาวิชาฟสิกสประยุกต ยื่นขอการคุมครองสิทธิ์ (วท.2.1-7-2) ไดแก 

     - อนุสิทธิบัตรชื่อ อุโมงคอบแหงพลังแสงอาทิตยชนิดหลังคาโคงทึบแสงสำหรับ

อบใบยาสูบ เลขท่ีคำขอ 2003001125  

     - สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑชื่อ อุโมงคอบแหงพลังงานแสงอาทิตย เลขท่ีคำ

ขอ 2002002271  

วท.2.1-7-1 ระบบและกลไกใน

การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย 

 

วท.2.1-7-2 ผลงานวิจัยท่ียื่น

ขอการคุมครองสิทธิ์ 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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จุดเดน 

- อาจารยมีการเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติ นานาชาติและในวารสารท่ีอยู

ในฐานขอมูลระดับชาติ (TCI กลุม 1 และกลุม 2) และนานาชาติ 

- อาจารยมีศักยภาพและความพรอมในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีเนนใหนักศึกษามีสวนรวม 

และนำไปใชประโยชนในรูปแบบของงานบริการวิชาการการนำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไป

ใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน  

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ขาดการอบรมเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยใหครบทุกดาน และการเสนอของบประมาณวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไมไดผานมหาวิทยาลัย 

- งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และการตีพิมพเผยแพรคอนขางจำกัด 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนำเขา 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และค 2 จำแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจำนวน

อาจารยประจำและนักวิจัย 

 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ   = 
 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย 

   

2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได   = 
 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

 

คะแนนท่ีไดในระดับคณะ  =  คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี   อาจารย ดร.กมล  พลคำ โทรศัพท  : 088-7222980 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

 

อาจารยกลยุทธ  ดีจริง 

อาจารยอังศุมา กานจักร 

โทรศัพท  : 081-7699196 

โทรศัพท  : 087-6403526 

 

ผลการดำเนินการ 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ   = 
 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย 

     = 5,773,170   

    111.5 

     =     51,777.31 บาท/คน 

 

คะแนนท่ีได   = 
 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

     = 51,777.31 x 5 

         60,000 

     =    4.31 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

60,000 บาท 51,777.31 บาท/คน 4.31 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

วท. 2.2-1 ประกาศการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัย 
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จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และค 2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำและนักวิจัย                

ตามสูตร 

 ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจำและนักวิจยั 
x 100 

 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได   = 

 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการ                                            

ของอาจารยประจำและนกัวิจยั 
x 5 

 รอยละของผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี   อาจารย ดร.กมล  พลคำ โทรศัพท  : 088-7222980 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

 

อาจารยกลยุทธ  ดีจริง 

อาจารยอังศุมา กานจักร 

โทรศัพท  : 081-7699196 

โทรศัพท  : 087-6403526 

 

ผลการดำเนินการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารยประจำ จำนวน 42 เรื่อง ซ่ึงมีอาจารย

รวมนำเสนองานท้ังส้ิน 37 ราย โดยมีรายละเอียดผลงานคาน้ำหนัก ดังนี้  

 

คาน้ำหนัก จำนวนเรื่อง ผลรวมคาถวงน้ำหนัก 

0.2 3 0.6 

0.4 3 1.2 

0.6 10 6 

0.8 9 7.2 

1.0 18 18 

รวม 43 33 

ผลการถวงน้ำหนักเทากับ 33 

 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
  

คา

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จำนวน

ผลงาน 

คะแนนถวง

น้ำหนัก 

1. จำนวนผลงานทางวิชาการ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

3 0.6 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

3 1.2 
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คา

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จำนวน

ผลงาน 

คะแนนถวง

น้ำหนัก 

และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

10 6 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทำเปนประกาศ ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ี  ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

9 7.2 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

ที ่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง

วิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง

ทางวิชาการแลว 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

 

18 18 
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คา

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จำนวน

ผลงาน 

คะแนนถวง

น้ำหนัก 

2. จำนวนผลงานสรางสรรค 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง                   

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสonline 

  

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมิูภาคอาเซียน/นานาชาติ   

รวม 43 33 

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรท้ังหมด 112.5 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร รอยละ 29.33 

คะแนนท่ีได 4.89 คะแนน 

 

 

การคำนวณ 

กรณีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนัก

ของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจำและนักวิจัย  

= 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจำและนักวิจัย 

 
 

×  100 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยท้ังหมด 
 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจำและนักวิจัย 
= 

33 
× 100 

112.5 

 = 29.33  

คิดเปนคะแนน = 
29.33 

×5 
30 

 = 4.89    คะแนน 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30   รอยละ 29.33 4.89 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

 

ผลงานวิชาการ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

คาน้ำหนัก 0.2 

ลำดับ เรื่อง 

1 เมตตา เกงชูวงศ.(2564) การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนตำบล

โพน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ. รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.25. กุมภาพันธ 2564. 800-807. 

2 ตนาภรณ สมฤทธิ,์ วรุตม คุณสุทธิ์, อารีรัตน เมืองแสน, มณีณุช ประโกสันตัง, ปาริชาติ นวมไธสง และ 

เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ (2563). การศึกษาการสังเคราะหซิงคออกไซดดวยกระบวนการโซลเจลท่ีมีตอ การ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคราแปงในใบหมอน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเกา. วันท่ี 

15-16 ธันวาคม 2563 

3 ภาสกร ธนศิระธรรม, นฤเดช แสนพล, จิรชัย  ศรีตาคุณ และรัฐพงษ พันธุมณี (2564) การพัฒนาแอป

พลิเคศูนยกลางจัดหารถรับจางทางการเกษตร การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครั้งท่ี 7 .มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

คาน้ำหนัก 0.4 

ลำดับ เรื่อง 

1 Panadda Tansupo and Pirom Suwannasom. Preparation of activated carbon from Cassava 

root by NaOH activation for methylene blue removal. International Proceeding NIRC IV 

2021 at Rajabhat Burirum University, Burirum, Thailand 
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2 Pirom Suwannasom, Thongsuk Palama , Wuttikorn Saikeaw and Panadda Tansupo. 

Production of Ethanol by Chemical Processes from Bagasse Waste. International 

Proceeding NIRC IV 2021 at Rajabhat Burirum University, Burirum, Thailand. 

 

3 Jarunee k., Pattanapol M (2020). Thermochemical upgrading of sugarcane leaves into 

solid biofuel for power generation. The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for 

Biotechnology and International Conference (TSB2020) 26 November 2020. 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

คาน้ำหนัก 0.6 

ลำดับ เรื่อง 

1 Taha P, Jansawang N, Pimchan P (2020) The preparation of hybrid material of cobalt 

complex into mesoporous silica from the rice husk, Suan Sunandha Science and 

Technology Journal. 7(2). 7-14. 

2 สรรพสิทธิ์ แกวเฮา. (2563). รูปแบบการบูรณาการความรวมมือเพ่ือการจัดการขยะมูล ฝอยในครัวเรือน

ตำบลบานโปรงอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี.วารสารวิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย, 10(2), (มีนาคม – 

มิถุนายน), 63-70 

3 อรนุช วงศวัฒนาเสถียร, กนกพร ทองสอดแสง, ภัทรินทร กิตติบุญญาคุณ และ สุภาพร กุลธินี. (2563). 

การสงเสริมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุโดยใชภูมิปญญาพ้ืนบานของไทย ตำบลแวงนาง อำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม. วารสารราชพฤกษ, 18(2), พฤษภาคม-สิงหาคม, หนา 128-136.  

4 กิจปพน ศรีธานี, ศศิธร กันหาจันทร, วรุณยุภา หาสีโน และโยธะกา เย็นวัฒนา. (2563). ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในตำบลแวงนาง อำเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม. วารสารราชพฤกษ. 18(2): 1-8. 

5 กาญจนา คำสมบัต,ิ ทินกร  คุณาสิทธิ์และอนุวัต ชัยเกียรติธรรม. (2563). การประเมินการรูสารสนเทศ

และ การรับรูความสามารถของตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสารสนเทศ

ศาสตร, ปท่ี 38 (ฉบับท่ี 2), (เมษายน – มิถุนายน 2563), 1-16. 

6 วินิตย พิชพันธ วรปภา อารีราษฏร และเนตรชนก จันทรสวาง. (2563). “รูปแบบการพัฒนา โครงงาน

คอมพิวเตอรแบบสะเต็มศึกษาโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว,” วารสารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 7(1) มกราคม- มิถุนายน หนา 102-117.  

