
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
1. ข้อมูลทั่วไป  
 รายงานเล่มนี้เป็นการสรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินงานตามกระบวนการระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาการ 
ประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบปีการศึกษา 
2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558)  
 กลไกประกันคุณภาพ ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับคณะ 
นโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่ต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ    
ที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยการมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตามและตรวจสอบประเมินผลกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน คือการจัดระบบประกันคุณภาพที่สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องท ารายงาน
การประเมินตนเองในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 
มิถุนายน 2558)   มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานสภาพและความก้าวหน้าการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาเพ่ือ 
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท านโยบายและแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
 
2. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6  ตุลาคม  2558 โดย
ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากการวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  อาจารย์  พนักงานสายสนับสนุน  
นักศึกษา  ผู้แทนองค์การนักศึกษา  ศิษย์เก่า เป็นต้น 
  ส าหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
การด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย  
3.33 อยู่ในการด าเนินงานระดับพอใช้  
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนเฉลี่ย 

รำยองค์ประกอบ 
ผลกำรประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมกำร ประเมินตนเอง กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบณัฑติ 3.71 2.71 3.71 2.71 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 4.23 4.02 4.23 4.02 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 5.00 3.00 5.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ 4.00 3.50 4.00 3.50 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.07 3.33 4.07 3.33 

 
 
สรุปภำพรวม จุดเด่น แนวทำงเสริม จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุง และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
  จุดเด่น  

1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสได้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่เหมาะสมและตรง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชามีการบริการในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า  

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการตามแผนและส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด  

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
อย่างเป็นระบบ  

8. อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เป็นจ านวนมาก  

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
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11. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักการบริหารจัดการที่ดีในด้านต่าง ๆ ท า
ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  

12. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหาร และมีการมอบหมายงานให้อ านาจในการตัดสินใจตามความเหมาะสม มีการบริหารงาน ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรมีการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
เวลาที่ก าหนด 
 

แนวทำงเสริม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ได้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโทและ  

ปริญญาเอก 
2. ควรมีแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อให้ส าเร็จใน 

 ระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลการให้บริการในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและศิษย์ 

เก่า 
4. ควรน าแนวทางและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 

ต่อไป  
5. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้านและทุกชั้นปี  
6. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการหรืองาน  

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  
7. ส่งเสริมให้มีการน าเอาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
8. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหารให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
9. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เสนอแนะความต้องการของชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
10. ควรมีการน าผลการพิจารณาของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือน าไปปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
2. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีไม่มาก  
4. ระบบติดตาม และประเมินผลการวิจัยส าหรับบุคลากร เพ่ือน าผลวิจัยมาแก้ไขและ

ปรับปรุง  
5. ขาดการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ ใน

ระดับชาติ  
6. การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
7. สร้างความร่วมมือกับชุมชนให้มากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ  
1. ควรจัดท า สมอ.08 ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการสนับสนุนให้ 

ทุนในการท าวิจัย  ท าต ารา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  
3. สนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิชาการท่ีได้รับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
4. ควรติดตามเพ่ือให้อาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ควรให้ความรู้ แนวทาง ข้อปฏิบัติในการท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง

สร้างแรงจูงใจในการท าผลงาน 
 

เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้วางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมในปีถัดไป โดยมี

รายละเอียดดังนี้  
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558  
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์เม่ือส าเร็จการศึกษา  
4. โครงการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต  
5. โครงการความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
6. โครงการการบริหารจัดการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์  
7. โครงการพัฒนาวิชาการของบุคลากร  
8. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
9. โครงการจัดท าวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จรรยาบรรณ เสริมสร้างการกีฬาและ

ประชาธิปไตย  
11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดประชุมวิชาการ  
12. โครงการพัฒนาและบริหารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
13. โครงการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558  
14. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
15. โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร  
16. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2558  
17. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าระดับต้น 


