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คำนำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปกำรศึกษำ 2562 ของคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนดำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปกำรศึกษำ 2562 โดยใชเกณฑมำตรฐำนตำมมำตรฐำน
กฎกระทรวงกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ พ.ศ.2561 ในเลมคู มื อ กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2562 ซึ่งใชขอมูล ผลกำร
ด ำเนิ น งำนระหวำงวั น ที่ 1 มิ ถุ น ำยน 2562–31 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีพันธกิจในกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี มีกำรนำ
ระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำมำใชในกำรบริห ำรงำนทุ ก ภำรกิ จ มี ก ำรติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น
ตนเองอยำงตอเนื่อง เพื่อนำผลประเมินมำปรับปรุง และพัฒนำกำรดำเนินงำนของคณะใหมีคุณภำพ และเปนไป
ตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมขอขอบคุณบุคลำกรและนักศึกษำทุกคนที่ตระหนักในควำมสำคัญของกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพอยำงตอเนื่อง ผลจำกกำรประเมินคุณภำพของผู ทรงคุณวุฒิจะ
สะทอนจุดเดนและแนวทำงกำรพัฒนำ ซึ่งมีคุณคำอยำงยิ่งที่ทุกหนวยงำนจะตองเรียนรูและนำไปพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน คณะ มหำวิทยำลัย และสังคมประเทศชำติตอไป

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงำน ทีต่ ั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
2. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำย นโยบำย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
4. รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
6. จำนวนนักศึกษำ
7. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน
10. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีทผี่ ่ำนมำ
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอก
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 ผลงำนของนักศึกษำที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ทสี่ ร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำท้องถิ่นและโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นหรือปัญหำ
ระดับประเทศ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรต่อสังคม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ และเอกลักษณ์
ของคณะ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.3 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
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ส่วนที่ 3

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ระดับคณะ
กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ
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ภาคผนวก
คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ที่ตั้ง : มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม.48 อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180
ปรัชญา
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้ำวนำวิชำกำร ชำนำญเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
พันธกิจ (Mission) :
1. ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออำชีพ มีควำมรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชำญ ตรงกับ
ควำมต้องกำรของสังคม
2. พัฒนำงำนวิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเป็นเลิศของงำนวิชำกำรควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญำให้เป็นที่ยอมรับของระดับชำติและนำนำชำติ
3. เผยแพร่ควำมรู้ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้ำน ของชุมชน และสังคม
5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ด้วยหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งคุณภำพทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
6
องค์ประกอบที่ 1
3
องค์ประกอบที่ 2
2
องค์ประกอบที่ 3
1
องค์ประกอบที่ 4
3
องค์ประกอบที่ 5
15
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย
3.85
4.25
4.00
4.00
4.67
4.13

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีมำก
ดี
ดีมำก
ดี

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. มีแนวโน้มในกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี
2. อำจำรย์ประจำของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีอัตรำกำรส่งผลงำนวิจัยในรูปแบบกำรนำเสนองำนวิจัยกำร
ส่งบทควำมเพื่อตีพิมพ์วำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ กำรจัดทำผลงำนสร้ำงสรรค์มีอัตรำที่เพิ่มขึ้นทุกปี
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3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมโดดเด่นทั้งด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทักษะ
ปฏิบัติในด้ำนช่ำงที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันจึงเป็นที่ต้องกำรต่อชุมชนและกลุ่มเป้ำหมำย
4. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมโดดเด่นทั้งด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทักษะ
ปฏิบัติในด้ำนช่ำงที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันจึงเป็นที่ต้องกำรต่อชุมชนและกลุ่มเป้ำหมำย
ชัดเจน
5. ทำงคณะมีกำรกำกับติดตำมระบบกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรให้ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนทุกหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ต้องมีกำรควบคุมและดูแลอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ เช่น กำรโยกย้ำยสำขำวิชำ กำรออกกลำงคัน
2. ควรมีกำรนำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เข้ำสู่กระบวนกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้มำกขึ้น
3. ควรมีกำถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกงำนวิจัยสู่หน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน
4. ควรมีกำรอบรมสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขอทุนวิจัยทั้งทุนภำยในและทุน ภำยนอกให้กับอำจำรย์ภำยใน
คณะ
5. ควรเพิ่มศักยภำพในกำรบริกำรวิชำกำรที่บำงส่วนที่ยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้อย่ำง
ครบถ้วน
6. ควรมีกำรนำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแต่ละโครงกำรและควรมีกำรปรับปรุงแผน
7. ควรมีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหำวิทยำลัย และเอกลักษณ์ของคณะ รวมทั้ง
มีกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล มีกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อนำไปสู่กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.2 ที่ตั้ง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม.48 อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธำนี 13180
1.3 ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เดิมเป็น
หมวดวิชำหัตถศึกษำ สังกัดวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เปิดสอนระดับ ป.กศ. และ ป.ก
ศ.สูง วิชำที่เปิดสอนเป็นวิชำพื้นฐำน คือ วิชำหัตถศึกษำ และเปิดสอนเป็นวิชำโท ให้กับนักศึกษำทั้งภำคปกติและ
ภำคนอกเวลำ (ภำคค่ำ) มีอำคำรโรงฝึกงำนหนึ่งหลัง
พ.ศ. 2518 วิทยำลัยครูทั่วประเทศได้รับกำรยกฐำนะตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลทำ
ให้วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง จำกหมวดวิชำหัตถศึกษำ เป็นภำควิชำหัตถศึกษำและ
อุตสำหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิชำวิทยำศำสตร์ ต่อมำได้เรียกชื่อสั้นๆ เป็น “ภำควิชำอุตสำหกรรมศิลป์”
พ.ศ. 2526 ภำควิช ำอุตสำหกรรมศิล ป์ ได้เปิดสอนระดับปริญ ญำครุศำสตรบัณ ฑิ ต (ค.บ.) วิช ำเอก
อุตสำหกรรมศิลป์ หลักสูตร 4 ปี ให้กับนักศึกษำภำคปกติและเปิดหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญำ) ตำมโครงกำร
อบรมครูประจำกำร (อคป.) เป็นกำรเปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีเป็นรุ่นแรกของภำควิชำ
พ.ศ. 2527 นักศึกษำ คบ.อุตสำหกรรมศิลป์ ภำคปกติสำเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของบัณฑิตภำคปกติ
ของภำควิชำอุตสำหกรรมศิลป์
พ.ศ. 2528 วิทยำลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงกำรอบรมครูป ระจำกำร (อคป.) เป็นโครงกำรจัดกำรศึกษำ
สำหรับบุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.) และภำควิชำอุตสำหกรรมศิลป์ ได้เปิดสอนสำขำวิชำ วิทยำศำสตร์ ระดับ
อนุปริญญำ (อ.วท.) โปรแกรมวิชำไฟฟ้ำและโปรแกรมวิชำเครื่องกล เป็นรุ่น แรกให้กับนักศึกษำ (กศ.บป.) ในปีนี้
นักศึกษำ ค.บ. อุตสำหกรรมศิลป์ ตำมโครงกำรอบรมครูประจำกำร (อคป.) ของภำควิชำอุตสำหกรรมศิลป์ สำเร็จ
เป็นบัณฑิตรุ่นแรก
พ.ศ. 2531 เปิดสอนสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับปริญญำตรี 2 ปี หลังอนุปริญญำ (วท.บ.) โปรแกรม
วิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (แขนงเทคโนโลยีกำรผลิต) ให้กับนักศึกษำโครงกำร กศ.บป. เป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2533 เปิด สอนนัก ศึก ษำ ระดับ ปริญ ญำตรี (วท.บ.) โปรแกรมวิช ำเทคโนโลยี อุตสำหกรรม
(แขนงเทคโนโลยีกำรผลิต) ให้กับนักศึกษำภำคปกติ
พ.ศ. 2537 สภำกำรฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้ง คณะวิชำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ในวิทยำลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แห่ง ซึ่งจำกมติดังกล่ำว ภำควิชำอุตสำหกรรมศิลป์ จึง
ได้รับกำรยกฐำนะเป็นคณะวิชำ และได้เสนอขอแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรคณะวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมต่อวิทยำลัย และ
สภำวิทยำลัยได้แต่งตั้งให้นำยมงคล กำรชำนำญ เป็นหัวหน้ำคณะวิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม บริหำรงำนในรูปแบบ
คณะวิชำ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2537โดยแยกกำรบริหำรออกจำกคณะวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทำงคณะถือ
ว่ำวันที่สภำกำรฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วันที่ 28 กรกฎำคม 2537 เป็นวันเกิด
ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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พ.ศ.2538 พระบำทสมเด็จ พระเจ้ ำอยู่ หั ว ได้ท รงพระกรุณ ำธิคุ ณ โปรดเกล้ ำโปรดกระหม่ อ มให้ ตรำ
“ พระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 ” โดยให้สถำบันรำชภัฏเป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นมี
อธิกำรบดีเป็นผู้บริหำรสถำบัน คณบดีเป็นผู้บริหำรคณะและสถำบันได้แต่งตั้ง ให้ นำยวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
พ.ศ. 2539 สถำบันได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินให้สร้ำงอำคำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (5 ชั้น) เป็นแห่งแรก
ของสถำบันรำชภัฏทั่วประเทศ
พ.ศ. 2540 สถำบันได้ปรับเปลี่ยนโครงกำรจำกกำรศึกษำสำหรับบุคลำกรประจำกำร (กศ.บป.) เป็นกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
พ.ศ. 2541 มีพิธีเปิดอำคำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ.2541 โดยมี เจ้ำคุณอุดม
ประชำนำถ (หลวงพ่ อเปิ่ น) เจ้ ำอำวำสวัดบำงพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นประธำนฝ่ ำยสงฆ์ และ นำยจรูญ
ถำวรจักร์ อธิกำรบดี อธิกำรบดีส ถำบัน รำชภัฏ เพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นประธำนฝ่ำย
ฆำรวำส และคณะได้ย้ำยเข้ำมำดำเนินกำรที่อำคำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วน รำชกำรภำยใน
สถำบัน รำชภัฏ เพชรบุรีวิท ยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตำมมำตรำ6และ มำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยให้มี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เป็น คณะหนึ่ง ของสถำบัน รำชภัฏ เพชรบุรีวิท ยำลง
กรณ์ ในพระบรมรำชูป ถัมภ์ ประกำศ ณ วัน ที่ 27 กัน ยำยน พ.ศ. 2540 (ตำม39 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง.
รำชกิจจำนุเบกษำ 12 ตุลำคม 2542)
พ.ศ. 2543 สภำสถำบันรำชภัฏได้แต่งตั้งให้นำยวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คนแรกตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำว
พ.ศ. 2546 สถำบันรำชภัฏ เพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถำบันรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สภำสถำบันรำชภัฏได้แต่งตั้งให้ นำยประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
พ.ศ. 2547 วัน ที่ 14 มิ ถุ น ำยน พ.ศ. 2547 ได้ มี พ ระรำชบั ญ ญั ติ ม หำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ พ.ศ. 2547
ประกำศในรำชกิจ จำนุ เบกษำ เล่ ม ที่ 121 ตอนพิ เศษ 23 ก ให้ สถำบั น รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เป็น มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี โดยมี นำยประจบ
ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
พ.ศ. 2548 วันที่ 23 เมษำยน พ.ศ.2548 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถั มภ์
ได้แต่งตั้งให้ นำยวิวัฒน์ คลังวิจิตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
พ.ศ. 2550 วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2550 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
พ.ศ. 2558 วันที่ 2 กรกฎำคม 2558 สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลั ก ษณ์ เมื อ งมี ศ รี เป็ น คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี จนถึงปัจจุบัน
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้ำวนำวิชำกำร ชำนำญเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.2 วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งคุณภำพทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทำงเทคโนโลยี ที่ มี ค วำมรู้ ท ำงทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
2. เพื่ อ ค้ น คว้ำวิจั ย อั น น ำมำซึ่ งกำรพั ฒ นำองค์ค วำมรู้ และสำมำรถประยุ ก ต์ กำรสร้ำงสิ่ งประดิ ษ ฐ์
ที่มีคุณค่ำสอดรับกับควำมต้องกำรของสังคม
3.เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ในกำรสืบสำนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีของท้องถิ่น
4. เพื่ อให้ บ ริ กำรวิช ำกำรแก่ชุมชน ทั้งในและภำยนอกมหำวิทยำลั ย ในกำรเผยแพร่ควำมรู้และกำร
บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและก่อเกิดรำยได้แบบพอเพียงและเกิดประโยชน์
5. เพื่อยกระดับคุณภำพคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้บริหำรจัดกำรองค์กรเชิงคุณภำพและ
ธรรมำภิบำลด้วยหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อให้คณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำอยู่ดีมีสุขขณะอยู่ในองค์กรโดยอยู่บนพื้นฐำนกำรมีคุณธรรม
และจริยธรรม
7. เพื่อให้บุคลำกรและนักศึกษำมีประสิทธิภำพต่อกำรดำเนินงำนในองค์กรและเกิดประสิทธิผลอันดี
2.4 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออำชีพ มีควำมรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชำญ ตรงกับ
ควำมต้องกำรของสังคม
2. พัฒนำงำนวิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเป็นเลิศของงำนวิชำกำรควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญำให้เป็นที่ยอมรับของระดับชำติและนำนำชำติ
3. เผยแพร่ควำมรู้ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้ำน ของชุมชน และสังคม
5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ด้วยหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี
2.5 วัตถุประสงค์

1. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ให้โอกำสและควำมเสมอภำค ทำงกำรศึกษำแก่
ชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับกำรขำดแคลนและควำมต้องกำรพัฒนำกำลังคนของประเทศและมีมำตรฐำนใน
ระดับนำนำชำติ
2. มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรเพิ่มศักยภำพ
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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3. มีขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยที่เพิ่มคุณค่ำทุนทำงสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ใน
กำรพัฒนำประเทศ
4. มีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงมีคุณภำพ คุณธรรม ตรงกับควำมต้องกำร และ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
5. มีควำมสำมำรถในกำรส่งเสริม พัฒนำ อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงและรักษำทุนทำง
สังคม
6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
a. โครงสร้างองค์กร

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต

หลักสูตรอุตสำหกรรรมศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม

อุตสาหกรรมศา
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รายงานการประเมิ

4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
a. รายชื่อผู้บริหาร

3.1.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
3.1.2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
3.1.3 อำจำรย์อำพล เทศดี
3.1.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำวรรณ แพงศรี

คณบดี
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผนพัฒนำ

b. คณะกรรมการบริหารคณะ

3.2.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
3.2.2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
3.2.3 อำจำรย์อำพล เทศดี
3.2.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำวรรณ แพงศรี
3.2.5 นำงสำวกรรณิกำ สร้อยสำโรง

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- สำขำวิขำกำรจัดกำรเทคโนโลยี
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
- สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและคอมพิวเตอร์
5.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
- สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ
5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
- สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
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วันที่สภา
ปีที่ปรับปรุง มหาวิทยาลัย
ล่าสุด
อนุมัติ
หลักสูตร
พ.ศ.2560
2
มีนำคม
2560
พ.ศ.2560
2
มีนำคม
2560

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร
17
สิงหำคม
2560
2
สิงหำคม
2560

วท.บ.