7 ณภาภัช ไชยน้ำออม, นิศากร รังมาตย, สมัชญา เนตรวงศ และ พิณฐชา กอนศรี. 2564. ความหลากชนิด

ของ ผีเสื้อกลางคืนในเขตวัดปาวังเกาะเก้ิง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี. 9 (1) ; 103-112. 
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8  กุสุมาวดี ฐานเจริญ, อัสมา การะทุม, วันทนา ธาร วาวแวว และปยะธิดา บุตรวงศ. ผลของสภาวะการ

เพาะเลี้ยง ยีสตสะสมไขมันสูงดวยน้ำท้ิงโรงงานขนมจีน. วารสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 3 (1) ; 1-11. 

9 เปรมประชา ดรชัย  ปติ ธรรมนูญ และรักถ่ิน เหลาหา. (2563). รูปแบบความสัมพันธของการทำ

วิทยาศาสตรขอมูล  ตอการจัดการความสัมพันธนักศึกษา 

10 Wandee Rakrai Chanukorn Tabtimsai Banchob WannoTheoretical. (2021). investigation of 

NO2 adsorption on C–, Si–, and Ge–doped boron nitride nanomaterials. 11(1):46-52. 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศ ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี  ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

 

คาน้ำหนัก 0.8 

ลำดับ เรื่อง 

1 พัชราภรณ พิมพจันทร, สุรียรัตนอูสูงเนิน, แสงระวีบิดร, สิริกานตดวงดีและอรุณรัตนอุทัย คู. (2564). การ 

ศึกษา องคประกอบทางเคมีของธูปษี และสารสกัดเซลลูโลสจากธูปษี เพ่ือประยุกตใชในผลิตภัณฑ

อาหาร. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต. 19(2). 116-128. 

2 อังศุมา กานจักร สมสงวน ปสสาโก พรพิมล พลคำและ สมสุข ไตรศุภกิตติ. (2564). การปนเปอนของ

โลหะหนักในดินจากสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยและพ้ืนท่ีนาขาวโดยรอบ องคการบริหารสวนตำบลโคก

สะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ.วารสาร วิทยาศาสตรบูรพา, 26(1), (มกราคม – เมษายน). 610-

627. 

3 อังศุมา กานจักร และ นิตยตะยา ผาสุขพันธุ. (2564). การตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำและปริมาณโลหะ

หนักของแมน้ำพอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.วารสาร วิทยาศาสตรบูรพา, 26(2), 

(พฤษภาคม – สิงหาคม). 700-710. 

4 ผกามาศ ราชมนตรี, อิสราภรณ สมบุญวัฒนกุล, ญาณิศา บรรยง, ศิโรรัตน ศรีชื่น และธิดารัตน แกวเนตร. 

2563. การผลิตแยม มะมวงมหาชนกผสมมันแกว วารสารวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี 8(2) : 75-87 

5 Nuankaew, P., Nuankaew, W., Nasa-ngium, P., Phanniphong, K., Teeraputon, D., & 

Chaopanich, O. (2021). Attitude towards Online Learning from the Effect of Coronavirus 

2019 Disease (COVID-19) of University Students in Thailand. PalArch’s Journal of 

Archaeology of Egypt / Egyptology, 18(4), 2498–2517. 
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6 Nuankaew, W., Bussaman, S., Teeraputon, D., & Nuankaew, P. (2020). Educational Program 

Recommendation System for High School Students in Thailand Rural Cities. Journal of 

Talent Development and Excellence, 12(2s), 2378–2395. 

7 อาณัต ิจันทรถิระดิกุล, ภิญญดา ทองพิทักษ, อรวรรณ อรุณแสงสสีด, ปยะเนตร จันทริ์ระติกุล และขวัญ

ยืน เลี่ยมสำโรง. (2564). ซีเนียมจากตนคะนางอกซีวีเนียมสูงเมความเขมขนของซีลีเนียมในไขของไกระยะ

ไข  วารสารแกนเกษตร. 1:360-364 

8 กุสุมาวด ี ฐานเจริญ,  จิราพร ภูลนแกว, กัญญารัตน สินธุรกัษ, ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง, สุชาลักษณ ธรรมดวง

ศรี และอัญชัน พิมพสวรรค. (2564). การศึกษาคุณภาพดินและการคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจาก

ดินแปลงนาขาวเกษตรอินทรีย. วารสารแกนเกษตร. 1:293-298 

9 Montira Juntavaree , Peyanut Juntavaree.(2020). Factors Affecting Heavy Drinking Of 

Vocational Students in Northeast Thailand. International Journal of Arts Humanities and 

Social Sciences Studies. 5(11):66-70 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศ ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่  ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

คาน้ำหนัก 1.0 

ลำดับ เรื่อง 

1 Promthong N, Tabtimsai C, Rakrai W, Wanno B (2020) Transition metal-doped graphene 

nanoflakes for CO and CO2 storage and sensing applications: a DFT study. Structural 

Chemistry 31:2237-2247 

2 Tabtimsai C, Rakrai W, Phalinyot S, Wanno B (2020) Interaction investigation of single and 

multiple carbon monoxide molecules with Fe-, Ru-, and Os-doped single-walled carbon 

nanotubes by DFT study: applications to gas adsorption and detection nanomaterials. 

Journal of Molecular Modeling 26:186 

3 Sapphasit Kaewhao. (2021). Environmental Law that Affects the Green Behavior of 

Undergraduates at Northeastern University. International Journal of Innovation, Creativity 

and Change. 15(2), p. 1141-1157. 

4 Nantadilok J, Jisabuy W (2020). FURTHER INVESTIAGATION ON COUPLED BEST PROXIMITY 

POINT RESULTS OF SOME PROXIMAL CONTRACTIVE MULTIVALUED MAPPINGS : Nonlinear 
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Functional Analysis and Applications 

25(2):383-399 

5 Srithep, Y., Veang-In, O., Pholharn, D., Turng, L. S., & Morris, J. (2021). Improving 

Polylactide Toughness by Plasticizing with Low Molecular Weight Polylactide-Poly 

(Butylene Succinate) Copolymer. Journal of Renewable Materials, 9(7), 1267-1281. 

6 Saraphirom, P., Phonphuak, N., Chainamom, N., Namsena, P., Teerakun, M. 2020. 

Utilization of lactic acid rich medium and cassava starch wastewater for biological 

hydrogen production. International Journal of GEOMATE 19 (72): 173 – 179 

7 Prasit B., Kowit N., Naraphatra S., Runglawan S., Tawatchai T., Arunrat C., Natcha P. 

Siripiyasing P. 2021.formulations for effective detoxification derived fromthree 

medicinalplants: Thunbergia laurifolia,Clerodendrum disparifoliumand Rotheca serrata. 

Current Pharmaceutical Biotechnology 

8 Anut C, Orawan A, Eakapol W, Kwanyuen L, Piyanete C. (2021). effect of dietary selenium 

from selenium-enriched kale sprout, selenomethionine, and sodium selenite on 

performance and selenium concentrations in the tissues of growing quails. J. Anim Biosci. 

34(4). 

9 sanit K., Arunrut C., and Pornnarong S. (2020). Effect of dried ethanol extract of arbutin-

containing leaves from Artocarpus on tyrosinase inhibition and postharvest preservation. 

ScienceAsia. 46(4):420-428. 

10 MontreeThongkam, SomsukTrisupakitti, Thongsuk Palama, Watchara Senajukand, and 

ChompooNausri. (2021). Adsorption Kinetic of Direct Dyes from Aqueous Solution on 

Zeolite LTA. Science and Technology Asia. 26(1), (January – March), p.1-8. 

11 Nuankaew, P., Nuankaew, W., & Nasa-ngium, P. (2021). Risk Management Models for 

Prediction of Dropout Students in Thailand Higher Education. International Journal of 

Innovation, Creativity and Change, 15(3), 494–517 

12 Nuankaew, P., Phanniphong, K., Nasa-ngium, P., & Nuankaew, W. (2021). Public Transport 

Knowledge Management in Local Communities. Turkish Journal of Computer and 

Mathematics Education (TURCOMAT), 12(6), 2204–2218 

13 Nuankaew, W., Phanniphong, K., Bussaman, S., Teeraputon, D., & Nuankaew, P. (2020). 

Mentoring Model in an Active Learning Culture for Undergraduate Projects. Advances in 

Science, Technology and Engineering Systems Journal, 5(4), 805–815. 
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14 Nitaya, J. and Poonsak, S.(2020).Performance Evaluation of Some Confidence Intervals for 

Estimating the Shape Parameter of the Two-Parameter Lomax Distribution. Applied 

Mathematics and Information Sciences.14(4):605-616. 

15 Phanniphong, K.,  Nuankaew, W., Bussaman, S., and Nuankaew, P.( 2020).Student 

Perceptions and Student Performance through Active Learning in Enterprise Resource 

Planning Course. International Journal of Advanced Science and Technology. 29(5):9620-

9640. 

16 Nuankaew, P.,  Nuankaew, W.,  Teeraputon, D., Bussaman, S., and Rattarom, S. ( 

2020).Information Technology Educational Programs Situation in Disruptive Technology 

Era.  International Journal of Advanced Science and Technology. 29(5):4960-4984. 

17 Nuankaew, P., Nuankaew, W., Teeraputon, D., Phanniphong, K., & Bussaman, S. (2020). 

Prediction Model of Student Achievement in Business Computer Disciplines. International 

Journal Of Emerging Technologies In Learning (IJET), 15(20), pp. 160-181. 

18 Nuankaew, W., Bussaman, S., Teeraputon, D., & Nuankaew, P. (2021). Proactive Learning 

Culture: Practical Learning and Experience from Research into Senior 

Projects. International Journal of Information and Education Technology, 11(2), 59–65. 
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ตัวบงช้ีที่ 2.4 :  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

 

เกณฑการประเมิน 

 การแปลงคาคะแนนรอยละของจำนวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอจำนวนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะ คิดคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 

สูตรการคำนวณ 

 1. คำนวณคารอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอ

ชุมชน 

ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช

ประโยชน 
 
 

×  100 จำนวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ี

ประเมิน 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนท่ีได   = 

 รอยละของจำนวนชิน้งาน งานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ท่ีนำไปใช

ประโยชนตอชุมชน 
x 5 

 งานวิจยั งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนของ

คณะท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี : 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี   อาจารย ดร.กมล  พลคำ โทรศัพท  : 088-7222980 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  

 

อาจารยกลยุทธ  ดีจริง 

อาจารยอังศุมา กานจักร 

โทรศัพท  : 081-7699196 

โทรศัพท  : 087-6403526 

 

ผลการดำเนินการ  

ในปการศึกษา พ.ศ. 2563 (งบประมาณ 2564) คณะฯ มีผลงานวิจัยท้ังหมด 19 เรื่อง และไดนำไปใช

ประโยชนในชมุชนจำนวน 17 ผลงาน 
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ลำดับ ผลงานวิชาการ 

1 เมตตา เกงชูวงศ.(2564) การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ของชุมชนตำบลโพน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ. รายงานสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.25. กุมภาพันธ 2564. 800-807. 

2 เนตรชนก จันทรสวาง ยุวดี อินสําราญ มานิตยอัญญะโพธิ์ เนตรนภา เรืองไชย อรุณรัตน

อุทัยคู และปริญญาศักดิ์ เจียระแม. (2563). ชนิดและภูมิปญญาการใชประโยชนจากเห็ดปาในปา 

โคกขาว ตําบลชื่นชม อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการ พัฒนา

ทองถ่ิน. 4 (1) มกราคม-มีนาคม หนา 113-121. 

3 กุสุมาวดี ฐานเจริญ. การศึกษาคุณภาพดินและการ คัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟสจาก

ดินแปลงนาขาวเกษตร อินทรีย. ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 22 ประจำป 2564 วันท่ี 25-

26 มกราคม 2564 

4 สรรพสิทธิ์ แกวเฮา. (2563). รูปแบบการบูรณาการความรวมมือเพ่ือการจัดการขยะมูล 

ฝอยในครัวเรือนตำบลบานโปรงอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี.วารสารวิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย, 

10(2), (มีนาคม – มิถุนายน), 63-70 

5 อรนุช วงศวัฒนาเสถียร, กนกพร ทองสอดแสง, ภัทรินทร กิตติบุญญาคุณ และ สุภาพร 

กุลธินี. (2563). การสงเสริมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุโดยใชภูมิปญญาพ้ืนบานของไทย ตำบล

แวงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารราชพฤกษ, 18(2), พฤษภาคม-สิงหาคม, หนา 

128-136.  

6 กิจปพน ศรีธานี, ศศิธร กันหาจันทร, วรุณยุภา หาสีโน และโยธะกา เย็นวัฒนา. (2563). 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความตองการการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในตำบลแวงนาง อำเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารราชพฤกษ. 18(2): 1-8. 

7 กาญจนา คำสมบัต,ิ ทินกร  คุณาสิทธิ์และอนุวัต ชัยเกียรติธรรม. (2563). การประเมินการ

รูสารสนเทศและ การรับรูความสามารถของตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

วารสารสารสนเทศศาสตร, ปท่ี 38 (ฉบับท่ี 2), (เมษายน – มิถุนายน 2563), 1-16. 

8 กิจปพน ศรีธานี “ความรู เจตคติ และการปฏิบัติตัวใน การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของ นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม” วารสาร

มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 15 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 

9 กนกพร สีแดง เนตรชนก จันทรสวาง และสมสงวน ปสสาโก. (2563). การจัดการเรียนรู

แบบสืบ เสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับสื่อการสอนสมัยใหม เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห และ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลลและการทํางานของเซลล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4. 

วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มกราคม-เมษายน. (1) หนา 59-68.  
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ลำดับ ผลงานวิชาการ 

10 ณภาภัช ไชยน้ำออม, นิศากร รังมาตย, สมัชญา เนตรวงศ และ พิณฐชา กอนศรี. 2564. 

ความหลากชนิดของ ผีเสื้อกลางคืนในเขตวัดปาวังเกาะเก้ิง จังหวัดมหาสารคาม. วารสาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี. 9 (1) ; 103-112. 

11  กุสุมาวดี ฐานเจริญ, อัสมา การะทุม, วันทนา ธาร วาวแวว และปยะธิดา บุตรวงศ. ผล

ของสภาวะการเพาะเลี้ยง ยีสตสะสมไขมันสูงดวยน้ำท้ิงโรงงานขนมจีน. วารสาร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 3 (1) ; 1-11. 

12 พัชราภรณ พิมพจันทร, สุรียรัตนอูสูงเนิน, แสงระวีบิดร, สิริกานตดวงดีและอรุณรัตนอุทัย 

คู. (2564). การ ศึกษา องคประกอบทางเคมีของธูปษี และสารสกัดเซลลูโลสจากธูปษี เพ่ือ

ประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหาร. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต. 19(2). 116-128. 

13 อังศุมา กานจักร สมสงวน ปสสาโก พรพิมล พลคำและ สมสุข ไตรศุภกิตติ. (2564). การ

ปนเปอนของโลหะหนักในดินจากสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยและพ้ืนท่ีนาขาวโดยรอบ องคการบริหาร

สวนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ.วารสาร วิทยาศาสตรบูรพา, 26(1), (มกราคม 

– เมษายน). 610-627. 

14 อังศุมา กานจักร และ นิตยตะยา ผาสุขพันธุ. (2564). กการตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำ

และปริมาณโลหะหนักของแมน้ำพอง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย.วารสาร 

วิทยาศาสตรบูรพา, 26(2), (พฤษภาคม – สิงหาคม). 700-710. 

15 ผกามาศ ราชมนตรี, อิสราภรณ สมบุญวัฒนกุล, ญาณิศา บรรยง, ศิโรรัตน ศรีชื่น และธิดา

รัตน แกวเนตร. 2563. การผลิตแยม มะมวงมหาชนกผสมมันแกว วารสารวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8(2) : 75-87 

16 อาณัต ิจันทรถิระดิกุล, ภิญญดา ทองพิทักษ, อรวรรณ อรุณแสงสสีด, ปยะเนตร จันทริ์ระติ

กุล และขวัญยืน เลี่ยมสำโรง. (2564). ซีเนียมจากตนคะนางอกซีวีเนียมสูงเมความเขมขนของ

ซีลีเนียมในไขของไกระยะไข  วารสารแกนเกษตร. 1:360-364 

17 กุสุมาวด ี ฐานเจริญ,  จิราพร ภูลนแกว, กัญญารัตน สินธุรกัษ, ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง, สุชา

ลักษณ ธรรมดวงศรี และอัญชัน พิมพสวรรค. (2564). การศึกษาคุณภาพดินและการคัดแยก

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินแปลงนาขาวเกษตรอินทรีย. วารสารแกนเกษตร. 1:293-298 
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การคำนวณ 
 

รอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย  

งานสรางสรรค  หรือนวัตกรรม

ท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 

= 

ผลงานของงานวิจยั  งานสรางสรรค  หรือนวัตกรรม 

ท่ีนำไปใชประโยชนท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
×  100 

จำนวนงานวิจัย  งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ท้ังหมดในปท่ีประเมินฯ 
 

 

รอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย  งานสรางสรรค  หรือนวัตกรรม 

ท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
= 

17 
× 100 

19 

 = 89.47 % 

คิดเปนคะแนน = 
89.47 

×5 
30 

 = 6.75    คะแนน 

   

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 89.47 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