พ.ศ.2559

3
มีนำคม
2559

15
มิถุนำยน
2559

วศ.บ.

พ.ศ.2560

2
มีนำคม
2560

8
กันยำยน
2560

วศ.บ.

พ.ศ.2560

1
กันยำยน
2559

17
สิงหำคม
2560

วศ.บ.

พ.ศ.2560

2
มีนำคม
2560

17
สิงหำคม
2560

ระดับปริญญา

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปริญญำตรี

หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำ
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำร
และคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรม
เมคคำทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์
หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมกำรจัดกำร
อุตสำหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธำ
หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล

ทล.บ.

วศ.บ.

พ.ศ.2560

2
มีนำคม
2560

17
สิงหำคม
2560

หลักสูตรอุตสำหกรรมศำ
สตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง)

อส.บ.

2562

2
พฤศจิกำยน
2560

15
กรกฎำคม
2562

ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

วท.บ.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 12

ระดับปริญญา
ปริญญำโท

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรเทคโนโลยี

คุณวุฒิ
วท.ม.

วันที่สภา
ปีที่ปรับปรุง มหาวิทยาลัย
ล่าสุด
อนุมัติ
หลักสูตร
พ.ศ.2560
2
กุมภำพันธ์
2560

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร
31
พฤษภำคม
2560

จานวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปริญญำตรีภำคปกติ 499 คน
ระดับปริญญำตรีภำคพิเศษ 384 คน และระดับปริญญำโทภำคปกติ จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 891 คน

6. จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีจำนวนอำจำรย์และบุคลำกร ทั้งหมด จำนวน 57 คน ดังนี้
6.1 อำจำรย์(ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร) จำนวน 40 คน (ไม่นับลำศึกษำต่อ)
6.2 ข้ำรำชกำร (เลขำนุกำรสำนักงำนคณบดี) จำนวน 1 คน
6.3 พนักงำนมหำวิทยำลัย (สำยสนับสนุน) จำนวน 9 คน
6.4 เจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำด จำนวน 6 คน
6.5 พนักงำนขับรถ จำนวน 1 คน
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากร
จานวน ต่ากว่า ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ.
ศ.
ป.ตรี
ข้ ำ รำชก ำร/พ นั กงำน 40
26
14
21
15
4
มหำวิทยำลัย
40
26
14
21
12
4
รวม

7. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
a. งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณรำยได้
รวม

จานวนเงิน (หน่วย : บาท)
3,536,200
3,706,300
7,242,500
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b. อาคารสถานที่

อำคำรเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1. อาคาร 9 (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ชั้นที่ 1
- สำนักงำนคณบดี
- ห้องคณบดี
- ห้องรองคณบดี
- ห้องประชุม
- ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
ชั้นที่ 2
- ห้องพักอำจำรย์สำขำกำรจัดกำรเทคโนโลยี
- ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม
- ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 1
- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 2
- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 3
ชั้นที่ 3
- ห้องพักอำจำรย์สำขำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
- ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
- ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมส่องสว่ำง
- ห้องปฏิบัติกำรป้องกันระบบไฟฟ้ำ
- ห้องปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ
- ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์
- ห้องปฏิบัติกำรเครื่องกลไฟฟ้ำ
- ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอุตสำหกรรม
- ห้องเก็บเครื่องมือไฟฟ้ำ
ชั้นที่ 4
- ห้องเรียนรวม
ชั้นที่ 5
- ห้องเรียนรวม
- ห้องพักอำจำรย์สำขำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
ชั้นที่ 1
- ห้องปฏิบัติกำรช่ำงยนต์
- ห้องปฏิบัติกำรโลหะ
ชั้นที่ 2
- ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
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- ห้องปฏิบัติกำร PLC
3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
ชั้นที่ 1
- ห้องปฏิบัติกำรปฐพีกลศำสตร์
- ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือกล
- ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์และทดสอบวัสดุ
- ห้องปฏิบัติกำรโยธำ
4. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3
ชั้นที่ 1
- ห้องพักอำจำรย์สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- ห้องปฏิบัติกำรงำนไม้และออกแบบ
- ห้องปฏิบัติกำรเซรำมิกส์
ชั้นที่ 2
- ห้องพักอำจำรย์สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- ห้องปฏิบัติกำรงำนช่ำงทั่วไป
- ห้องปฏิบัติกำรกรำฟิก
ชั้นที่ 3
- ห้องพักอำจำรย์สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ
- ห้องปฏิบัติกำรงำนออกแบบ
- ห้องเขียนแบบ
5. อาคารกิจการนักศึกษา
ชั้นที่ 1
- โรงอำหำร
ชั้นที่ 2
- ห้องบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ห้องประชำสัมพันธ์
- ห้องสมุด
8. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
a. เอกลักษณ์

เป็นสถำบันที่น้อมนำแนวทำงกำรดำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
b. อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น
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9. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิและผลงำน
วิชำกำรของอำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง

- คณะทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกรและกิจกรรมกำรพัฒนำผลงำน
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในแผนปฏิบัติกำรคณะเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของอำจำรย์ให้ได้รบั ตำแหน่งทำงวิชำกำร/มีคุณภำพ
งำนวิจัยที่สูงขึ้นอย่ำงชัดเจน
- ผลกำรดำเนินกำร ในปีกำรศึกษำ 2562 คณะมีอำจำรย์เข้ำสู่
ตำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 2 คน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำพล
เทศดี และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
- คณะได้นำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีกำรศึกษำ 2561 มำพัฒนำ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดแผนงำน และกำรดำเนินงำน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีกำรศึกษำ 2562
- จำกกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำนและ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรฯ พบว่ำคณะสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมตัว
บ่งชี้ควำมสำเร็จของแผนงำนและทุกโครงกำร แต่พบปัญหำในกำร
ดำเนินงำนคือปัญหำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และระยะเวลำของ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จำกัดเนือ่ งจำกมีขั้นตอนกำรรออนุมตั ิ
โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยนำน ซึ่งทำงคณะได้
นำเสนอปัญหำนี้ต่อผูเ้ กี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยแล้วในกำรประชุม
สรุปงำนร่วมกันของมหำวิทยำลัย
- คณะได้นำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีกำรศึกษำ 2561
มำพัฒนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดแผนงำน และกำร
ดำเนินงำนโครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี
กำรศึกษำ 2562
- จำกกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำนและ
โครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ำคณะสำมำรถ
ดำเนินงำนได้ตำมตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของแผนงำนและทุกโครงกำร
มีสิ่งที่ควรพัฒนำคือกำรเพิ่มส่วนร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรให้มำกขึน้ เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำ
ในทุกหลักสูตรมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อไป
- คณะจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม เพื่อวิเครำะห์กำรดำเนินงำนประจำปีกำรศึกษำ
2561 โดยคณะกรรมกำรบริหำรคณะมอบหมำยคณะกรรมกำรแต่
ละด้ำนจัดทำแผนงำนกำรดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรของคณะ โดยมีกำรกำหนดวัตุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของแผนและกิจกรรมพร้อมกำหนดหนดตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
- ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงชัดเจน

ควรมีกำรนำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำปรับปรุง
หรือพัฒนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน กำรจัด
โครงกำรในอนำคตต่อไป

ควรมีกำรนำผลที่ได้จำกกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัว
บ่งชี้ไปดำเนินกำรปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมในปี
ต่อไป

ควรมีกำรจัดทำแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ที่ชัดเจนแยกจำก
แผนปฏิบัติกำรคณะ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 16

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์

นำงสำวนิภำรัตน์ อินทรรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
โทรศัพท์ : 492 , 322-323
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : foit.vru@gmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
ในปีกำรศึกษำ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีหลักสูตรที่มีบัณฑิตจบกำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต จ ำนวน 9 หลั กสูต ร โดยมี ค่ำเฉลี่ย ผลรวมของคะแนนประเมิ น คุณ ภำพบั ณ ฑิ ต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ เท่ำกับ 4.75 มีผลกำรประเมินรำยหลักสูตรดังนี้
ชื่อหลักสูตร

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ ค่าคะแนนผล
ประเมิน
การประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต
2.99 คะแนน

4.66 คะแนน

3.13 คะแนน

4.69 คะแนน

4.05 คะแนน

4.64 คะแนน

4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำร
อุตสำหกรรม

3.61 คะแนน

5 คะแนน

3.49 คะแนน

-

6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธำ

2.57 คะแนน

-

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและ

คอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม
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ชื่อหลักสูตร

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ ค่าคะแนนผล
ประเมิน
การประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต

7. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
8. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบั ณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง)
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี
ผลรวมของคะแนนผลการประเมิน
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน

3.09 คะแนน

-

3.06 คะแนน

-

3.34 คะแนน
29.33 คะแนน
3.26 คะแนน

18.99 คะแนน
4.75 คะแนน

แสดงวิธีการคานวณ
18.99
4
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
ค่ำเฉลี่ย 4.51

ค่ำเฉลี่ย 4.75

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร

1.1(1)
1.1(2)
1.1(3)
1.1(4)
1.1(5)
1.1(6)
1.1(7)
1.1(8)
1.1(9)

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

4.75 คะแนน

บรรลุ

ชื่อเอกสาร

รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำรและคอมพิวเตอร์
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมค
คำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำร
จัดกำรอุตสำหกรรม
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธำ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง)
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
เทคโนโลยี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์

นำงสำวนิภำรัตน์ อินทรรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
โทรศัพท์ : 492 , 322-323
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : foit.vru@gmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

หมายเหตุ : (ตำมเกณฑ์คู่มือกำรประกันคุณภำพฯ หน้ำ 77)
1. คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น ทั้งนี้
อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ำทั้งนี้ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรนับ จำนวนอำจำรย์ ประจำ ให้นั บ ณ วัน สิ้ นสุ ดปี กำรศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัย และนั บ ที่
ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลำศึกษำต่อ) จำนวน 40 คน มีอำจำรย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก จำนวน 14 คน เมื่อคำนวณตำมสูตร พบว่ำ ค่ำ ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณ วุฒิปริญญำเอก
เท่ำกับร้อยละ 35 คะแนนที่ได้เท่ำกับ 4.37 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)
2. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (ลำศึกษำต่อ)
3. จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมด (ไม่นบั ลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

จานวน
41
1
14

แสดงวิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร
14
40

x 100 = ร้อยละ 35

2.แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
35

40

x 5 = 4.38 คะแนน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 35

ร้อยละ 35

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.2
หมายเลขเอกสาร

1.2(1)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

4.38 คะแนน

บรรลุ

ชื่อเอกสาร

รำยชื่ อ คณำจำรย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (ระยะเวลำตั้ ง แต่ 1
มิ ถุ น ำยน 2562 - 31 พฤษภำคม 2563) สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์

นำงสำวนิภำรัตน์ อินทรรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
โทรศัพท์ : 492 , 322-323
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : foit.vru@gmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

*หมายเหตุ กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำคณะให้นับ ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัย และนับที่
ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 41 คน
มีจำนวนอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร จำนวน 19 คน เมื่อคำนวณตำมสูตร พบว่ำ ค่ำร้อยละของอำจำรย์
ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ ร้อยละ 47.5 คะแนนที่ได้เท่ำกับ 3.96 คะแนน มีรำยละเอียดอำจำรย์ของ
คณะดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมลำศึกษำต่อ)

41

2. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ลำศึกษำต่อ

1

3. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์ (ไม่นบั รวมลำศึกษำต่อ)

21
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4. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

15

5. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

4

6. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

0

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ(ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

40

รายชื่ออาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ – สกุล

ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ

1 ดร.วัชระ เพิ่มชำติ

รองศำสตรำจำรย์

2 ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

รองศำสตรำจำรย์

3 ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์

รองศำสตรำจำรย์

4 จิรำภรณ์ เบญจประกำยรัตน์

รองศำสตรำจำรย์

5 ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

6 ดร.ปิยะนันท์ สำยัณห์ปทุม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

7 ดร.ชำคริต ศรีทอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

8 ดร.กฤษฎำงค์ ศุกระมูล

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

9 ดร.ชุมพล ปทุมมำเกษร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

10 ดร.วุฒิชัย วิถำทำนัง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

11 ประจบ ดีบตุ ร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

12 สัญลักษณ์ กิ่งทอง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

13 เศกพร ตันศรีประภำศิริ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

14 สมคเณ เกียรติก้อง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

15 สุวิทย์ ฉุยฉำย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

16 ประภำวรรณ แพงศรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

17 อำพล เทศดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

18 ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

19 กนกนำฏ พรหมนคร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

แสดงวิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร
19
40

x 100 = ร้อยละ 47.5

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 21

2.แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
47.5

x 5 = 3.96 คะแนน

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 47.5
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.3
หมายเลขเอกสาร

1.3(1)

คะแนนที่ได้
3.96 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

ชื่อเอกสาร

รำยชื่ อ คณำจำรย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 (ระยะเวลำตั้ ง แต่ 1
มิ ถุ น ำยน 2562 - 31 พฤษภำคม 2563) สั ง กั ด คณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
อ.ดร.จิตตภู พูลวัน
อ.ภัทรำภรณ์ เหนือศรี