 

รายการหลักฐาน 

วท. 2.4 รายชื่อผลงานวิจัยท่ีนำไปใชประโยชนกับชุมชน (ภาคผนวก) 
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จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอเสนอแนะ(ถามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 :  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นชุมชนหรือสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีสวนรวมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

บริบท  ปญหา  และความตองการของทองถ่ิน  ชุมชน  หรือสังคมตามจุดเนน  จุดเดนของสถาบัน  

ตามศาสตรพระราชา  หรือตามแนวพระราชดำร ิ

2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ชุมชน  หรือสังคมตามจุดเนน  จุดเดนของสถาบัน 

ตามศาสตรพระราชา  หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใชประโยชน  ที่มีการกำหนด

ตัวบงชี้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ  และเสนอคณะกรรมการประจำ

คณะเพ่ือพิจารณา 

3. ดำเนินการตามแผนบริการวิชาการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ชุมชน  หรือสังคม  ท่ี

กำหนดไวตามขอ 2 โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน  อยางนอย  1 โครงการ  

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี ้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

ชุมชน  หรือสังคมตามขอ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ  เพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีสวนรวมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลอง 

กับบริบท  ปญหา  และความตองการของทองถิ่น  ชุมชน  หรือสังคมตามจุดเนน  จุดเดนของ

สถาบัน  ตามศาสตรพระราชา  หรือตามแนวพระราชดำริ 

 ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ไดมีการประชุมเพื ่อทบทวน

แผนการดำเนินงาน และพ้ืนท่ีในการใหบริการวิชาการ โดยการพิจารณาดังกลาวได

อางถึงทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดเปนตัวแทน

กรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมประชุมเพ่ือ

กำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่ตรงตามความตองการของชุมชน 

ทองถ ิ ่นและสอดคลองกับบร ิบทของคณะฯ โดยการประช ุมมีมต ิให คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ หมูบานกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ

พิสัย จังหวัดมหาสารคาม และหมูบานโรงบม ตำบลโคกกอ อำเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม 

 จากการทบทวนดังกลาว กรรมการบริการวิชาการไดทำการลงพื ้นท่ี

เปาหมายเพ่ือสำรวจความตองการของชุมชน ผลจากการสำรวจพบวา 

     1. พ้ืนท่ีหมูบานกางก่ี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

มีความตองการในเรื่องของความรูในดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟาและ

ขาวหอมมะลิ 

     2. พ้ืนท่ีหมูบานโรงบม ตำบลโคกกอ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความ

ตองการในเรื่องของความรูในดานการดูแล ปองกันและกำจัดศัตรูพืชในพริก 

 

วท. 3.1-1-1 คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน

บริการวิชาการ ประจำป

งบประมาณ 2564 

วท. 3.1-1-2 แผนฯ บริการ

วิชาการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี 

 2 จัดทำแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ชุมชน  หรือสังคมตามจุดเนน  จุดเดนของสถาบัน 

ตามศาสตรพระราชา  หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใชประโยชน  ที่มีการกำหนด

ตัวบงชี้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำ

คณะเพ่ือพิจารณา 

 ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ มีการประชุมเพ่ือจัดทำแผนบริการ

วิชาการ ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 ป (2560 

- 2579) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรคาม ฉบับที่ 12 (2560 – 

2564) และแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ป 2560 – 2564) 

จัดทำแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2561 – 2565 

วท. 3.1-2-1 แผนบริการ

วิชาการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-

2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2563)  
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(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) และนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ 2564 โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตรของ

แผนบริการวิชาการ 3 ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ย ุทธศาสตรท ี ่  1 พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาช ุมชน และทองถ ิ ่นดวย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค จำนวน 2 ตัวชี้วัด 

2. ยุทธศาสตรที ่ 2 สงเสริมการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นดวยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางสรางสรรค จำนวน 5 ตัวชี้วัด 

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน และ

ทองถ่ินดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค จำนวน 5 ตัวชี้วัด 

 และไดนำเขาส ู ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 มกราคม 2564 

และคณะฯ ไดมีการกำหนดผูรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวของกับการบริการ ระบุไว

ในแผนบริการวิชาการฯ 

 

 

วท. 3.1-2-2 แผนบริการ

วิชาการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจำป

งบประมาณ 2564 

 

วท. 3.1-2-3 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจำคณะ

ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 

วันท่ี 25 มกราคม 2564 

 3 ดำเนินการตามแผนบริการวิชาการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ ่น  ชุมชน  หรือสังคม          

ที ่กำหนดไวตามขอ 2 โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน  อยางนอย 1 

โครงการ 

 คณะฯ ไดรวมจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ ่น หรือ

ช ุมชน ตามความตองการของช ุมชนเปาหมาย กับสำนักบร ิการว ิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใตโครงการ “เสริมสรางสมรรถนะภาคี

เครือขายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล” ณ บานโรงบม ต.โคกกอ อ.

เมือง จ.มหาสารคาม โดยกิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่เปาหมายตามความ

ตองการของชุมชน และ ”โครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา

และขาวหอมมะลิ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมโดยการบูรณาการงานวิจัยดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย”ี หมูบานกางก่ี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  

  นอกจากนี้ยังมีโครงการคาย Science อาสาพัฒนาและบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจำปการศึกษา 2563  

 และกิจกรรมการบริการว ิชาการของหลักสูตรตาง ๆ ร วมกับศูนย

วิทยาศาสตร สืบเนื่องจากความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี หรือ สสวท. และไดรับมอบหมายใหเปนศูนยฝกอบรมครูผูสอนและ

นักเรียนสำหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

วท 3.1-3-1 รายงานสรุป

โ ค ร ง ก า ร “ เ ส ร ิ ม ส ร  า ง

สมรรถนะภาคีเครือข าย

การวางแผนพ ัฒนาเชิ ง

พ้ืนท่ีระดับตำบล” 

 

วท 3.1-3-2  

”โครงการพัฒนาและแปร

รูปผลิตภัณฑจากเห็ด

นางฟาและขาวหอมมะลิ 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมโดย

การบูรณาการงานวิจัยดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี”  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

เทคโนโลยีแบบหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

เพื่อเปนการเสริมความพรอมใหกับนักเรียนตามโครงการหองเรียนพิเศษฯ ในการ

ทำโครงงานวิทยาศาสตร  ศูนยวิทยาศาสตรจึงเห็นควรจัดโครงการบริการ “คาย

เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร” สำหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหองเรียนทั่วไปที่ประสงคจะเพิ่มพูนทั้งความรูและ

ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2563 ไดดำเนินโครงการบริการ

วิชาการ “เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร” ไปทั้งสิ ้น 3 โรงเรียน คือ โรง

เรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนสตรีศึกษา   

 

วท 3.1-3-3 

รายงานสรุปโครงการคาย 

Science อาสาพัฒนาและ

บริการวิชาการสูชุมชน 

ประจำปการศึกษา 2563 

 

วท 3.1-3-4  สรุปผลการ

ดำเนินงานโครงการคาย

เสร ิมท ักษะปฏ ิบ ัต ิการ

ว ิทยาศาสตร   ประจำป

งบประมาณ 2564 

 

 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

ชุมชน  หรือสังคมตามขอ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ  เพ่ือพิจารณา 

 คณะฯ ไดมีการประเมินความสำเร็จของตัวบงชี้ของโครงการบริการวิชาการ

แกทองถิ่น ชุมชน (วท. 3.1-4-1) โดยแตละโครงการที่จัดบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาทองถิ ่นชุมชน ไดดำเนินการตามตัวชี ้ว ัด ซึ ่งประกอบดวย 1) จำนวน

โครงการที่บูรณาการองคความรูรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น (จำนวนโครงการที่ฝาย

กิจการ ฯ ดำเนินการ) 2) ระดับความสำเร็จในการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย ศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการของนักศึกษาและอาจารย กับการ

พัฒนาชุมชนและทองถิ่น 3) จำนวนโครงการที่บูรณาการองคความรูการจัดการ

เรียนการสอนรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นและบริการวิชาการ 4) จำนวนงานวิจัยท่ี

นำมาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและนำมาใชในการบริการวิชาการ  

 โดยตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จของโครงการ ประกอบดวย 1) ร อยละของ

กลุมเปาหมายที่เขารวม 2) ระดับความสำเร็จของวัตถุประสงคในการจัดโครงการ 

3) ระดับความรูความเขาใจผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 4) ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ  

และได ม ีการนำเสนอต อกรรมการประจำคณะฯ นำเข าวาระการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะฯ 3/2564 เมื่อวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2564 (วท. 3.1-

4-2) 

วท. 3.1-4-1 รายงานผล

การดำเนินงานดานบริการ

วิชาการ ประจำปงบ 

ประมาณ 2564 

วท. 3.1-4-2 รายงาน

ประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะฯ ครั้งท่ี ครั้งท่ี 

3/2564 เม่ือวันศุกรท่ี 31 

มีนาคม 2564 
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 5 นำผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 

 คณะฯ ไดนำผลการประเมินความสำเร็จของตัวบงชี้ของโครงการบริการ

วิชาการแกทองถ่ิน ชุมชนเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งท่ี 

3/2564 เม่ือวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2564 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาดานบริการ

วิชาการ  

 

วท. 3.1-5-1 แผนดาน

บริการวิชาการ ของฝาย

กิจการนักศึกษาและ

บริการวิชาการ ประจำป

งบประมาณ 2564 

 

วท. 3.1-5-2 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2564 

เม่ือวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 

2564 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดเดน 

จากผลการดำเนินโครงการการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟาและขาวหอมมะลิเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมโดยการบูรณาการงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ บานกางก่ีและบานหนองฮี ตำบลเมือง

เตา อำเภอพยัคฆภูมิพิส ัย จังหวัดมหาสารคาม รวมกับสถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม สงผลใหชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมายสามารถนำความรูท่ีไดมาประยุกตใชเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชนได

อยางเปนรูปธรรม  และจากผลการดำเนินงานโครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายการวางแผนพัฒนา

เชิงพื้นที่ระดับตำบลของพื้นที่บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกิจกรรมบริการวิชาการใน

พื้นที่เปาหมายตามความตองการชุมชน ณ หมูบานโรงบม ตำบลโคกกอ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

สงผลใหชุมชนพื้นที่เปาหมายไดรับการพัฒนาอยางมีเปาหมายและตรงจุด รวมทั้งตรงความตองการของคนใน

ชุมชน 
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จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 :  จำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

  

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของชมุชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 

 จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน x 100 
 จำนวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได   = 

 รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 

x 5 

 รอยละจำนวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 
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ผลการดำเนินการ  

 คณะฯ ไดกำหนดจำนวนชุมชนเปาหมายรวมกับสถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม คณะตางๆ รวมถึงตัวแทนชุมชน เพ่ือใหไดพ้ืนท่ีเปาหมายในการบริการวิชาการท่ีตรงตามความ

ตองการของชุมชนและบริบทขององคกร โดยไดพ้ืนท่ีเปาหมาย จำนวน 2 พ้ืนท่ี ไดแก ตำบลโคกกอ อำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม และ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

ลำดับท่ี ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา 

1.  กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบานกางก่ี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม โครงการ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟาและขาวหอมมะลิเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมโดยการบูรณาการงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.  กลุมเกษตรผูปลูกพริก โครงการ “การบริการวิชาการดดยการบูรณาการความรูและงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพสูชุมชน” ณ บานโรงบม ต.โคกกอ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
 

การคำนวณ 
 

รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  

= 

จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ×  100 

จำนวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 

รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
= 

2 
× 100 

2 

    

 = ……100..…  % 

   

คิดเปนคะแนน = 
100 

× 5 
50 

    

 = ……5…..    คะแนน 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 50 รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2563 | 108  

รายการหลักฐาน 

วท. 3.2-1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟาและขาวหอม

มะลิเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมโดยการบูรณาการงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
วท. 3.2-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การบริการวิชาการดดยการบูรณาการความรูและงานวิจัยทาง

เทคโนโลยีชีวภาพสูชุมชน 

 

จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคา  ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  และกำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน  รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

3. มีการสงเสริม  สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน                       

หรือการวิจัย  หรือการบริการวิชาการ  ซ่ึงนำไปสูการสืบสานการสรางความรู  ความเขาใจ                 

ในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกำกับติดตามใหหนวยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของ             

แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  และรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารคณะ  

5. นำผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  อาจารยณวัฒน  นันทะเสน โทรศัพท  :  095-1703524 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.อัครพงศ  วงศพัฒน 

อาจารยนันทพร  ยิ่งรัตนสุข 

โทรศัพท  :  081-0486597  

โทรศัพท  :  062-4562462                    
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอดและ

สรางคุณคา  ตามจุดเนนของสถาบัน 

คณะฯ ไดกำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย รวมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม เพ่ือนำ

ขอมูลมาใชในการจัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมฯ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหมีความสอดคลองกับสถาบันและดำเนินสามารถงานตามบริบทของ

หนวยงาน 

 

วท. 4.1-1-1 คำสั่ง 

012/2563 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

วท. 4.1-1-2 แผนทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 2 จัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  และกำหนดตัวบงช้ีวัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน  รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

ฝายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการไดจัดทำแผนดานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและกำหนด  ตัวบงชี้ วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมท้ัง

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

วท. 4.1-2-1 แผนทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  

พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

 

 3 มีการสงเสริม  สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  

หรือการบริการวิชาการ  ซ่ึงนำไปสูการสืบสานการสรางความรู  ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม  

การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

1. คณะฯ ไดดำเนินงานสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 

ผานโครงการบริการวิชาการ โครงการการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด

นางฟาและขาวหอมมะลิเพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มโดยการบูรณาการงานวิจัยดาน

วท. 4.1-3-1 รายงานสรุป  

โครงการการพัฒนาและแปร

รูปผลิตภัณฑจากเห็ดนางฟา
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ บานกางกี่และบานหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปนการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจ

ในศิลปวัฒนธรรม การปรับ การประยุกตใชและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมใหกับ

ชุมชน (วท. 4.1-3-1) 

2. อาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดทำโครงการยุวชนอาสาระยะท่ี 1 พ้ืนท่ี

จังหวัดกาฬสินธุ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการถายทอดเรียนรู

รวมกันเพ่ือ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นำองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสาหรายเทา (Spirogyra sp.) ใน

การนํามาเปนอาหาร (ยุวดี อินสําราญ  เนตรชนก จันทรสวาง  จักรพันธ ศรีวงษา) 

ไปใหบริการ ในวันท่ี 12-14, 16 และ 20 มิถุนายน 2563) ท่ีหองประชุมศาลา

กลางบาน หมู 4 บานกุดสังข ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ โดยมี

นักศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 2 คน ค.บ.เคมีจำนวน 4 คน 

และ ค.บ.วิทยาศาสตร จำนวน 3 คน รวมกิจกรรม (วท. 4.1-3-2 ตัวชี้วัดรวม วท.

2.1-6-4) 

3. อาจารยคณะวิทยาศาสตร ไดจัดทำโครงการยุวชนอาสาระยะที่ 1 พื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑจากเสื่อกกและบูรณาการสูการเรียนรูใน

ชุมชน ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ” โดยกิจกรรมระยะที ่ 4 

ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมศาลากลางบาน หมู 

๖ บานปลาเคานอย ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  และโรงเรียน

ปลาเคาวิทยาคาร ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  โดยมีนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร รวมกิจกรรม 5 คน (วท. 4.1-3-2 ตัวชี้วัดรวม วท.2.1-6-5) 

และขาวหอมมะลิเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมโดยการบูรณาการ

งานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ณ บานกางก่ีและ

บานหนองฮี ตำบลเมืองเตา 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม 

 

ตัวชี้วัดรวม กับ  

วท.2.1-6-4 สรุปโครงการ

ยุวชนอาสา บานกุดสังข  

 

 

 

ตัวชี้วัดรวม กับ  

วท.2.1-6-3 สรุปโครงการ

ยุวชนอาสา บานปลาเคานอย 

 

 

 4 มีการกำกับติดตามใหหนวยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบงช้ีของ             

แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  และรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารคณะ 

คณะฯ มีการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยไดมีการติดตามผลการดำเนินการโครงการฯ และมีการประเมิน

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และรายงานผลการดำเนินงานในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะฯ ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 

วท. 4.1-4-1 รายงานประชุม

คณะกรรมการประจำคณะฯ 

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันพุธท่ี 

31 มีนาคม 2564 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

วท. 4.1-4-2 รายงานผลการ

ดำเนินงานดานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ประจำป

งบประมาณ 2564 

 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

คณะฯ ไดมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอม และรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

วท. 4.1-5-1 (ราง) แผนทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม ประจำป

งบประมาณ 2565 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 :  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

2. มีการกำกับ ติดตามใหหลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน

ตามท่ีกำหนด 

3. มีการกำกับติดตามใหหลักสูตรประมินความสำเร็จจามวัตถุประสงคของแผนท่ีกำหนด 

4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีดตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพคุณธรรม มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีจุดเนนสำคัญมุงไปท่ีการพัฒนาหลักสูตรท่ีไดปรับ