นำงสำวนิภำรัตน์ อินทรรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
โทรศัพท์ : 492 , 322-323
E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : foit.vru@gmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

หมายเหตุ : (ตำมเกณฑ์คู่มือกำรประกันคุณภำพฯ หน้ำ 80)
1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถนำไปนับในตัวบ่งชี้ผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์
2. ผลงำนของนักศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปีกำรศึกษำที่รับกำรประเมิน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด จำนวน 883 คน มีผลงำนของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีทั้งหมด จำนวน 10 เรื่อง มีผลรวมค่ำถ่วงน้ำหนัก เท่ำกับ 3.40 คิดเป็น ร้อยละ 0.95 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
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ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 3.40

จานวนเรื่อง
6
1
3

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
1.20
0.40
1.80

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพื้นฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

1

2

3

4

5

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำง
วิช ำกำรระดั บ ชำติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐำนข้ อ มู ล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิ ช ำกำรส ำหรั บ กำรเผยแพร่ ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกำศ
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
- บทควำมวิ จั ย หรื อ บทควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทควำมวิ จั ย หรื อ บทควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วำรสำรวิช ำกำรระดั บ นำนำชำติ ที่ ไม่อ ยู่ในฐำนข้อ มูล ตำมประกำศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุด มศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์
กำรพิ จำรณำวำรสำรทำงวิ ช ำกำรส ำหรับ กำรเผยแพร่ ผ ลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกำศให้ท รำบเป็น กำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทควำมวิ จัย หรื อ บทควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ใ น
วำรสำรวิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติ ที่ ป รำกฏในฐำนข้ อ มู ล ระดั บ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ ระเบี ยบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึก ษำ ว่ำ ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ กำรพิ จำรณำวำรสำรทำงวิ ชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร
- ผลงำนวิช ำกำรรั บ ใช้สั งคมที่ ได้รั บ กำรประเมิ น ผ่ ำนเกณฑ์ กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
- ผลงำนค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ตว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ กำรจด
ทะเบียน
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

นำยธีรพัฒน์ กลมสวรรค์
นำยอดุลย์ โพนสิม
นำยกรนรำ แก่นเรือง

0.20

นำยณัฐวุฒิ ชูช่วย
นำยพุฒิพงศ์ สืบไทย
นำยภำนุวัฒน์ แมนประโคน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
กำรพัฒนำมือกลเพื่อเลียนแบบมือมนุษย์
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุ ม วิ ช ำกำรระดั บ ชำติ ด้ ำ น
นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ครั้ งที่ 3 มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำช
มงคลธัญบุรี 28 มิ.ย. 2562
กำรพัฒนำมินิฟำร์มอัตโนมัติ
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุ ม วิ ช ำกำรระดั บ ชำติ ด้ ำ น
นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ครั้ ง ที่ 3 มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำช
มงคลธัญบุรี 28 มิ.ย. 2562

0.40

0.40
0.60
0.80

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 23

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน
กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมิน
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

6

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

0.20

นำยสหภำพ จันทรำ
นำงสำวณัฐณิชำ เข็มทอง
นำยฉัตรตระกูล สุวรส
นำยชัชวำล เวหำกิจ

0.20

นำงสำวฌณัฐฎำ สำตรทรัพย์
นำยอภิสิทธิ์ อำจจุฬำ
นำงสำวรัตนำภรณ์ สร้อยสอง
ชั้น
นำยศรำวุฒิ วงษ์สมบัติ
นำยนพสินธ์ ไชโยยอดยิ่ง
นำยสิทธิชัย ไทยซับทอง
นำยธนำกร สนธิวุธ
นำยอณำวินท์ บุญมี
นำยทิวำ กลับเจริญ
นำยนพพร วรรณกองแก้ว
นำยณัฐสิทธิ์ เชิดชน
นำยกิตติพศ เกตุสถิต
นำยเกียรติศักดิ์ อบรมวัน
นำยภีระพงษ์ นวลปลั่ง

0.20

0.20

นำงสำวพัชรินทร์ กระแสมิร
นำงสำวสุภำมำศ ล้อเจริญ
น ำงส ำว เส ำวลั ก ษ ณ์ ร ำช
ปรำกฎ
นำยประดิษฐ์ ปัญญำวงศ์
นำยธนัด เพงวึก
นำยณัฐพล สุภำวี
นำยณรงค์ศักดิ์ คำบุตรดำ
นำยอนุสรณ์ ไม้งำม
นำยภูเบศ อินนำคกูล
นำยธีรวุฒิ ยืนชีวิต
นำยนวพล เดชมำ
นำยชวกำร จันทร์อบ

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน

0.40

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ

0.60

นำยธีรวุฒิ ยืนชีวิต
นำยนวพล เดชมำ
นำยนิคม เมืองโคตร

0.60

นำยจิรวัฒน์ เสมอใจ
นำยบุญยกร เรียนเวช
นำยธีรธัช รัตนปรำกฎ

0.60

นำงสำวนันทกำญ สุขเจริญ

7

8

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

รถเข็ น ไฟฟ้ ำ ส ำหรั บ ผู้ ป่ ว ยใช้ พ ลั ง งำน
แสงอำทิตย์ กำรนำเสนอ Best Practice
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และผลิต
ภำพ ระดับอุดมศึกษำ วันที่ 28 สิงหำคม
2562 ณ ห้ อ งประชุ ม รำชพฤกษ์ คณะ
วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหำวิท ยำลั ยรำชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์
งำนน ำเสนอผลงำนกำรเรีย นรู้ เชิ งผลิ ต
ภ ำ พ (Productive Learning)
“โครงกำรวิศ วจิต อำสำ ปั นน้ ำใจพี่เพื่ อ
โรงเรี ย นน้ อ ง” วั น ที่ 22 กุ ม ภำพั น ธ์
2563 ณ หอประชุ ม เพชรบุ รี วิ ท ยำลง
ก ร ณ์ ชั้ น 5 อ ำ ค ำ ร เ รี ย น ร ว ม
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
งำนน ำเสนอผลงำนกำรเรีย นรู้ เชิ งผลิ ต
ภ ำ พ (Productive Learning)
“โครงกำรปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ ชุ ม ชนหมู่
12 คลองสอง” วั น ที่ 22 กุ ม ภำพั น ธ์
2563 ณ หอประชุ ม เพชรบุ รี วิ ท ยำลง
ก ร ณ์ ชั้ น 5 อ ำ ค ำ ร เ รี ย น ร ว ม
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลั ยรำชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
งำนน ำเสนอผลงำนกำรเรีย นรู้ เชิ งผลิ ต
ภ ำ พ ( Productive Learning)
“โครงกำรอุ ป กรณ์ ช่ ว ยพยุ ง เพื่ อ เด็ ก
พิ เ ศษ”วั น ที่ 22 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 ณ
หอประชุมเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ชั้น 5
อ ำ ค ำ ร เรี ย น ร ว ม วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์
มหำวิท ยำลั ยรำชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์
กำรแข่ ง ขั น ทั ก ษะทำงวิ ช ำกำรด้ ำ น
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
สั่ ง ก ำรด้ วยระบ บ IoT (Internet of
Things) ระหว่ ำ งวั น ที่ 3 – 5 มิ ถุ น ำยน
2562 ณ ค ณ ะ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
เท ค โน โล ยี ม ห ำวิ ท ย ำลั ย รำช ภั ฎ
สุรำษฏร์ธำนี
ก ำ ร แ ข่ งขั น หุ่ น ย น ต์ ส .ส .ท . PLC
Competition ประจ ำปี 2563 ชิ ง ถ้ ว ย
พระรำชทำน เกมกำรแข่ ง ขั น Robo
Saleng ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 กุมภำพันธ์
2563 ณ สมำคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
ก ำ ร แ ข่ งขั น หุ่ น ย น ต์ ส .ส .ท . PLC
Competition ประจ ำปี 2563 ชิ ง ถ้ ว ย
พระรำชทำน เกมกำรแข่ ง ขั น Robo
Saleng ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 กุมภำพันธ์
2563 ณ สมำคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
กำร อ อ กแ บ บ ต รำสั ญ ลั กษ ณ์ ศู น ย์
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม โครงกำรประกวด

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 24

ที่

9
10
11

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ
จำนวนนักศึกษำ ป.ตรี ทั้งหมด

0.80

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ออกแบบตรำสัญ ลัก ษณ์ ศูน ย์ช่ วยเหลื อ
สังคม สำยด่วน 1300 จัดโดยกระทรวง
กำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของ
มนุษย์ (พม.)

1.00

วิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนที่ ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษำระดับปริญ ญำตรี
ทั้งหมดของคณะ ตำมสูตร
3.40
x 100 =
ร้อยละ 0.38
883

2.แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0.38

x

5

=

0.05 คะแนน

40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.4 (ระดับปริญญาตรี)
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนที่ได้
ร้อยละ 40
ร้อยละ 0.38
0.05 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กำรพัฒนำมือกลเพื่อเลียนแบบมือมนุษย์
1.4(1)
บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กำรพัฒนำมินิฟำร์มอัตโนมัติ
1.4(2)
เกียรติบัตรกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1.4(3)
สั่งกำรด้วยระบบ IoT (Internet of Things)
เกียรติ บัตรกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันหุ่น ยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจำปี 2563 ชิงถ้วย
1.4(4)
พระรำชทำน เกมกำรแข่งขัน Robo Saleng
คำสั่ งคณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรมที่ 011/2563 ให้ อำจำรย์ และนั ก ศึกษำไปรำชกำรร่ว มกำร
1.4(5)
แข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจำปี 2563
เว็บไซต์ facebook สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
1.4(6)
ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ : กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ส ร้ ำ งสรรค์ แ ละผลิ ต ภำพระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
https://www.facebook.com/tabianvru/media_set?set=a.2368416900095518&type=3
ค ำสั่ ง มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ ที่ 2250/2562 แต่ ง ตั้ ง
1.4(7)
คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่ อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง สร้ำงสรรค์
และผลิตภำพระดับอุดมศึกษำ ในกำรค้นหำ Best Practice
ผลงำนกำรออกแบบตรำสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โครงกำรประกวดออกแบบตรำสัญลักษณ์
1.4(8)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 25

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 1.4
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผลงำนนำเสนอผลงำนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) “โครงกำรวิศวจิตอำสำ
1.4(9)
ปันน้ำใจพี่เพื่อโรงเรียนน้อง”
ผลงำนนำเสนอผลงำนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) “โครงกำรปรับปรุงภูมิ
1.4(10)
ทัศน์ ชุมชนหมู่ 12 คลองสอง”
ผลงำนนำเสนอผลงำนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) “โครงกำรอุปกรณ์ช่วย
1.4(11)
พยุงเพื่อเด็กพิเศษ”

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
อ.ดร.จิตตภู พูลวัน
อ.ภัทรำภรณ์ เหนือศรี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : foit.vru@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นำงสำวมำนิตำ วรทัต
นำยปัณณ์ สุขสำรี
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนำนักศึกษำ

โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : ransaya@hotmail.com
Room_ab13@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ ศักยภำพ และพัฒนำ
คุณลักษณะของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมแนวนโยบำยของมหำวิทยำลัย จึงจัดให้มีกำรให้ควำมรู้
เตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำตั้งแต่ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำแรก โดยมีกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร
และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำโดยแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำทั้งปัญหำ
ทำงกำรเรียนหรือปัญหำส่วนตัว คณะมีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำเป็น
ประจำทุกปี
ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนดังกล่ำว ดังนี้
1) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (รหัสโครงกำร 06-04-11-004) ซึ่งเป็น
โครงกำรย่อยของโครงกำรพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยจัดทำขึ้น
เพื่อ ให้นักศึกษำได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษำเป็นบุคคลทีม่ ีจิตอำสำ ก่อให้เกิดคุณธรรม
และจริยธรรมในกำรดำรงชีวิตในสังคม
2) กำรปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษำใหม่ ประจ ำปี ก ำรศึก ษำ 2562 เมื่ อวั น ที่ 20 มิ ถุน ำยน พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนกำรเรียน กำรใช้ชีวิตแก่นั กศึกษำก่อนเปิดภำคเรียน และเพื่อให้
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นักศึกษำเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม ทั้งต่อนักศึกษำด้วยกัน ครู -อำจำรย์
ต่อคณะและสถำบัน นอกจำกนี้ยังเป็นกำรพัฒนำบุคลิกภำพ พัฒนำควำมคิดและควำมเป็นผู้นำของนักศึกษำ
รวมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย
3) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตสำนึกทำงวิชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (รหัสโครงกำร
06-04-11-002 และ 06-04-11-003) จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 20-22 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงเสริมทักษำะกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษำ กำรแก้ปัญหำ
เบื้องต้นในกำรทำงำนเชิงช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม
4) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน (รหัสโครงกำร 06-03-10-003) จัดขึ้นในวันที่
23 มิถุนำยน 2562 เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนกำรสอนของ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
5) กำรจั ดกำรประชุม ผู้ ป กครองนั กศึกษำภำคปกติ ในวัน ที่ 23 มิ ถุน ำยน 2562 เวลำ 9.00 น. คณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ภำคปกติ ประจำปีกำรศึกษำ 1/2562 ณ ห้องประชุม
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ปกครองและคณะอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ให้ข้อมูลข่ำวสำร รำยละเอียดกิจกรรมนักศึกษำ รวมไปถึงเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองพูดคุย สอบถำมปัญหำและ
รำยละเอียดต่ำงๆ กำรดูแลบุตรหลำนในด้ำนกำรเรียน
6) โครงกำรค่ำยภำวะผู้นำ (รหัสโครงกำร 06-04-11-007) จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 24-26 มิถุนำยน 2562 ณ
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จังหวัดนครนำยก โดยโครงกำรจัดขึ้นเพื่อพัฒนำทักษะของนักศึกษำให้ทันกับ
กำรดำเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในด้ ำนจิตอำสำ กำรเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใน
กำรดำเนินชีวิต กำรเรียนรู้ทักษะทำงสังคม วัฒนธรรมที่จะทำให้เป็นนักศึกษำที่จะมีคุณภำพในกำรเรียน กำร
ช่วยพัฒ นำประเทศชำติ ให้เจริญและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรต่ำง ๆ
7) โครงกำรกำรให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ (รหัสโครงกำร 06-05-07-004) จัดในวันที่
18 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เพื่อจัดอบรมให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรประกันคุณภำพในหลักสูตร และให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8) มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำสำหรับนักศึกษำทุกชั้นปี เพื่อดูแลนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด ตั้งแต่แรกเข้ำศึกษำ
ในคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมจนสำเร็จกำรศึกษำ โดยจะให้คำปรึกษำในทุกๆ ด้ำน เช่น ปัญหำเนื้อหำเรียน
ปัญหำกำรวำงแผนกำรเรียน ปัญ หำกำรศึกษำเล่ำเรียน กำรขำดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่อำศัย กำรปรับตัว และ
ปัญหำสุขภำพ โดยทำงคณะมีกำรกำหนดชั่วโมงให้พบอำจำรย์ที่ปรึกษำในทุกวันพุธช่วงเวลำ 13.00 – 16.00 น.
อย่ำงไรก็ตำมทำงคณะได้มีช่องทำงอื่นๆเพื่อติดต่อเมื่อนักศึกษำต้องกำรควำมช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น เบอร์โ ทร
กลุ่มแอพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น
9) ในระหว่ำงภำคกำรเรียนมีกำรให้คำปรึกษำและกำรปรับพื้ น ฐำนด้ำนกำรคำนวณให้ แก่นั กศึกษำ
เพื่อให้นักศึกษำชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนสำหรับภำคกำรศึกษำแรกของนักศึกษำ
10) ทำงคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้มีกำรให้คำแนะนำกำรบริกำรให้นักศึกษำ และสนับสนุนกำร
บริกำรด้ำนกำรศึกษำ อำทิเช่น กำรบริกำรให้คำแนะนำลงทะเบียนเรียนน้อย – เกินกว่ำกำหนด , กำรเพิ่ม –
ถอนรำยวิชำของนักศึกษำ รวมถึงกำรเปิดหมู่เรียนในกรณีพิเศษ เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
1.5.1(1) คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ
1.5.1(2) คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ
1.5.1(3) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลข้อมูลด้ำนสำรสนเทศ
1.5.1(4) สรุปโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตสำนึกทำงด้ำนวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.5.1(5) แบบประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรนักศึกษำ
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 ข้อ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรมมี กำรจั ด ประชำสั ม พั น ธ์ กิจกรรมต่ ำง ๆ จำกหน่ ว ยงำนทั้ งภำยในและ
ภำยนอกคณะให้แก่นักศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ อำทิเช่น ประกำศรั บสมัครและประกำศผู้ได้รับทุนกำรศึกษำ กำร
สมัครเข้ำพั กในหอพักนั กศึกษำ รวมถึงประกำศรับ สมัครงำนพำร์ท ไทม์ (Part-time) ซึ่งทำงคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมได้ รับ ข้อมู ลจำกกองพั ฒ นำนั กศึกษำมำประชำสั มพั น ธ์ภำยในคณะ เพื่ อเป็ น กำรเพิ่ มโอกำสให้
นักศึกษำมีช่องทำงในกำรได้เพิ่มรำยได้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ มีนักศึกษำภำยในคณะให้ควำมสนใจในกำรรับสมัคร
งำนพำร์ทไทม์ (Part-time) ในแต่ละครั้งเมื่อทรำบข้อมูลกำรรับสมัคร ซึ่งสำมำรถรับบริกำรได้ผ่ำนเว็บไซต์ของ
คณ ะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม http://itec.vru.ac.th และ fanpage facebook ของคณ ะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม https://www.facebook .com/itec.vru.page/ และระบบวิทยุออนไลน์ RM Station ตลอดจน
ติดประกำศผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ของคณะฯ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ ฝึกฝน ศึกษำและหำประสบกำรณ์
ตำมควำมถนั ด และควำมสนใจของแต่ล ะบุ คคล และส่งส ำเนำหนั งสือถึงประธำนหลั กสู ตรทุ กหลั กสูต รเพื่ อ
ประชำสัมพันธ์
เอกสารหลักฐาน
1.5.2(1) เว็บไซต์คณะ
1.5.2(2) facebook คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.5.2(3) ป้ำยประกำศ
1.5.2(4) เว็บไซต์กองพัฒนำนักศึกษำ
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ นักศึกษำก่อนออกไปฝึกประสบกำรณ์ จำกกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์วิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ โดยกำหนดโครงกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
คณะทำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนจัดหำแหล่งฝึกงำนและวิชำชีพ และเพื่อให้นักศึกษำทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ตนและเตรียมควำมพร้อมก่อนออกฝึ กประสบกำรณ์ วิชำชีพ โดยกำรจัดโครงกำรควำมร่วมมือจัด กำรศึกษำ
แบบสหกิจศึกษำ พร้อมกับแนะนำแนวทำงในกำรปรับตัวเข้ำสู่สภำพแวดล้อมใหม่ ๆ เตรียมพร้อมสู่กำรทำงำน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองที่มีคุณค่ ำเป็นที่ปรำรถนำของสังคม จึงได้
จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนให้แก่นักศึกษำก่อนสำเร็จกำรศึกษำ ดังนี้
1) โครงกำรปั จ ฉิม นิ เทศนั กศึกษำฝึ กประสบกำรณ์ วิ ชำชีพ คณะเทคโนโลยีอุต สำหกรรม วัน จั น ทร์ที่ 16
กันยำยน 2562 เวลำ 08.00 – 12.00 น. ณ คณะเทคเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำ
ได้เรียนรู้แนวทำงและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจริงในสถำนประกอบกำร และให้นักศึกษำทรำบเรื่องกำรศึกษำ
ต่อหลังสำเร็จกำรศึกษำแล้ว พร้อมทั้งมีกำรบรรยำยในหัวข้อ “กำรเตรียมควำมพร้อมในสถำนประกอบกำร”
ทำงคณะได้รับเกียรติวิทยำกรโดย คุณธนำ กรองทอง หัวหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จำกัด
2) กำรพั ฒ นำทั ก ษะภำษำอั ง กฤษในกำรสื่ อ สำรส ำหรับ นั ก ศึ ก ษำเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม จั ด ขึ้ น วั น ที่
1 - 2 , 8 - 9 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จำเป็นต่อกำร
ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะกำรพูดสื่อสำรในสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนอุตสำหกรรม ทักษะกำร
อ่ำนเรื่องรำวด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีอุตสำหกรรมจำกสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ หรืออ่ำนออนไลน์ ทักษะกำรเขียนในข้อมูล
รำยงำนกำรปฏิบัติงำนอุตสำหกรรม กำรใช้คำศัพท์เทคนิคในงำนอุตสำหกรรม รวมถึงฝึกฝนด้ำนกำรฟังและพูด
3) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ วันจันทร์ที่ 2 – 3 มีนำคม 2563 เวลำ 13.00 – 16.00 น. ณ คณะเทคเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้แนวทำงสำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประกอบ
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อำชีพทำงด้ำนอุตสำกรรม และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสมัครงำนและสอบสัมภำษณ์ ทำงคณะได้รับเกียรติ
วิทยำกรโดย คุณธนำ กรองทอง หัวหน้ำฝ่ำยขำยบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารหลักฐาน
1.5.3 (1) ภำพถ่ำยโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.5.3 (2) ภำพถ่ำยโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.5.3 (3) ภำพถ่ำยโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรสำหรับนักศึกษำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 ข้อ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรมจั ด ให้ มี กำรสำรวจและประเมิ น คุณ ภำพของกำรให้ บ ริกำรกับ นั กศึกษำใน
ระหว่ำงกำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกิจกรมที่เข้ำร่วมและกำรให้บริกำรที่นักศึกษำได้รับใน
ด้ำนต่ำงๆของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ทั้งนี้เพื่อนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพั ฒ นำกำรให้ บริกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆให้ดีขึ้น โดยสรุปผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำ ดังนี้
- ด้ำนกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 4.62
- ด้ำนกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 4.54
- ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ ค่ำเฉลี่ย 4.56
เอกสารหลักฐาน
1.5.4(1) แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมในด้ำนต่ำงๆ ต่อกำรให้บริกำร
 ข้อ 5. นาผลการจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริ การและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จำกผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของนั กศึ ก ษำคณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรมในด้ ำ นกำรจั ด บริก ำรให้
คำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษำ ด้ำนกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์
แก่นั ก ศึ กษำ และด้ ำ นกำรจั ด กิ จ กรรมเตรีย มควำมพร้อ มเพื่ อกำรท ำงำนเมื่ อ ส ำเร็จ กำรศึก ษำแก่นั ก ศึกษำ
สำมำรถนำมำปรับปรุงพัฒ นำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำม
ควำมคำดหวังของนักศึกษำได้ดังตำรำง
ควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน

ข้อเสนอแนะ

1. กำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำง ช่องทำงกำรให้คำแนะนำนักศึกษำ
วิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ ชีวิ ต ยั งไม่ ห ล ำก ห ล ำย นั ก ศึ ก ษ ำ
ให้แก่นักศึกษำ
ต้องกำรช่องทำงติดต่อกับอำจำรย์
ประจำหลักสูตรทุกท่ำน
2. กำรจัด บริกำรข้อมู ลข่ำวสำรที่ ช่ อ งทำงในกำรจั ด บริ ก ำรด้ ำ น
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ
ข่ำวสำรข้อมูลยังไม่ทั่วถึง

แนวทำงเพื่อเพื่อส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึน้
คณ ะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
มอบหมำยให้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รจั ด
ช่องทำงในกำรติดต่อให้คำปรึกษำ
ทำงวิชำกำร และแนะแนวกำรใช้
ชีวิตเพิ่มมำกขึ้น
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำร
จั ด ประชำสั ม พั น ธ์ โดยเพิ่ ม ช่ อ ง
กำรแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรทำงผ่ ำ น
บอร์ ด ประชำสั ม พั น ธ์ ใบบริ เวณ
ของคณะเพิ่ ม มำกขึ้ น อำทิ เช่ น
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บริเวณโรงอำหำรของคณะ และ
บริเวณหน้ำลิฟต์ของอำคำรเรียน
3. กำรจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มควำม กิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถนำไปปรับ
พร้อ มเพื่ อ กำรท ำงำนเมื่ อ ส ำเร็ จ ใช้ได้เมือ่ สำเร็จกำรศึกษำ เพื่อที่จะ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ
สำมำรถนำแนวคิด หลั กกำรที่ ใช้
ไปปรั บ ใช้ เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษำส ำเร็ จ
กำรศึกษำ

กำรจัดกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ได้
มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรที่จำเป็น
ที่ ต ร งต่ อ ค ว ำม ต้ อ งก ำ รข อ ง
นั ก ศึ ก ษำ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จำกกำร
ว ำ ง แ ผ น ต น เอ ง ก่ อ น ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำ จนถึงกำรเลือกเส้นทำง
หลั ง ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำตำมควำม
ต้ อ งกำรของตนเองได้ เพื่ อ ให้
นักศึกษำได้เรียนรู้แนวทำงสำหรับ
กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มในกำร
ประกอบอำชีพ

เอกสารหลักฐาน
1.5.5(1) รำยงำนกำรประชุม
1.5.5(2) รำยงำนสรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2562
1.5.5(1) รำยงำนสรุปโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตสำนึกทำงด้ำนวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีอุตสำกหรรม
 ข้อ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำจำกเว็บไซต์ของคณะ
Facebook, Facebook page ของหลักสูตร โดยส่งข่ำวสำรให้ศิษย์เก่ำรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทำงวิชำกำร และ
ข้อมู ล ข่ำ วสำรที่ เป็ น ประโยชน์ และยั งได้ ด ำเนิ น กำรประชำสั ม พั น ธ์เกี่ย วกั บ กำรจั ด กิจ กรรมต่ ำ งๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย และประชำสัมพันธ์จัดหำงำนและแหล่งข้อมูลวิชำชีพแก่ศิษย์เก่ำผ่ ำนทำงเว็บไซต์รวมเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทำงเพื่อให้นักศึกษำปัจจุบันและศิษย์เก่ำได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่ อพัฒนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกข้อเสนอแนะของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของศิษย์เก่ำพบว่ำมีควำมต้องกำรที่
จะพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อ ที่จะใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร รวมถึง สำมำรถนำไปปรับใช้ในอำชีพของ
ตนเองได้ทั้งในเรื่องกำรปรับเลื่อนตำแหน่งงำน เพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ได้ ซึ่งทำงคณะได้จัดทำกำร
ประชำสัมพั นธ์ถึงโครงกำรกิจกรรมกำรพัฒ นำทักษะภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรสำหรับนักศึกษำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำพัฒนำทักษะของนักศึกษำที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะกำรพูดสื่อสำรในสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนอุตสำหกรรม ทักษะกำรอ่ำนเรื่องรำวด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมจำกสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ หรืออ่ำนออนไลน์ ทักษะกำรเขียนในข้อมูลรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
อุตสำหกรรม กำรใช้คำศัพท์เทคนิคในงำนอุตสำหกรรม รวมถึงฝึกฝนด้ำนกำรฟังและพูด ในกำรดำเนินกำรจัด
โครงกำรกิจกรรมกำรพั ฒ นำทั กษะภำษำอั งกฤษในกำรสื่อสำรได้ จัด ให้ มี กำรประเมิ น ทดสอบควำมรู้ทั กษะ
ภำษำอังกฤษก่อนเข้ำรับกำรอบรม และกำรประเมินทดสอบควำมรู้หลังเข้ำรับกำรอบรม เป็นกำรวัดผลและ
ติดตำมกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของศิษย์เก่ำทำให้กำรเพิ่มพูนทักษะใหม่ (Up-skill) เพื่อเตรียมควำมพร้อม
รองรับกำรทำงำนในอนำคต และเสริมสร้ำงทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskill)
โดยสรุปผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของศิษย์เก่ำ ดังนี้
- ด้ำนกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ ค่ำเฉลี่ย 4.36
- ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ ค่ำเฉลี่ย 4.45
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เอกสารหลักฐาน
1.5.6(1) เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม http://itec.vru.ac.th/
1.5.6(2) Facebook ค ณ ะเท คโน โลยี อุ ต สำห ก รรม https://www.facebook.com/pg/itec.vru.page
/photos/?tab=albums
1.5.6(3) เว็บไซต์ศูนย์ภำษำ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.5
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำพล เทศดี
อำจำรย์ โชติกำญจน์ รำชกรม
อำจำรย์ธีรนนท์ ไชยคุณ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : foit.vru@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