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน

หรือเสริมสรางทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปนการพัฒนา

วท.5.1-1-1 ระบบกลไกใน

การสงเสริม สนับสนุน ใหมี

การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีแผน

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทำงาน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ใหเปนไปตาม

เปาหมายและมีประโยชนโดยตรงตอบัณฑิต กอใหเกิดการสงเสริมพัฒนางานดาน

วิชาการใหมีศักยภาพสอดคลองกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตคณะ จึงมีความ

จำเปนตองจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน คณะจึงมี

ระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

ออกเปน 3 ลักษณะ ใหปรากฏในหลักสูตรคือ 

1. จัดเปนระบบการเรียนการสอนท้ังหลักสูตร ไดแก 

 1) การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) 

 2) การเรียนสลับกับการทำงาน (Sandwich Course) 

 3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

2. จัดเปนรายวิชา ไดแก 

 1) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

 2) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 

3. จัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกอยูในรายวิชา ไดแก 

 1) การกำหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course Experience) 

 2) การปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 

 3) การฝกงานท่ีเนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน 

(Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing) 

โดยมีกลไกการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2 มีการกำกับ  ติดตามใหหลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน

ตามท่ีกำหนด 

ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 – 2565 มี

การกำกับติดตามใหหลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทำงาน ภายใตยุทธศาสตรคณะจากการมีสวนรวมของหลักสูตรโดยผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ และฝายวิชาการฯ ดำเนินการตาม

แผนกำกับหลักสูตรใหมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือรับนักศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน 4 

หลักสูตร และหลักสูตรไดมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) 

 ติดตามหลักสูตรท่ีครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยในหลักสูตรท่ี

ปรับปรุงจะตองทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงานลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ใหปรากฏในหลักสูตร เพ่ือรับนักศึกษาในปการศึกษา 2565 ซ่ึง

หลักสูตรท่ีครบวงรอบและอยูระหวางการปรับปรุงมีจำนวน 5 หลักสูตร และ

หลักสูตรไดจัดทำราง มคอ.2 เพ่ือเสนอตามลำดับ 

 

วท.5.1-2-1  แผนพัฒนาการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทำงาน 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

พ.ศ. 2561 – 2565 

 

 3 มีการกำกับ  ติดตามใหหลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกำหนด 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดการมีการติดตามประเมินผลแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรท่ีมีการการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 ฝายวิชาการ ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

หลักสูตรท่ีมีการปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทำงาน ตามรูปแบบสหกิจศึกษา/WIL/ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมุงเนน

ขอมูลท่ีแสดงถึงผลลัพธและผลกระทบของแตละหลักสูตร เพ่ือจะนำมาปรับปรุง

และทบทวนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงานตอไป 

 ในปการศึกษา 2563 มีหลักสูตร WIL ท่ีเปดการเรียนการสอนจำนวน 4 

หลักสูตรไดผลการประเมิน มคอ.7 ดังนี้ 

 

 

 

วท.5.1-3-1 การกำกับติดตาม

และประเมินผลแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทำงาน 

 

วท.5.1-3-2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะฯ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรสาขาวิชา 

คะแนน

ประเมิน 

หลักสูตร 

ผลการประเมิน

หลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

1. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ  3.75  

2. วท.บ.เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร  2.99  

3. วศ.บ.วิศวกรรมบริหารงานกอสราง  3.11  

4. วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรม

สารสนเทศ  

2.57  

 

 

 4 มีการนำผลไปปรับปรุงแผนการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหการสนับสนุนหลักสูตรในการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรไปสูการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน โดยมีการ

กำหนดรูปแบบหลักสูตรไวในแผนการเรียนและใหเลือกตามความเหมาะสมของ

ลักษณะหลักสูตร โดยจำแนกเปน 3 ลักษณะไดแก สหกิจศึกษา/WIL/การฝก

ประสบการณ  

 

หลักสูตร วงรอบการ

ปรับปรุง 

รูปแบบหลักสูตร 

สหกิจ WIL การฝก

ประสบการณ  

วท.บ.เคม ี 2565 √ - √ 

วท.บ.ชีววิทยา 2565 √ - √ 

วท.บ.ฟสิกส 2565 √ - √ 

วท.บ.คณิตศาสตร 2567 √ - √ 

วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2567 √ - √ 

วท.บ.วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

2565 √ - √ 

ส.บ.สาธารณสุข

ชุมชน 

2565 - - √ 

วท.บ.สถิติศาสตร

ประยุกต 

2566 √ - √ 

วท.5.1-4-1 รายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

วท.บ.ฟสิกสประยุกต ปดหลักสูตร - - - 

วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(หลักสูตร WIL) 

2567 - √ - 

วท.บ.เทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร 

(หลักสูตร WIL) 

2567 - √ - 

วศ.บ.วิศวกรรม

ทรัพยากรน้ำและ

นวัตกรรมสารสนเทศ 

(หลักสูตร WIL) 

2567 - √ - 

วศ.บ.วิศวกรรม

บริหารงานกอสราง 

(หลักสูตร WIL) 

2567 - √ - 

ทล.บ.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

2567 - - √ 

     
 

 5 มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรเคมีไดจัดแผนการเรียนออกเปน 2 กลุมคือ 

นักศึกษาแผนการเรียนปกติ และนักศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาท่ี

เลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษามีจำนวน 4 คน ณ บริษัท ธนโชคออยลไลท จำกัด 

จำนวน 2 คน เม่ือนักศึกษาจบการศึกษาบริษัทไดรับ นางสาว จริยา แสงมณี เขา

ทำงานตำแหนง นักวิทยาศาสตร และบริษัทพีเอ็มซีมิลเลนเนียม จำกัด รับ

นักศึกษาเขาสหกิจจำนวน 2 คน เม่ือนักศึกษาจบการศึกษาบริษัทไดรับนางสาว

ธราทิพย อยูพนม เขาทำงานในตำแหนง QA&RD 

  ผลจากการเรียนแบบแผนสหกิจศึกษาพบวา นักศึกษาสามารถเขาทำงาน

ในบริษัทตางๆ ได เปนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีทำใหนักศึกษาในรุนถัดมาสนใจแผนสหกิจ

ศึกษามากข้ึน 

 

วท.5.1-5-1 รายละเอียด

นักศึกษาในแผนการเรียนสห

กิจศึกษาของหลักสูตรเคมี 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

2. มีการกำกับ ติดตามใหหลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน

ตามท่ีกำหนด 

3. มีการกำกับติดตามใหหลักสูตรประเมินความสำเร็จจากวัตถุประสงคของแผนท่ีกำหนด 

4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2 :  การบริหารของคณะเพ่ือการกำกบัติดตามผลลัพธตามพันธกิจ                  

กลุมสถาบัน  และเอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี ้ และ

เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน 

คาใช จ ายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเร ียนการสอน อยางตอเน ื ่อง                

เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก ปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10  ประการท่ีอธิบายการดำเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง 

เรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย

สนับสนนุ 

7. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ

การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดำเนินการ 

7 ขอ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 

 

ผลการดำเนินการ 

มี  ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี  

และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   1.คณะไดมีการทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 2564 โดยมีการวิเคราะห SWOT  โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ัง

สอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการ

ระดมสมองของตัวแทนบุคลากรแตละหลักสูตร (ภายใตโครงการการจัดการความรูเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร สูการบริหารจัดการการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ)  

   2. จากการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะไดใหแตละหลักสูตรจัดทำแผนบริหารหลักสูตร  และแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห

แผนบริหารหลักสูตรของแตละหลักสูตรเพื ่อจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วท.-5.2-1-3 ) และทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน 

ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 มกราคม 

2564  

วท.5.2-1-1 แผนปฏิบัติ

ราชการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

ทบทวน 2564 
 

วท.5.2-1-2 โครงการการ

จัดการความรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร สู

การบริหารจัดการการทำงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

วท.5.2-1-3 แผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ 1 ป ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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มี  ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

วท.5.2-1-4 แผนกลยุทธทาง

การเงินของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

  2 ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร                

สัดสวน คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง                

เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน 

   ในปการศึกษา 2563 คณะไดรวมกับทุกคณะและมหาวิทยาลัยในการวิเคราะหขอมูล

ทางการเงิน และจัดทำรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีตนทุนตอหนวยผลผลิต เทากับ 84,522.39 บาท   

    เม่ือวิเคราะหประสิทธิภาพจากการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบตนทุนผลผลิตของ

หลักสูตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ตนทุนตอหนวยผลผลิตของหลักสูตรภายใต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีตนทุนในการผลิตบัณฑิตสูงและจุดคุมทุนที่หลักสูตร

จะคุมทุนตอการผลิตยังไมถึงจุดคุมทุนหลักสูตร โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564  

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คือ 

      1. ใหหลักสูตรกำหนดแผนในการปรับรุงหลักสูตรรวมถึงรายวิชาไดมีการปรับปรุง

ใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชนทองถ่ิน และใหเขากับ

สถานการณในปจจุบัน 

      2. วางแผนเพ่ิมศักยภาพในการรับนักศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา

ของหลักสูตร โดยการวางแผนประชาสัมพันธเชิงรุกรวมถึงวางแผนจัดโครงการกิจกรรม

ประชุมสัมมนารวมกับผูปกครองเพ่ือสงเสริมและแนะนำการเรียนการสอนและบริหาร

หลักสูตรใหกับผูปกครองของนักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

     3. วางแผนในการเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักสูตรใหเปนท่ีรูจักของหนวยงาน

ภายนอกโดยหลักสูตรไดวางแผนการสงนักศึกษาท่ีอยูชั้นปท่ี 3 เครือขายเขารวมเรียนรู

กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ   

 

 

วท.5.2-2-1 รายงานตนทุน

ตอหนวยผลผลิต 
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  3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก 

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

และใหระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 

   คณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จากการวิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอ

การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยระบุปจจัยเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงดังนี้ 

1. ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ : การนำกลยุทธไปใชไดไมบรรลุวัตถุประสงคของ

คณะ ระดับความเสี่ยง สูง 

2. ดานบุคลากรและความเสี่ยงดนธรรมาภิบาล : บุคลากรไมใหความรวมมือในการ

ดำเนินงาน ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

3. ดานการปฏิบัติงาน : จำนวนนักศึกษาท่ีลดลง ระดับความเสี่ยง สูง 

4. ดานการปฏิบัติงาน : งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง 

- ไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาตรและเทคโนโลยี 

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 มกราคม 2564  

 

เม่ือดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงพบวา 

1. ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ : การนำกลยุทธไปใชไดไมบรรลุวัตถุประสงคของ

คณะ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 

2. ดานบุคลากรและความเสี่ยงดนธรรมาภิบาล : บุคลากรไมใหความรวมมือในการ

ดำเนิงาน ระดับความเสี่ยง ต่ำ 

3. ดานการปฏิบัติงาน : จำนวนนักศึกษาท่ีลดลง ระดับความเสี่ยง สูง 

ดานการปฏิบัติงาน : งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยง ปาน

กลาง 

วท.5.2-3-1 แผนบริหาร

ความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.  2564 

  4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10  ประการท่ีอธิบายการดำเนินงานอยาง 

ชัดเจน 

คณะฯ ได จ ัดทำแบบประเม ินการบร ิหารงานตามหล ักธรรมาภ ิบาล (Good 

governance) เพ่ือใหบุคคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดประเมินผลการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แบบประเมินการบรหิารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรร

มาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

     คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ

หรือหนวยงานที ่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั ้นนำของ

ประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง

ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปน

มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ 

(นิยาม : ประสิทธิผล หมายถึง บรรลุผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว)  

     คณะ ฯมีการบริหารงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  โดยมีการจัดสรรงบประมาณที่เปนไปตามแผนการดำเนินงานประจำป

งบประมาณ 2564 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

     คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ

ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

(นิยาม : ประสิทธิภาพ หมายถึง ไดผลงานมากเม่ือเทียบกับทรัพยากรท่ีใช) 

   คณะ ฯ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน   ดังนี้ 

   1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ป.

มรม.) และคำทาทายกับผูบังคับบัญชา  

     2. สงรายงานการประเมินตนเองตามระยะเวลาท่ีทางคณะกำหนด (ปงบประมาณละ 

2 ครั้ง 1 ตุลาคม-31มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน) 

     3. คณะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ และดำเนินการ

ตรวจประเมิน 

     4. คณะแจงผลการประเมินกับบุคลากรเพ่ือลงนามรับทราบผลการประเมิน 

     5. นำเสนอผลการประเมินท่ีผานการรับทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

governance) คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

วท.5.2-4-2 เลมงบประมาณ

รายจายเงินรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วท.5.2-4-3 (วท.5.2-6-3) 

สรุปผลการปฏิบัติราชการ 
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เพ่ือรับรองผลการประเมิน 

     6. คณะแจงผลการประเมินท่ีผานการรับรองไปยังมหาวิทยาลัย 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

     คือ การใหบริการท่ีสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนด และสรางความ

เชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

     คณะ ฯ บริหารงาน โดยการสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น รวมถึงตอบสนองตอ

ผูรับบริการ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดภายใตกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึง

เปดโอกาสและชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร นักศึกษาและผูใชบริการ

อ่ืนๆ เสนอแนะ ซักถาม เชน เว็ปไซดสายตรงคณบดี และสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  

     คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี และผลงานตอเปาหมายท่ีกำหนด

ไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู ในระดับที ่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 

รวมท้ังการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

     คณะ ฯ ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ มีการกำหนดหนาที่บุคลากรอยาง

ชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยไดสรุปผลการปฏิบัติราชการไว 

5) หลักความโปรงใส (Transparency)  

     คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื ่อมีขอสงสัยและสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก

ข้ันตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

     คณะ ฯ เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการของคณะโดยการแตงตั ้งผู ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานในคณะ ฯ และเปดโอการสใหประชนชนทั่วไปสอบถามขอมูลไดโดยตรง

ผานเว็ปไซดสายตรงคณบดี 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation)  

     คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม มีโอกาสได

เขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็น

ที่สำคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 

และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

     คณะ ฯ เปดโอกาสใหผู บริหารไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการปฏิบัติ

 

 

 

 

วท.5.2-4-4 ผลสำรวจความ

พึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามประจำป

งบประมาณ 2564 (คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 

 

 

วท.5.2-4-5 (5.2-6-3) 

สรุปผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

วท.5.2-4-6 เว็ปไซดสายตรง

คณบดี 

สายตรงคณะบดี – คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(rmu.ac.th) 

 

 

 

วท.5.2-4-8 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

http://sci.rmu.ac.th/sci2/2017/?page_id=30
http://sci.rmu.ac.th/sci2/2017/?page_id=30
http://sci.rmu.ac.th/sci2/2017/?page_id=30
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ราชการ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะข้ึนทุกเดือน และเปดชองทาง

สายตรงคณบดีใหบุคลากรและนักศึกษาชี้แจงปญหาตางๆ  

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  

     คือ การถายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการ

สวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื ่น ๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ ่น) และภาค

ประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความ

พึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 

และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

     คณบดีไดมอบหมายงานและมอบอำนาจความรับผิดชอบใหแกผู บร ิหารและ

คณะกรรมการในระดับตางๆ โดยมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร/

อนุกรรมการตางๆ เปนตน 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

     คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวย

ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดำเนินงานภายใต กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ

ในการบริหารราชการ และไดกำหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการขึ้นมาใช

ภายใคณะ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  

     คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน 

ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื ่อทางศาสนา 

การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืน ๆ 

    คณบดีมีนโยบายดานการใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาคโดยไมแบงแยก ซ่ึง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการใชเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการเดียวกัน

ในสายวชิาการ สายสนับสนุน  

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  

     คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ี

เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย

ประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน

ประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอก

วท.5.2-4-9 เว็ปไซดสายตรง

คณบดี 

 

 

วท.5.2-4-10 คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงาน

หลักสูตร/อนุกรรมการตาง ๆ 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

วท.5.2-4-12 เกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

วท.5.2-4-13 เกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

วท.5.2-4-13 ประกาศการ

เลือกตั้งตัวแทนกรรมการสภา

วิชาการ 
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มี  ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ฉันท 

     คณะ ฯ มีการเลือกตั้งตัวแทนเพ่ือทำหนาท่ีตาง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 

 

วท.5.2-4-14 ประกาศการ

เลือกตั้งตัวแทนกรรมการสรร

หาคณบดี 

  5 คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง 

เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู  อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

จัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยู

ในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง ของบุคคลากร/หนวยงาน สังกัดคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันการจัดการความรูสู

คุณภาพ พ.ศ. 2564 (QA_KM Day 2021) จำนวน 2 ผลงาน ประกอบดวย 

 

พันธกิจดานบริการวิชาการสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถิ่น 

ชื่อผลงาน : การสงเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน้ำทำการเกษตรแบบอัจฉริยะพัฒนา

ทองถ่ินเสริมสรางคุณภาพชีวิตของกลุมเกษตรกร 

เจาของผลงาน   รองศาสตราจารย ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช  

                     อาจารยสราวุฒิ ดาแกว ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต ปนะเต                   

                     อาจารยสายใจ เพ็งที  

                     นายมาตรา ยุบลชู 

สังกัด สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตสูความเปนเลิศ  

ชื่อผลงาน : บริหารจัดการ งานบริการวิชาการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเพ่ือกาวสู

การรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สูความเปนเลิศ 

เจาของผลงาน/สังกัด ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิกร สายแกว  

                           อาจารย ดร.ภิรมย   สวุรรณสม  

สังกัด ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

อางอิงจากเวปไซด สำนัก

มาตรฐานและประกันคุณภาพ 

สูจิบัตร โครงการ QA_KM 

Day (qarmu.org) 

http://qarmu.org/webqa/qa-km-day/
http://qarmu.org/webqa/qa-km-day/
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มี  ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

  6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

      คณะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ 2564 ไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

วิทยาศาตรและเทคโนโลย ีประจำปงบประมาณ 2564 

    ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน   

   1. บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (ป.