นำงสำวมำนิตำ วรทัต
นำยปัณณ์ สุขสำรี

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนำนักศึกษำ
โทรศัพท์ : 02-909-1752
E-mail : ransaya@hotmail.com
Room_ab13@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเล็งเห็นควำมสำคัญของกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษำได้ฝึกทักษะกำรทำงำนร่วมกัน ตลอดจนพัฒ นำทักษะกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนตลอดจนหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำว คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมจึงส่งเสริมและสนับสนุน
ในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้น โดยคณะคำดหวังให้นักศึกษำทุกหลักสูตรของคณะฯ สำเร็จกำรศึกษำเป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะครบถ้วนในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะเพื่อให้บรรลุตำมปรั ชญำของคณะฯ คือ “ทักษะเด่น
เน้ น คุ ณ ธรรม ก้ ำวน ำวิ ช ำกำร ช ำนำญเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม” โดยปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกิจกำรนักศึกษำร่วมกับตัวแทน
คณะกรรมกำรนักศึกษำ [1.6.1(1) - 1.6.1(2)] ตำมคำสั่งแต่ งตั้งที่ 193/2562 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำพล
เทศดี เป็นประธำนคณะกรรมกำร และมีอำจำรย์จำนวน 9 ท่ำน นักศึกษำองค์กำรนักศึกษำอีกจำนวน 17 คน
ตำมคำสั่งแต่งตั้งที่ 194/2562 เข้ำร่วมประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำที่สอดรับ
กับแผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมำณ 2562 เพื่อ
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บรรจุเข้ำสู่แผนปฏิบัติรำชกำรของคณะฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 [1.6.1(3)] - [1.6.1(5)] โดยกำรสร้ำง
เสริมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 [1.6.1(6)] โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำกำรจัดทำแผนกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกิจกำรนักศึกษำ
คำสั่งแต่งตั้งที่ 173/2562

แต่งตั้งองค์กำรนักศึกษำ
คำสั่งแต่งตั้งที่ 194/2562

องค์กำรนักศึกษำ นักศึกษำแต่ละหลักสูตร
เสนอกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำต่อคณะ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 3

คณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำน
กิจกำรนักศึกษำ ประชุมเพื่อวำงแผนในกำรจัดทำแผนด้ำน
กิจกรรมนักศึกษำที่สอดรับกับแผนปฏิบตั ิกำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปี
งบประมำณ 2562 เพื่อบรรจุเข้ำสู่แผนปฏิบัติรำชกำรของ
คณะฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ดำเนินกำรพิจำรณำ วำงแผนกำรทำกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ตำมแผนกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ต่ำงๆ ดังนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กำรแก้ปัญ หำ นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือกัน
ควำมคิดริเริ่มและกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถผลิตผลงำน ควำมเป็นผู้นำ และ
รับผิดชอบต่อสังคม)
- กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบัน ภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและชุมชน และกิจกรรมส่งนักศึกษำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถำบันอื่นๆ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 4

กำรประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร ผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 5
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกำรประเมิน ผลกำรดำเนินโครงกำร ผลกำรจัด กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มี ประสิทธิภำพมำกขึ้น และเพื่อ
เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรพัฒนำแผนกำรทำกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในปีต่อไป

แผนผังกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดทำแผนกำรทำกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของคณะ ดังนี้
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และทักษะทำงวิชำกำร
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมีจิตอำสำ รู้จักควำมเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
1. เชิงปริมำณ
1.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
1.2 ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงกำร ในทุกโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 3.51 (เต็ม 5)
2. เชิงคุณภำพ
2.1 นักศึกษำมีจติ อำสำ และรู้จักควำมเสียสละ
2.2 นักศึกษำสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
ซึ่งในปี กำรศึกษำ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีกำรดำเนินงำนกำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดแผนกิจกรรม โดยมีกำรดำเนินงำนภำยใต้วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของ
แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมี
ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม
และทักษะทำงวิชำกำร

ในกำรทำกิจกรรมของนักศึกษำ พบว่ำทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนักศึกษำสำมำรถร่วมมือ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำมี
จิตอำสำ รูจ้ ักควำมเสียสละ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม

กันทำงำนเป็นทีมร่วมกันจนสำมำรถกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ สำมำรถรับฟังข้อคิดเห็น
และปรับตัวให้ทำงำนร่วมกับนักศึกษำคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่ำงดี
ในกำรทำกิจกรรมด้ำนทักษะทำงวิชำกำรที่จัด ให้นักศึกษำอันได้แก่ กิจกรรมค่ำย
ภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ กิจกรรมกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ กิจกรรม
กำรนำเสนอผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำในเวทีวิชำกำร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
พบว่ำ มีนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรโดยทำกำรทดสอบทักษะควำมรู้ ผ่ำนที่กำหนดเกิน
กว่ำร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม
ในกำรทำกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ พบว่ำนักศึกษำ
ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรทำกิจกรรม ด้วยควำมตั้งใจและเสียสละ และไม่
เรียกร้องของสินน้ำใจ หรือของตอบแทนแต่อย่ำงใด

3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำ ผลกำรทดสอบควำมรู้ค วำมเข้ ำใจของนั ก ศึ ก ษำที่ เข้ำ รับ กำรอบรมในกิ จ กรรมให้
มี ค วำมรู้ค วำมเข้ ำ ใจในกำร ควำมรู้ด้ ำนประกั นคุ ณ ภำพแก่นั กศึ กษำ พบว่ำนัก ศึก ษำสอบผ่ ำน 56 คนจำกจำนวน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 33

2. ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

ในปีกำรศึกษำ 2562 คณะฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำขึ้น

1. เชิงปริมาณ

1 .1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
กิจกรรมที่ได้ดำเนิน
ตำมแผน

ทั้งหมด 14 กิจกรรม จำกจำนวนกิจกรรมตำมแผนทั้งหมด 14 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละกิจกรรมที่ได้ดำเนินงำนตำมแผน ร้อยละ 100

1.2 ค่ำเฉลี่ยคะแนน ในทุกโครงกำรไม่ กิ จ กรรมพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำที่ จั ด ขึ้ น ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 มี ค่ ำ เฉลี่ ย
ควำมพึ ง พอใจต่ อ น้อยกว่ำ 3.51 (เต็ม คะแนนควำมพึ งพอใจต่อ กำรจั ด กิจ กรรมในแต่ล ะโครงกำรไม่น้ อยกว่ำ
กิจกรรม/โครงกำร
5)
3.51 โดยกิจกรรมที่ได้ คะแนนควำมพึ งพอใจสูงสุด 4.62 รองลงมำคื อ
4.43 และกิจกรรมที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.76
2. เชิงคุณภาพ

2.1 นั ก ศึ ก ษำมี จิ ต นักศึกษำช่วยเหลือ จำกกำรเฝ้ำสังเกตพฤติกรรมกำรท ำกิจกรรมของนักศึกษำพบว่ำใน
อำสำ และรู้จักควำม งำนโดยไม่เรียกร้อง กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณ ธรรมจริยธรรมและบำเพ็ ญ ประโยชน์ นัก ศึกษำ
เสียสละ
สิ่งตอบแทน
ร่ ว มกั น ท ำควำมสะอำด ปั ด กวำดพื้ น บริ เ วณ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมด้วยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่เรียกร้องของสินน้ำใจ หรือของ
ตอบแทนแต่อย่ำงใด
2.2 นั ก ศึ ก ษ ำ มีนักศึกษำจำกทุก นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษำ
ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น สำขำวิชำเข้ำร่วม หลำกหลำยชั้นปี ที่มำจำก 7 สำขำวิชำ โดยนักศึกษำให้ควำมร่วมมือ และ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง
กิจกรรม
ตั้งใจทำกิจกรรมด้วยควำมรักและสำมัคคี
มีควำมสุข

เอกสารหลักฐาน

1.6.1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ
1.6.1(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรองค์กำรนักศึกษำ
1.6.1(3) แผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.6.1(4) แผนปฏิบัติรำชกำรของคณะฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.6.1(5) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 3/2562
1.6.1(6) แผนกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

เมื่อพิจำรณำทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม
วิชำหลัก(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และ
น วั ต กรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่ ม ทั กษ ะสำรสน เท ศ สื่ อ และเท คโน โลยี
(information, media and technology skills) กลุ่มทักษะที่สำคัญ ประกอบด้วย
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(1) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ (critical thinking and problem solving)
(2) นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (innovation and creativity)
(3) กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือกัน (communication and collaboration)
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2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
(1) กำรรู้สำรสนเทศ (information literacy)
(2) กำรรู้สื่อ (media literacy)
(3) กำรรู้ ICT(ICT literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)
(1) ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility)
(2) ควำมคิดริเริ่มและกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiativeand self-direction)
(3) ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท ำ งสั ง ค ม แ ล ะ ข้ ำ ม วั ฒ น ธ ร ร ม ( social and cross-cultural interaction)
(4) ควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถผลิตผลงำน (accountability and productivity)
(5) ควำมเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริม กำรสร้ำงทักษะที่จำเป็น
ต่อกำรดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

ผลการดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
คิดเชิงวิพำกษ์
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์
กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือ

สำรสนเทศ รู้สอื่ รู้ ICT

กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม

กลุ่มทักษะสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี





06-03-10-003 เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน
16-04-08-019 สรุปโครงการ
การให้ความรู้ด้านประกัน
ประกันคุณภาพ
06-04-11-001 ปฐมนิเทศและ
ศึกษานิเทศนศ.ฝึก
ประสบการณ์





16-04-08-006 ศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16-03-08-004 การแข่งขันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของนักศึกษา
16-04-08-009 ปัจฉิมนิเทศวิชาชีพ

ปรับตัวยืดหยุ่น
ริเริ่ม เรียนรู้
สังคม วัฒนธรรม
รับผิดชอบ ผลิตผลงำน
เป็นผู้นำ รับผิดชอบสังคม

กลุ่มทักษะชีวิต
และอาชีพ










06-04-11-007 โครงการค่ายภาวะ
ผู้นา
19-02-01-001,002 โครงการประเพณี
ลอยกระทง
06-04-11-002,003 เตรียมความ
พร้อมสร้างจิตสานึกทางวิชาชีพ
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06-04-11-005,006 ไหว้ครูช่าง
16-03-08-004 การแข่งขันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของนักศึกษา
06-04-11-004 ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
06-04-11-009 แข่งกีฬาภายใน
16-04-08-005 แข่งกีฬามหาลัย
06-05-07-002 ส่งเสริมอาชีพพื้นฐาน
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ช่วงเวลา และ
สถานที่ดาเนินการ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1.1) โครงกำรปฐมนิ เ ทศ 9 มกรำคม พ.ศ.2562 และ
แ ล ะ นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ ำฝึ ก
4 มิถุนำยน พ.ศ.2562
ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ วิ ช ำ ชี พ
รหั ส โครงกำร 06-04-11ณ ห้องประชุม คณะ
001 [1.6.2(1)]
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.2) โครงกำรเตรี ย มควำม
23 มิถุนำยน พ.ศ.2562
พร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำ
เรียน รหัสโครงกำร 06-03ณ คณะเทคโนโลยี
10-003 [1.6.2(2)]
อุตสำหกรรม
กิจกรรม

1.3) โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำน
ประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
รหั ส โครงกำร 16-04-08019 [1.6.2(3)]

18 ธันวำคม พ.ศ.2562

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2.1) โครงกำรศึกษำดูงำน
15 มกรำคม พ.ศ. 2563
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
17 มกรำคม พ.ศ. 2563
อุตสำหกรรม รหัสโครงกำร และ24 มกรำคม พ.ศ. 2563
16-04-08-006 [1.6.2(4)]
(3 รอบ)
ณ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
(มหำชน)
2.2) โครงกำรแข่งขัน
5-7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของนักศึกษำ รหัส
โครงกำร 16-03-08-004
ณ สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี
[1.6.2(5)]
(ไทย-ญี่ปุ่น)
2.3) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ
2 มีนำคม พ.ศ. 2563
รหัสโครงกำร16-04-08และ 3 มีนำคม พ.ศ. 2563
009 [1.6.2(6)]
ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
3.1) โครงกำรค่ำยภำวะผู้นำ 24-26 มิถุนำยน พ.ศ.2562
รหัสโครงกำร 06-04-11-

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ

เบื้องต้น และมีควำมพร้อมในกำรฝึกงำน
เพื่ อ ด ำ เนิ น ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ก ำ ร ฝึ ก
ป ระสบ กำรณ์ วิ ช ำชี พ และสห กิ จ ขอ ง
นักศึกษำ
เพื่อชี้แจงและปรับควำมเข้ำใจให้ตรงกัน
ก่ อ นกำรเรี ย นนั ก ศึ ก ษำคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
เพื่อทดสอบทักษะพื้นฐำนของนักศึกษำ
ใหม่
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพในหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญ
กำรประกันคุณภำพในหลักสูตร
เพื่ อ เปิ ด โอกำสให้ นั ก ศึ ก ษำได้ เ รี ย นรู้

เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ ใ ช้ ใ นงำนจริ ง ตำม
ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำนักศึกษำไปร่วมกำรแสดงแข่งขัน

ในงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ
เพื่อนำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแสดงผลงำน
เพื่ อ จั ด อบรมให้ นั ก ศึ ก ษำทรำบถึ ง กำร

เตรียมตัวเข้ำสู่กำรทำงำนด้ำนอุตสำหกรรม
และกำรเรียนรู้สังคม
เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษำตระหนั ก ถึ งกำรปฏิ บั ติ
ตนเป็นบัณฑิตที่ดีต่อผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อนำนักศึกษำใหม่ของคณะเข้ำรับกำร