มรม.) และคำทาทายกับผูบังคับบัญชา  

     2. สงรายงานการประเมินตนเองตามระยะเวลาท่ีทางคณะกำหนด (ปงบประมาณละ 

2 ครั้ง 1 ตุลาคม-31มีนาคม และ 1 เมษายน – 30 กันยายน) 

     3. คณะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ และดำเนินการ

ตรวจประเมิน 

     4. คณะแจงผลการประเมินกับบุคลากรเพ่ือลงนามรับทราบผลการประเมิน 

     5. นำเสนอผลการประเมินท่ีผานการรับทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

เพ่ือรับรองผลการประเมิน 

     6. คณะแจงผลการประเมินท่ีผานการรับรองไปยังมหาวิทยาลัย 

วท.5.2-6-1 แผนบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปงบประมาณ 2564 

วท.5.2-6-2 คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วท.5.2-6-3 สรุปผลการ

ปฏิบัติราชการ 

วท.5.2-6-4 แผนอัตรากำลัง 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจำป

งบประมาณ 2561-2565 

  7 ดำเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง

ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย  การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

1. คณะ ฯ มีระบบกลไกการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ 

2. คณะ ฯ ไดปรับการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

การบริหารงานคณะตามปกติ โดยกำหนดลงในปฏิทินการดำเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา และเผยแพรใหอาจารยทุกทานในท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ท้ังนี้คณะ ฯ ได มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ   จากการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3  6 9 และ 12 เดือน 

วท.5.2-7-1 ระบบกลไกดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วท.5.2-7-2 ปฏิทินการ

ดำเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

วท.5.2-7-3 รายงานการ

ประชุมผลการดำเนินงานใน

รอบ 3  6 9 และ 12 เดือน 
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การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบงช้ีที่ 5.3 :  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กำหนดในขอ 1 และรายงาน 

ผลการติดตามใหกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ              

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดี 

ข้ึนอยางตอเนื่อง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 กำกับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ขอ 

มีการดำเนินการ 

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 

3-4 ขอ 

มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

มีการดำเนินการ 

6 ขอ 

 

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี :   

ผูกำกับดูแลตัวบงช้ี  ผศ.ดร.พันธิวา  แกวมาตย โทรศัพท  : 086-9546466 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี   ดร.ปรมาภรณ  แสงภารา โทรศัพท  :  098-2498478 

โทรศัพท  :  063-4964263                            อ.บุษยมาส  รัตนดอน 
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ผลการดำเนินการ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

   ม ีระบบกลไกการดำเน ินการประก ันค ุณภาพหล ักส ูตร ม ีการประชุม

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานคุณภาพหลักสูตร กำหนดแผนการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ

ประเมินผลคุณภาพเพื่อนำผลไปพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประกัน

คุณภาพ 

วท.5.3-1-1 ระบบกลไก

การกำกับการดำเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 2 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกำหนดในขอ 1 และรายงาน 

ผลการติดตามใหกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายงาน ผลการติดตาม

ใหแกกรรมการประจำคณะพิจารณา  

วท.5.3-2-1 การรายงานผล

การประกันคุณภาพในรอบ 

3 6 และ 9 เดือนในท่ี

ประชุม กป.คณะ ฯ และ 

กบ.มหาวิทยาลัย ฯ 
 

วท.5.3-2-2 คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 
 

วท.5.3-2-3 ปฏิทินการ

ดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะมีการจัดสรรงบประมาณใหกับหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ

หลักสูตร โดยการจัด 

1. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ระดับรายวิชา 

เพ่ือทำการทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ระดบัรายวชิา  และนำผลการทวนสอบไปใชในการปรับปรุง และ

วท.5.3-3-1 โครงการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระดับรายวิชา 
 

วท.5.3-3-2 โครงการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา
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มี ขอ เกณฑการประเมิน/ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

พัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงคณะฯ ไดสนับสนุนคาดำเนินการเปนเงิน

คาตอบแทนใหแกกรรมการทวนสอบของแตละหลักสูตร  

 2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2563 เพ่ือใหมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร

และรายงานผลการประเมินใหแกคณะทราบ ดวยการกำหนดระยะเวลา

ของวันท่ีดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

2563 และสนับสนุนเงินคาตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตรของแตละหลักสูตร 

ภายในระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2563 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจำคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินใหกรรมการประจำคณะ เพ่ือพิจารณา 

 

วท.5.3-4-1 ปฏิทินการ

ดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 5 นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดี 

ข้ึนอยางตอเนื่อง 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (improvement plan) ปการศึกษา 2563 โดยใชผล

การประเมินจากปการศึกษา 2562 

วท.5.3-5-1 แผนพัฒนา

คุณภาพ (improvement 

plan) ปการศึกษา 2563 

โดยใชผลการประเมินจากป

การศึกษา 2562 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 กำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลการประเมินหลักสูตร 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร 

 

 

วท. 5.3-6-1 รายงานผล

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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จุดเดน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอเสนอแนะ (ถามี)  
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สวนท่ี  3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.01 54.97 3.05 3.05 

18 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 30 58 51.56 5.00 

112.5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนง

ทางวชิาการ 

รอยละ 30 37 32.89 2.74 

112.5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ 6 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ขอ 6 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษ 

4 ขอ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ  

ดานดิจิทัล 

4 ขอ 5 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม 

รอยละ 80 10 58.82 2.94 

17 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 1 ระดับ ดี 4.09 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจยั                

งานสรางสรรค หรือ นวัตกรรม  

6 ขอ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยัและ              

งานสรางสรรค  

 

60,000 5,773,170 51,777.31 

บาท/คน 

4.31 

111.5 
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องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย

ประจำและนักวิจยั 

รอยละ 30 33 29.33 4.89 

112.5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4  งานวจิัย  งานสรางสรรค  หรือ

นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 

รอยละ 30 17 89.47 5 

19 

เฉล่ียคะแนน องคประกอบท่ี 2 ระดับ ดีมาก 4.80 

   

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวชิาการ  

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ชุมชน  หรือสังคม 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ 

กับชุมชน 

50 2 100% 5.00 

2 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 3 ระดับ ดีมาก 5.00 

องคประกอบท่ี 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรม

และความเปนไทย 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 4 ระดับ ดีมาก 5.00 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจดัการเรยีนรูแบบบรูณาการ             

กับการทำงาน 

5 ขอ 5 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบนัและเอกลักษณ

ของคณะ 

6 ขอ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

5 ขอ 6 ขอ 5.00 

เฉล่ียคะแนน  องคประกอบท่ี 5 ระดับ ดีมาก 5.00 
 

เฉลี่ยคะแนนรวม  ทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ ระดับ ดีมาก 4.55 
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ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 
 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉล่ีย 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.87 4.75 3.00 4.09 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.31 5.00 4.95 4.80 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย - 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.02 4.90 4.18 4.55 ระดับดีมาก 

  ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก 

 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  
 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 
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องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

องคประกอบท่ี 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 
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ภาคผนวก   
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ผลงานทางวิชาการท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน  

(ตัวบงช้ีท่ี 2.4) 

ลำดับ ผลงานวิชาการ 

1 เมตตา เกงชูวงศ.(2564) การเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนตำบล
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ยืน เลี่ยมสำโรง. (2564). ซีเนียมจากตนคะนางอกซีวีเนียมสูงเมความเขมขนของซีลีเนียมในไขของไกระยะ

ไข  วารสารแกนเกษตร. 1:360-364 

17 กุสุมาวด ี ฐานเจริญ,  จิราพร ภูลนแกว, กัญญารัตน สินธุรกัษ, ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง, สุชาลักษณ ธรรมดวง
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ดินแปลงนาขาวเกษตรอินทรีย. วารสารแกนเกษตร. 1:293-298 
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