ฝึ ก ภำวะผู้ น ำ และท ำควำมรู้จัก เพื่ อ นต่ ำง
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007 [1.6.2(7)]

ณ โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ จ.นครนำยก

3.2) โครงกำรกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนจิตสำนึก
ทำงวิชำชีพทำงด้ำน
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
รหัสโครงกำร 06-04-11002,003 [1.6.2(8)]
3.3) พิธีไหว้ครูช่ำง
รหัสโครงกำร06-04-11005,006 [1.6.2(9)]

24-26 มิถุนำยน พ.ศ.2562

3.4) โครงกำรประเพณีลอย
กระทง รหัสโครงกำร1902-01-001,002
[1.6.2(10)]
3.5) โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์ รหัส
โครงกำร 06-04-11-004
[1.6.2(11)]
3.6) โครงกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำ
ภำยในคณะ รหั ส โครงกำร
06-04-11-009 [1.6.2(12)]

3.7) โครงกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัย รหั ส
โค ร งก ำ ร 16-04-08-005
[1.6.2(13)]
3.8) โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
พื้นฐำนให้นักศึกษำรหัส

สำขำ
เพื่ อปลู กจิ ตสำนึ กในกำรศึ กษำทำงด้ ำน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรใช้
เครื่องมือทำงช่ำงและทักษะกำรแก้ปัญหำ
เพื่อให้นักศึกษำสร้ำงสัมพันธ์อันดีในกำร
ทำงำนเป็นทีม

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
1 สิงหำคม พ.ศ.2562
เพื่อเป็นกำรสืบสำนวัฒนไทยอันดีงำม
เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมกตัญญู
ต่อครูอำจำรย์
เพื่ อสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ ำ ง
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ อำจำรย์กับนักศึกษำ
11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562 เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมรั ก ควำมสำมั ค คี ข อง
นักศึกษำในมหำวิทยำลัยและชุมชน
เพื่อเป็นกำรขอขมำต่อพระแม่คงคำและ
ปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่ำของน้ำ
ณ คณะเทคโนโลยี
เพื่อสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมของ
อุตสำหกรรม
ไทย
29 เมษำยน พ.ศ. 2562 ถึง เพื่ อ อบรมนั ก ศึ ก ษำให้ เ กิ ด คุ ณ ธรรม
23 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 จริยธรรมในกำรดำรงชีวิตในสังคม
เพื่ อให้ นั ก ศึ กษ ำมี ค วำม รู้ ด้ ำน กำร
ณ คณะเทคโนโลยี
ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม
อุตสำหกรรม
11-13 ธันวำคม
เพื่อให้นักศึกษำแต่ละสำขำวิชำของคณะ
พ.ศ. 2562
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้วยกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมสมั ค รสมำนสำมั ค คี
ณ สนำมกีฬำกลำงของ
ภำยในหมู่คณะ
มหำวิทยำลัย ฯ
เพื่ อให้ เกิ ด สุ ข ภำพพลำนำมั ย ที่ ส มบู ร ณ์
แข็งแรง
29 เมษำยน -1 พฤษภำคม เพื่ อเสริ ม สร้ ำ งสุ ข พ ลำนำมั ย ให้ กั บ
พ.ศ. 2562
นักศึกษำ
เพื่อให้เกิดควำมสำมัครสมำนสำมัคคีใน
ณ สนำมกีฬำกลำงของ
หมู่คณะ
มหำวิทยำลัย ฯ
26-30 พฤศจิกำยน พ.ศ. เพื่อจัดบริกำรชุมชนจำกำรกระบวนกำร
2562
เรียนรู้วิชำพื้นฐำนคณะ
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โครงกำร06-05-07-002
[1.6.2(14)]

ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม

เพื่อสนับสนุนกำรหำรำยให้กับนักศึกษำ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

เอกสารหลักฐาน

1.6.2(1) โครงกำรปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
1.6.2(2) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน
1.6.2(3) โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
1.6.2(4) โครงกำรศึกษำดูงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.6.2(5) โครงกำรแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษำ
1.6.2(6) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ
1.6.2(7) โครงกำรค่ำยภำวะผู้นำ
1.6.2(8) โครงกำรกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตสำนึกทำงวิชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.6.2(9) พิธีไหว้ครูช่ำง
1.6.2(10) โครงกำรประเพณีลอยกระทง
1.6.2(11) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
1.6.2(12) โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยในคณะ
1.6.2(13) โครงกำรแข่งขันกีฬำนักศึกษำมหำวิทยำลัย
1.6.2(14) โครงกำรส่งเสริมอำชีพพื้นฐำนให้นักศึกษำ
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยี อุ ตสำหกรรรมเห็ น ควำมส ำคั ญ ของบทบำทนักศึ กษำกับ กำรประกันคุณ ภำพ จึงได้ จัด
โครงกำรให้ควำมรู้ด้ ำนประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ [1.6.7(1)] ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ณ
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจำกอำจำรย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมที่มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำมำเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ เพื่ อให้นักศึกษำนำควำมรู้
ที่ได้รับมำใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในคณะ [1.6.3(1)]
เอกสารหลักฐาน

1.6.3(1) โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
1.6.7(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 5/2562
 ข้อ 4. ทุกโครงการหลักที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ในกำรดำเนิ นงำนปี 2562 พบว่ำมีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตลอดจนนำปัญหำและข้อเสนอแนะจำกกำรดำเนินกิจกรรมต่ ำง ๆ ในปีกำรศึกษำ 2561 มำปรับปรุงกำรดำเนิน
กิจกรรมในปีกำรศึกษำ 2562 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้ำงบัณฑิตที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยดำเนินกำร ดังนี้
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วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม
1) โครงกำรเตรี ย มควำม  เพื่อจัดอบรมควำมพร้อมในกำรเรียนของ
พร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำ นักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เรียน
 เพื่อทดสอบทักษะพื้นฐำนของนักศึกษำ
ใหม่
โครงการ/กิจกรรม

2) โครงกำรให้ค วำมรู้ด้ ำน  เพื่อจัดอบรมให้นักศึกษำมีควำมรู้ด้ำน
ประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ กำรประกันคุณภำพในหลักสูตร
 เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมสำคัญ

กำรประกันคุณภำพในหลักสูตร

ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์
นักศึกษำได้รับควำมรู้ในกำรอบรม เป็น

กำรควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนเข้ำเรียน
นั ก ศึ ก ษำชั้ น ปี ที่ 1 จ ำนวน 108 คน
และผ่ำนกำรทดสอบจำนวน 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
นั ก ศึ ก ษำได้ รั บ ควำมรู้ ด้ ำ นประกั น
คุ ณ ภำพในหลั ก สู ต รเพิ่ ม มำกขึ้ น และ
สำมำรถนำมำใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมได้
นักศึ กษำตระหนักถึ งควำมส ำคัญ กำร
ประกันคุณภำพในหลักสูตร

3) โครงกำรปฐมนิเทศและ  เพื่อจัดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน
นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ ำ ฝึ ก  เพื่อดำเนินกำรติดตำมกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกิจของ
นักศึกษำ
4) โครงกำรศึ ก ษำดู ง ำน  เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้เรียนรู้
ท ำ ง ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในงำนจริงตำม
อุตสำหกรรม
ศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรทุกคน
 อำจำรย์ทุกสำขำดำเนินกำรติด ตตำม

6) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ

 เพื่อจัดอบรมให้นักศึกษำทรำบถึงกำร

นักศึกษำได้ทรำบถึงกำรเตรียมตัวเข้ำสู่

เตรียมตัวเข้ำสู่กำรทำงำนด้ำนอุตสำหกรรม
และกำรเรียนรู้สังคม
 เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงกำรปฏิบัติ
ตนเป็นบัณฑิตที่ดตี ่อผู้ใช้บัณฑิต

กำรทำงำน

กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำ
ตำมตำรำงนิเทศนักศึกษำครบทุกคน
นั ก ศึ ก ษำได้ เรี ย นรู้ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่
สำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสำขำวิ ช ำ
ตนเองได้
นั ก ศึ ก ษ ำได้ เพิ่ ม พู น ค วำม รู้ แ ล ะ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ
5) โ ค ร ง ก ำ ร แ ข่ ง ขั น  เพื่อนำนักศึกษำไปร่วมกำรแสดงแข่งขัน เพื่ อ น ำนั ก ศึ ก ษำไปร่ ว มกำรแสดง
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ในงำนแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ แข่งขันในกำรแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC
ของนักศึกษำ
Competition ทั้งหมด 2 ทีม
 เพื่อนำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรแสดงผลงำน นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ร่ ว มกำรแสดงผลงำน 2
ที ม ประกอบด้ ว ยที ม ลู ก เจ้ ำฟ้ ำ ไอเทค 1
(ผ่ำนเข้ำรอบ)และ 2 (ไม่ผ่ำนเข้ำรอบ)

นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมพร้ อ มในกำรเตรี ย ม

สั ม ภำษณ์ งำน สำมำรพั ฒ นำบุ ค ลิ ค ภำพ
และทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน
7) โครงกำรค่ ำ ยภำวะ  เพื่อนำนักศึกษำใหม่ของคณะเข้ำรับกำร  ในแต่ ล ะกลุ่ ม ย่ อ ยของนั ก ศึ ก ษำมี
ฝึกภำวะผู้นำ
หัวหน้ำ รองหัวหน้ำ และเลขำ ซึ่งทำให้ทุก
ผู้นำ
กลุ่ ม ป ระสบ ควำม ส ำเร็ จ ในกำรท ำ
กิจกรรมทุกกิจกรรม
 เพื่อปลูกจิตสำนึกในกำรศึกษำทำงด้ำน
 นักศึกษำได้ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมและเทคโนโลยีในกำรแสดงรอบ
กองไฟได้อย่ำงสนุกสนำน
8) โครงกำรประเพณี ล อย  เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีของ
อำจำรย์ บุ ค ลำกร และนั ก ศึ ก ษำเข้ ำ
กระทง
นักศึกษำในมหำวิทยำลัยและชุมชน
ร่วมกิจกรรม สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี
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 เพื่อเป็นกำรขอขมำต่อพระแม่คงคำและ

ปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่ำของน้ำ
 เพื่อสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมของ

ไทย

9) โค รงกำรกำรเต รี ย ม  เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้พื้นฐำนในกำร
ควำมพร้ อ มด้ ำ นจิ ต ส ำนึ ก ใช้เครื่องมือทำงช่ำงและทักษะกำรแก้ปัญหำ
ท ำ ง วิ ช ำ ชี พ ท ำ ง ด้ ำ น
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 เพื่อให้นักศึกษำสร้ำงสัมพันธ์อนั ดีในกำร
ทำงำนเป็นทีม
10) พิธีไหว้ครูช่ำง

 เพื่อเป็นกำรสืบสำนวัฒนไทยอันดีงำม
 เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมกตัญญู

ต่อครูอำจำรย์
 เพือ่ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่ำง
อำจำรย์กับนักศึกษำ
11) โครงกำรเสริ ม สร้ ำ ง  เพื่ออบรมนักศึกษำให้เกิดคุณธรรม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ จริยธรรมในกำรดำรงชีวิตในสังคม
บำเพ็ญประโยชน์
 เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ด้ำนกำร
ยกระดับคุณธรรมและจริยธรรม

12) โครงกำรแข่ งขั น กี ฬ ำ  เพื่อให้นักศึกษำแต่ละสำขำวิชำของคณะ
ภำยในคณะ
ได้รว่ มกันทำกิจกรรมด้วยกัน
 เพื่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคี
ภำยในหมู่คณะ
 เพื่อให้เกิดสุขภำพพลำนำมัยทีส่ มบูรณ์

แข็งแรง
13) โครงกำรแข่ งขั น กี ฬ ำ  เพื่อเสริมสร้ำงสุขพลำนำมัยให้กับ
นักศึกษำมหำวิทยำลัย
นักศึกษำ

ในมหำวิทยำลัยและชุมชน
อำจำรย์ บุ ค ลำกร และนั ก ศึ ก ษำเข้ ำ
ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็น กำรขอขมำต่อพระ
แม่ ค งคำและปลูก จิต ส ำนึ กให้ รู้ถึงคุ ณ ค่ ำ
ของน้ำ
อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำได้ร่วม
กิจกรรม สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทยด้ ว ยกำรประดิ ษ ฐ์ ก ระทงจำก
ธรรมชำติ เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สร้ำง
จิตสำนึกรู้คุณค่ำของสำยน้ำ
 นักศึกษำใหม่ได้ควำมรู้พื้นฐำนในกำร
ใช้เครื่อ งมื อทำงช่ ำง และทั ก ษะจำกกำร
อ บ รม เต รี ย ม ค วำม พ ร้ อ ม ท ำ งด้ ำ น
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 นักศึกษำทุกหลักสูตรเข้ำร่วมกิจกรรม
เตรียมควำมพร้อม สร้ำงเสริมกำรทำงำน
เป็นทีม
นั ก ศึ ก ษำทุ ก หลั ก สู ต รร่ ว มจั ด ท ำพำน
ไหว้ครู โดยมีกำรจัดทำพำนไหว้ครูทุกชั้นปี
มี กำรบรรยำยประวัติ ควำมเป็น มำพิ ธี
กำรไหว้ครู ควำมสำคัญของพิธีกำรไหว้ครู
มี กำรจัด ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี กำร
ประชุมจัดเตรียมงำนไหว้ครู
ผลจำกกำรท ำกิ จ กรรมกลุ่ ม พบว่ ำ
นักศึกษำสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มได้
เป็นอย่ำงดี
นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก กลุ่ ม
สำมำรถยกตั ว อย่ ำ งกำรท ำงำนที่ ต้ อ งใช้
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมำประยุ ก ต์ ใช้ ได้ ทุ ก
กลุ่ม
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรปรับปรุง
ศ ำ ล ำ ร อ ร ถ เม ล์ ส ะ พ ำ น ล อ ย ห น้ ำ
มหำวิท ยำลั ย และปรั บ ปรุงระบบไฟฟ้ ำ
ของคณะครุศำสตร์ด้วยควำมตั้งใจ
นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 100
จำนวน 8 สำขำวิชำ
นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ร่ ว มลงแข่ ง ขั น กี ฬ ำ ให้
ควำมร่วมมือ และตั้งใจแข่งขัน สร้ำงเสริม
ควำมสมัครสมำนสำมัคคีภำยในหมู่คณะ
 นั ก ศึ กษำเข้ำร่ ว มกำรแข่ งขั น กี ฬ ำได้
อย่ำงมีควำมสุข สุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง
นักศึกษำเข้ำร่วมลงแข่งขันกีฬำ มี กำร
ฝึกซ้อม ลงแข่งขันได้จนจบกำรแข่งขัน
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 เพื่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีใน

 นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ร่ ว มลงแข่ ง ขั น กี ฬ ำ ให้

หมู่คณะ
14) โครงกำรส่งเสริมอำชีพ  เพื่อจัดบริกำรชุมชนจำกกระบวนกำร
พื้นฐำนให้นักศึกษำ
เรียนรู้วิชำพื้นฐำนคณะ

ควำมร่วมมือ และตั้งใจแข่งขัน เป็นอย่ำงดี
นั ก ศึ ก ษำมี ก ำรพั ฒ นำควำมรู้ จ ำก
ห้องเรียนมำใช้ในกำรสร้ำงอำชีพ จำนวน
55 คน กลุ่มเป้ำหมำย 50 คน
 นักศึกษำสำมำรถหำรำยได้จำกกำรนำ
ควำมรู้มำสร้ำงเป็นอำชีพโดยกำรใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์

 เพื่อสนับสนุนกำรหำรำยให้กับนักศึกษำ

ของคณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม

เอกสารหลักฐาน

1.6.4(1) แผนพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.6. 4 (2) สรุปโครงกำร แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
 ข้อ 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้ดำเนินกำรประเมิน ผลควำมสำเร็จของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำมกำรเสริมสร้ำงทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งภำยหลัง
จำกเสร็จจำกเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม ด้วยกำรประชุมสรุปร่วมกันกับนักศึกษำผู้ดำเนินกิจกรรม และภำยหลังจำก
กำรดำเนินทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นยังมีกำรจัดประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนตลอดปีกำรศึกษำ ซึ่งได้ผลกำรประเมิน
ควำมสำเร็จในแต่ละด้ำน ดังนี้ [1.6.4(14)]
เอกสารหลักฐาน

1.6.4(14) แผนพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
1.6.7(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 5/2562
 ข้อ 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมนำโดยรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำร่วมกับ
คณะนักศึกษำได้จัดกำรประชุมสัมมนำหลังจำกสิ้นสุดปีกำรศึกษำเพื่อสรุปและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 ว่ำมีข้อเสนอแนะและปัญหำอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุม/สัมมนำต่ำงช่วยกัน
ระดมควำมคิดเห็น และช่วยกันหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำน เพื่อมำใช้ใน
กำรปรับ ปรุง/พั ฒ นำกำรดำเนิ น กำรจัดกิจ กรรมเพื่ อแผนพัฒ นำนักศึกษำในปี กำรศึกษำ 2563 ให้ ดีขึ้น ดังนี้
[1.6.3(1)], [1.6.4(1)]
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ

แนวทางการแก้ไข

1. นักศึกษำยังขำดทักษะกำรเรียนรู้และหำข้อมูลต่ำงๆ เพิ่มวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในเรื่อง
ด้วยตนเอง เพื่อมำใช้แก้ปัญหำในกำรทำงำน
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำตำมกำรเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่
นักศึกษำ
2. นัก ศึ กษำยั งขำดควำมตระหนั กถึ งควำมส ำคัญ ของ เพิ่มกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมไทยลงในแผนกำรจัด
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เนื่องจำกกิจกรรมด้ำนศิลปะ กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของคณะฯ อำทิเช่น วันสงกรำนต์ วัน
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แ ล ะวั ฒ น ธรรม ส่ วน ให ญ่ ถู กจั ด ขึ้ น ใน ส่ วน ข อ ง ลอยกระทง เป็นต้น
มหำวิทยำลัย ทำให้นักศึกษำของคณะไม่ค่อยได้เข้ำร่วม
ดำเนินกำร
3. ผลกำรด ำเนิน กิจกรรมที่ ผ่ำนมำยังขำดกิจกรรมที่ ควรมีกิจกรรมที่เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ ำกับศิษย์
เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำปัจจุบันกับศิษย์เก่ำ ปัจจุบันของคณะฯ เพิ่มขึ้น
ที่สำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว

- กำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะและวัฒ นธรรม อำทิเช่น วันสงกรำนต์ วันลอยกระทง ซึ่งเดิมเป็นกำร
เตรียมกำรให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกลำงที่ทำงมหำวิทยำลัยจัดขึ้นเพียงอย่ำงเดียว ดังนั้นในปีกำรศึกษำหน้ำ
จึงอยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวในส่วนของคณะเพิ่มเติม
- ผลกำรดำเนินกิจกรรมที่ผ่ำนมำยังขำดกิจกรรมที่เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำปัจจุ บันกับศิษย์เก่ำ
ที่สำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว ดังนั้นภำยหลังจำกปีกำรศึกษำนี้ควรจะมีกิจกรรมที่เชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ
กับศิษย์ปัจจุบันเพิ่มขึ้น
เอกสารหลักฐาน

1.6.7(1) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรนักศึกษำ ครั้งที่ 5/2562
1.6.4(14) แผนพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
การประเมินตนเองจากผลการ
ดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.6
เป้าหมาย 2562

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- มี ก ำรจั ด ท ำแผนกำรด ำเนิ น โครงกำรกิ จ กรรม ตำม - มีกำรจัดทำแผนควบคู่กับกำรวิเครำะห์แผนปรับปรุงเดิม
แผนพั ฒ นำปรับ ปรุง กำรจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษำประจ ำปี และกำรพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำให้ มี ศั ก ยภำพในกำรท ำงำน
กำรศึกษำ 2562
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำด
- มีนวัตกรรม กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย - ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำดู ง ำนทำงด้ ำ นเทคโนโลยี ที่ มี ค วำม
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเรียน และกำรประกอบอำชีพ
หลำกหลำย สร้ำงแรงผลักดันในกำรทำงำน
- มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี - สนับสนุนรำงวัลนักศึกษำในกรณีเทคโนโลยีสร้ำงสรรค์ มี
กับกำรประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ กำรพัฒนำต้นแบบเพื่อกำร กำรจั ด แสดงผลงำนดี เด่ น ในแต่ ล ะปี ก ำรศึ ก ษำ เพื่ อ
แข่งขัน
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำต้นแบบอย่ำงต่อเนื่อง
- มี กำรบริหำรจัดกำรกำรจัด กิจกรรมนั กศึกษำตำมหลั ก - เสริมสร้ำงองค์กรเข้มแข็ง มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ธรรมำภิบำล
ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรนักศึกษำเพิ่มเติม
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- กำรขำดข้อมูลศิษย์เก่ำที่ มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุน - ควรมีกำรสร้ำงเครือข่ำยเข็มแข็ง ระเบียนนักศึกษำศิษย์
ในกำรมีบ ทบำทในกำรดำเนิ นกิจกรรม และกำรสำนต่ อ เก่ำ สร้ำงโอกำสให้รุ่นพี่ได้พบรุ่นน้องในกำรดำเนินกิจกรรม
ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำสู่กำรประกอบอำชีพ
พัฒนำนักศึกษำ
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- นักศึกษำขำดทักษะทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ มีโอกำส - ผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษำให้ เกิ ด ควำมมั่ น ใจในกำร
ในกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศน้อย
ติ ด ต่ อ สื่ อ สำรด้ ว ยภำษำต่ ำ งประเทศ มี ก ำรอบรม จั ด
กิจกรรมนักศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
- กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กำรคิดเชิงวิศวกรรมกับกำรผ่ำนฐำนกิจกรรมค่ำยภำวะผู้นำ
- กำรประดิษฐ์พำนไฮเทคควบคู่กับกลไกเลโก้อย่ำงง่ำย ในพิธีไหว้ครูช่ำง
- กำรพำนักศึกษำดูงำนบริษัทแอพพลิแคด ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตต้นแบบกับกำรประยุกต์เชิง
วิศวกรรมในด้ำนต่ำงๆ
- กำรส่งนักศึกษำเข้ำร่วมประกวดผลงำน โครงกำรแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษำ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
นำงสำวกรรณิกำ สร้อยสำโรง
อ.กันยำรัตน์ เอกเอี่ยม
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ
โทรศัพท์ : 02-5293829
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail : foit.vru@gmail.com
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ โดยผ่ำน
ระบบของสถำบันวิจัยและพัฒนำซึ่งมีระบบสำรสนเทศทำหน้ำที่รวบรวม จัดเก็บข้อมูล เพื่อควบคุมกำรทำงำนในด้ำน
ต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม สำรสนเทศจะมีกระบวนกำรทำงำน ประกอบด้วย กำรนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ กำรประมวลผล
และกำรน ำเสนอผลลั พ ธ์ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริห ำรสำมำรถตั ด สิ น ใจในงำนนั้ น ๆได้ รวดเร็ว ยิ่ งขึ้ น ระบบสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย ได้แก่ 1.ระบบจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ Management Information System ( MIS ) 2.
ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) 3.ฐำนข้อมูลของ สกอ. 4.ฐำนข้อมูลงำนวิจัยของสถำบันวิจัยและ
พั ฒ นำ 5.ฐำนข้ อ มู ล ด้ ำ นทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ 6.เว็ บ ไซต์ ข องสถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำ 7.ระบบฐำนข้ อมู ลวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์กลำงของประเทศไทย Thai Journals Online ระบบดังกล่ำว มีรำยระเอียดดังนี้
1.ระบบจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ Management Information System ( MIS ) ใช้ในงำนทุน
วิจัยภำยใน สำหรับผู้ ประสำนงำน นักวิจัย และผู้ท รงคุณ วุฒิ มีกระบวนกำรทำงำน คือ 1.กำรยื่นข้อเสนอเสนอ
โครงกำรวิ จั ย เพื่ อ ขอรับ ทุ น 2.แจ้ งผลกำรพิ จ ำรณำข้อ เสนอโครงกำร 3.รำยงำนควำมก้ำ วหน้ ำ 4.ส่ ง ประเมิ น
ควำมก้ำวหน้ำ 3 บท ให้กับผู้ประเมิน 5.ส่งผลกำรประเมินให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร ปรับแก้ ไขตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้ประเมิน 6.ส่งไฟล์รำยงำนฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงกำร
2.ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) เป็นระบบรำยงำนและติดตำมโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจำก วช.โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย
1.ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ผ่ำนระบบ NRMS
2.ระบบประเมินข้อเสนอกำรวิจัย โดยใช้แบบฟอร์มกลำง นักวิจัยสำมำรถเสนอรับทุนจำกแหล่ง
ต่ำงๆได้
3.ติดตำมประเมินผลงำนวิจัยและฐำนข้อมูลของนักวิจัยที่รับทุน โดยจำแนกสำขำวิจัยในประเทศ
4.ติดตำมโครงกำรวิจัยที่ได้รับงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
5.กำรประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกำรวิจัย
6.รำยงำนโครงกำรวิจัย เพื่อปิดโครงกำร
3.มหำวิทยำลัยระบบกำรสืบค้นข้อมูล โดยสำนักวิทยบริกำรจะเป็นผู้ให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ให้แก่
นักวิจัย คณำจำรย์ นั กศึกษำ เช่ น ฐำน Collection ย่อยแยกตำมสำขำวิชำ ทั้ ง 14 ฐำน ฐำนข้อมูล ของ สกอ.
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ฐำนข้อมูลที่บอกรับเป็นสมำชิกและฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในกำรสืบค้นงำนวิจัยทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ ฐำนข้อมูลงำนวิจัยของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
4.สถำบันวิจัยและพัฒนำมีระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ โดยเว็บไซต์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ จะประกอบด้วยประกำศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรทุนวิจัย กำรยื่นข้อเสนอและ
กำรเบิกจ่ำย รวมถึงกำรเผยแพร่บทควำมและกำรขอเบิกทุนสนับสนุนกำรนำเสนอและกำรเผยแพร่บทควำมงำนวิจัย
และที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัย
5.ระบบฐำนข้อมู ล วำรสำรอิ เล็ กทรอนิ กส์ กลำงของประเทศไทย Thai Journals Online เพื่ อเผยแพร่
งำนวิจัยสู่สำธำรณชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บทควำมเผยแพร่งำนวิจัยของคณำจำรย์ ซึ่งมหำวิทยำลัย และ
บุค คลภำยนอก สำมำรถเข้ำถึงข้อมู ลได้ โดยดำวน์ โหลดเอกสำรออนไลน์ มหำวิทยำลัยมีวำรสำรที่ อยู่ในระบบ 4
วำรสำร คื อ 1) วำรสำรบั ณฑิ ตศึ กษำ 2) วำรสำรวไลยปริทั ศน์ 3) วำรสำรวิ จั ย และพั ฒ นำ สำยวิ ท ยำศำสตร์แ ละ
เทคโนโลยี และ 4) วำรสำรวิจัยและพัฒนำสำยสังคมศำสตร์
เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) ระบบจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศภำยในสถำบันวิจัยและพัฒนำ http://rd.vru.ac.th/?page_id=983
2.1.1(2) ระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแห่งชำติ (NRMS) http://nriis.nrct.go.th/
2.1.1(3) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ http://lib.vru.ac.th/
2.1.1(4) ฐำนข้อมูลงำนวิจัยของสถำบันวิจัย http://rd.vru.ac.th/?page_id=1164
2.1.1(5) ฐำนข้อมูลด้ำนทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ https://www.ipthailand.go.th/th/home.html
2.1.1(6) เว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ http://rd.vru.ac.th/
2.1.1(7) กำรเผยแพร่บทควำมวิจัย ผ่ำนระบบฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์กลำงของประเทศไทย Thai
Journals Online http://www.library.mfu.ac.th/th/eresource/thai-journals-online-thaijo/
 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ
รักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัย เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มี
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting Professor)
ผลการดาเนินงาน
2.1. ห้องปฏิบัติกำรวิจัย ศูนย์วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ซึ่ง
ตั้ งอยู่ ท ำงทิ ศใต้ ของอำคำร 100 ปี สมเด็ จ พระศรีน คริน ทร์ ที่ ให้ บ ริกำรด้ ำนห้ องปฏิบั ติ กำร โดย ให้ บ ริกำรกับ
นั กศึ กษำ คณำจำรย์ และนั กวิ จั ย และมี ระบบรักษำควำมปลอดภั ย ของห้ องปฏิ บั ติ กำร โดยผ่ ำนกำรประเมิ น
ควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร มำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2005 หมำยเลขกำรรับรองระบบงำนที่-0102 ออกให้ ณ
วันที่ 17 พฤษภำคม 2559 ของสำนักบริหำรและรับรองห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ซึ่งมีข้อกำหนด
กฎระเบียบ และเงื่อนไขกำรรับรองห้องปฏิบัติกำรครอบคลุมทุกด้ำน ตั้งแต่ด้ำนกำรเตรียมตัวอย่ำงไปจนถึงควำม
ชำนำญในกำรวิเครำะห์ทดสอบ กำรเก็ บบันทึกและรำยงำนผล ระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร กำรควบคุมเอกสำร
กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและป้องกัน สถำนที่และสภำพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงกำรประมำณค่ำควำมไม่แน่นอน เป็น
ต้น และยังมีระบบรักษำควำมปลอดภัย ในห้องปฏิบัติกำรโดยใช้ระบบคีย์กำร์ดผ่ำนเข้ำ -ออก ภำยหลังเวลำรำชกำร
เป็นต้น
นอกจำกนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ยังให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรวิจัยแก่คณำจำรย์ นักศึกษำ
คณะเทคโนโลยี อุ ต สำหกรรมมี ก ำรจั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรวิ จั ย อยู่ ในบริ เวณอำคำรปฏิ บั ติ ก ำรเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 1, 2 และ 3 เพื่อใช้อำนวยควำมสะดวกให้กับอำจำรย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมในแต่ละ
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สำขำวิชำ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรวิจัยและประดิษฐ์ผลงำนสร้ำงสรรรค์
2.2 มหำวิทยำลัยมีกำรให้บริกำรผ่ำนสำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ให้บริกำรหนังสือใหม่
ผ่ำนทำงห้ องบรรณำภิรมย์ และหนั งสื อทั่ วไปอื่น ๆ ภำยในห้ องสมุ ด มี กำรส ำรวจควำมต้ องกำรทรัพ ยำกร เช่ น
เอกสำร ต ำรำ ที่ ใช้ ป ระกอบกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย ผ่ ำนทำงส ำนั กวิ ท ยบริกำรและสำรสนเทศ ในกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อต่อไป
สำหรับกำรค้นคว้ำข้อมูลกำรวิจัย ผ่ำนรูปแบบต่ำงๆ และให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งแบบบอกรับ
สมำชิกและแบบได้รับกำรสนับสนุนจำก สกอ. ตลอดจนฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย ฐำนข้อมูลกำรสืบค้นงำนวิจัย
เช่ น Science Direct, pro Quest และยั ง มี สั ญ ญำณ WiFi ทั่ ว ทั้ ง มหำวิ ท ยำลั ย และติ ด ตั้ ง ภำยในห้ อ งต่ ำ งๆให้
อำจำรย์ได้ศึกษำค้นคว้ำสืบค้นข้อมูลงำนวิจัย ผ่ำนทำง web site และ web site สถำบันวิจัยและพัฒนำ และ web
site อื่นๆ และเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่คณำจำรย์ นักศึกษำ และนักวิจัย ในกำรสืบค้นข้อมูลดังกล่ำวจำกที่บ้ำน
ผ่ำนทำง VRU Library VPN
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ อยู่
บริเวณชั้น 2 อำคำรกิจกำรนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกห้องสมุดคณะได้ นอกจำกนี้คณะ
สำมำรถ ลิ งค์ เพื่ อเชื่ อมโยงข้อมู ล ไปยั งฐำนข้อ มู ล จำกสถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำ และ ยั งมี ส ำนั กวิ ท ยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ให้แล้วเสร็จได้
2.3 ห้องจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 407 ชั้น 4 อำคำร 100 ปี ซึ่งมีระบบควำมปลอดภัย
กล่ำวคือ มีเครื่องแสกนนิ้วติดตั้งบริเวณหน้ำประตูห้อง (อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร) เพื่อเป็นกำรรักษำควำมลับ และ
อนุญำตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำไปภำยในห้องสำนักงำนจริยธรรมฯ ได้ ร่วมถึงมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยที่เป็นควำมลับไว้ในตู้ซึ่งมีกำรล็อคกุญ แจทุกครั้ง และห้ำมนำเอกสำรงำนวิจัยและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นควำมลับออกนอกสำนักงำนจริยธรรมฯ,มีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ใน CD และเฟตไดค์เพื่ อ
สำรองข้อมูลไว้ และป้องกันข้อมูลสูญหำย รวมทั้งเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพำะ ซึ่งอยู่ในสำนักงำน
จริยธรรมฯ เท่ำนั้น พร้อมทั้งมีกำรตั้งรหัสล็อคคอมพิ วเตอร์ไว้ และเปลี่ยนรหัสทุกๆเดือนและเพื่อป้องกัน ข้อมู ล
รั่วไหล ได้มีข้อกำหนดให้คณะกรรมกำรจริยธรรมฯ จะต้องเข้ำมำอ่ำนงำนโครงกำรวิจัยภำยในห้องจริยธรรมฯ เท่ำนั้น
จะไม่มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนทำงสื่ออิเล็คทรอนิกทุกชนิด เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำข้อมูลจริยธรรมฯ อีกทั้ง มี
กำรจัดทำหนังสือตกลงรักษำควำมลับให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนรับทรำบตำมเงื่อนไขและลงนำมในหนังสือรักษำ
ควำมลับด้วย
สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัย ทำงคณะฯได้มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง
ภำยในและภำยนอกอำคำร 9 อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1, 2 และ 3 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรป้องกันควำม
ปลอดภัยให้กับอำจำรย์ในกำรทำวิจัยทั้งในช่วงเวลำกลำงวันและกลำงคืน
2.4 ศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ โดยมี “คลินิกวิจัย”เพื่อให้คำปรึกษำและ
ควำมรู้เกี่ยวกับงำนวิจัยให้กับนักศึกษำ คณำจำรย์ และนักวิจัย จำกผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรวิจัย และดำเนินกำรใน
รูปแบบบริกำรวิชำกำร และกำรสัมมนำ
2.5 มหำวิท ยำลั ยส่ งเสริม กำรด ำเนิ น กำรกับ เครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย และร่วมจั ด กำรประชุม วิช ำกำรทั้ ง
ระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อให้เกิดบรรยำกำศในกำรวิจัย โดยบรรรจุเป็นโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรทำวิจัยและกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ และมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
4-5 กรกฎำคม 2562 กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 10
พระนครศรีอยุธยำ
(NCSAG2019) “วิจัย นวัตกรรม นำกำร
พัฒนำท้องถิ่น”
(เอกสำรหมำยเลข 2.1.2 (1))
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30 ตุลำคม-1
พฤศจิกำยน 2562

กำรประชุมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ ครั้ง โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท
ที่ 42 The 42nd Engineering Conference เขำใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล (เอกสำรหมำยเลข
2.1.2 (3))

เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) ภำพถ่ำยกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่ 10 (NCSAG2019) “วิจัย
นวัตกรรม นำกำรพัฒนำท้องถิ่น” 4-5 กรกฎำคม 2562
2.1.2(2) ภำพถ่ำยกำรประชุมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ ครั้งที่ 42 (EECON-42) โดยมหำวิทยำลัยมหิดล จังหวัด
นครรำชสีมำ 30 ตุลำคม-1 พฤศจิกำยน 2562
2.1.2(3) แผนผั งห้ องปฏิบั ติกำรวิจัย อำคำร 9 ห้ องประชุม 1 และห้ องคลิ นิ กวิ จัย อำคำรปฏิบั ติ กำรเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 1, 2 และ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.1.2(4) ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2.1.2(5) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.1.2(6) ภำพกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในและภำยนอกอำคำร บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 ข้อ 3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสาหรับงานสร้างสรรค์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือเพื่อส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
3.1 มหำวิทยำลัยมีกำหนดเป้ำหมำยงบประมำณที่ได้จำกกำรจัดหำงบประมำณกำรวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงิน 35 ล้ำนบำทถ้วน ทั้งนี้มหำวิทยำลัยมีกระบวนกำรจัดหำทุนวิจัยหรือทุน
สำหรับงำนสร้ำงสรรค์เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2563 (เอกสำรหมำยเลข 2.1.3(1))
3.2 มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสำหรับงำนสร้ำงสรรค์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ 2563 (เอกสำรหมำยเลข 2.1.3(1)) จัดสรรทุนสนับสนุนกำรวิจัยใหแกคณำจำรย และนักวิจัยเพื่อทำวิจัย
โดยมอบหมำยให้สถำบันวิจัยและพัฒนำดูแลในกำรจัดสรรงบประมำณและทุนสนับสนุน โดยแบ่งทุนสนับสนุนกำร
วิจัยเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณรำยได้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มี
รำยละเอียดกำรจัดสรรทุน ดังนี้
1. งบประมำณแผ่นดิน
1,561,400 บำท
2. งบประมำณรำยได้
3,706,300 บำท
มหำวิ ท ยำลั ย มี กำรส่ งเสริมจั ด สรรงบประมำณตำมแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี งบประมำณ 2563
(เอกสำรหมำยเลข 2.1.3(1)) และดำเนินกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (เอกสำร
หมำยเลข 2.1.3(2)) ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองและอนุมัติงบประมำณ เพื่อจัดสรรงบประมำณ และสรุปรำยงำนกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ
กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้ำน ดังนี้
1 การนาเสนอในการประชุ มวิช าการ มหำวิท ยำลัย สนั บ สนุน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรไปเสนอผลงำน โดย
อำจำรย์สำมำรถเสนอผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยกำรสนับสนุนเป็น ไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
กองทุน วิจัย มหำวิท ยำลัย รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถัม ภ์ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และอัต รำกำรจ่ำยเงิน
สนับสนุนกำรนำเสนอผลงำนวิจัยและตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2562
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(เอกสำรหมำยเลข 2.1.3(3))
2 การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอำจำรย์สำมำรถเสนอผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจัย
และพัฒนำฯ โดยกำรสนับสนุนเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกองทุนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำรนำเสนอผลงำนวิจัยและตีพิมพ์บทควำมวิจัย
ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2562 (เอกสำรหมำยเลข 2.1.3(3)) โดยกำรจัดสรรเงินพิ จำรณำ
สอดคล้ องกับ ระดั บ ของผลงำนตี พิ ม พ์ ในวำรสำรที่ อยู่ ในฐำนข้อมู ล ISI และฐำนข้อมูล สำกลอื่ น และในวำรสำร
ระดับชำติที่ สกอ.ยอมรับ
3 สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่มีกำรเผยแพร่ในระดับชำติและนำนำชำติ โดยอำจำรย์
สำมำรถเสนอผ่ำนคณะมำยังสถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยกำรสนับสนุนเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถัม ภ์ จังหวัด ปทุ ม ธำนี ว่ ำด้ วยกองทุ น วิจั ย และงำนสร้ำ งสรรค์ พ.ศ.2562 (เอกสำร
หมำยเลข 2.1.3(4))
4 จัดสรรงบประมาณในการจัดทาวารสาร เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำน ตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ประจำปี (เอกสำรหมำยเลข 2.1.3(1))
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1)แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2563
2.1.3(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
2.1.3(3) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงิน
สนับสนุนกำรนำเสนอผลงำนวิจยั และตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2562
2.1.3(4) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้ วยกองทุนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ พ.ศ.2562
 ข้อ 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุต สำหกรรม ได้จั ด สรรงบประมำณ ตลอดจนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ ำงๆในกำรส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรทำวิจัยของอำจำรย์ ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยที่มีผลงำน
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยสำมำรถขอรับเงินสนับสนุนค่ำตอบแทนในกำรเผยแพร่งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจในกำรทำงำนต่อไป
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1)ข้อมูลประชำสัมพันธ์ ผลงำนวิจัยและกำรตีพิมพ์เผยแพร่ของคณำจำรย์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมรวมทั้ง
ผลงำนวิจัยดีเด่นของอำจำรย์ (หน้ำเว็บคณะ) http://itec.vru.ac.th/research.html
 ข้อ 5. มีการดาเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลการดาเนินงาน
มหำวิทยำลัยฯ มีกำรสนับสนุนในเรื่องกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดย
มอบให้สถำบันวิจัยและพัฒนำดำเนินกำรกำหนดขั้นตอนต่ำงๆ ในเรื่องกำรจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สิน
ทำงปั ญญำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจั ยและงำน
สร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (เอกสำรหมำยเลข 2.1.5(1)) และจัดทำประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตรำกำรจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ (เอกสำรหมำยเลข 2.1.5(2-4)) และจัดโครงกำรอบรมและ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ำร เรื่อ ง “ลิ ข สิ ท ธิ์ ” (เอกสำรหมำยเลข 2.1.5(5)) นอกจำกนี้ มหำวิ ทยำลั ยมี มำตรฐำนกำรวิ จั ยโดยมี
จรรยำบรรณวิชำชีพวิจัยและแนวทำงปฏิบัติ โดยยึดตำมมำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (เอกสำร
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หมำยเลข 2.1.5(6))
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทำงปัญญำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (http://rd.vru.ac.th/) (http://rd.vru.ac.th/?page_id=3046 )
2.1.5(2) ประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงำนที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตั ร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
2.1.5(3) ประกำศมหำวิทยำลัยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำรนำเสนอผลงำนวิจัยและตีพิมพ์
บทควำมวิจยั ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
2.1.5(4) ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้วยกองทุนวิจยั
และงำนสร้ำงสรรค์ พ.ศ.2562
2.1.5(5) กำรอบรมและฝึกปฏิบัติกำร เรื่อง “ลิขสิทธิ์” ในวันที่ 18 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องอุบลบุษย์ ชั้น 3 อำคำร
ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วชิ ำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
2.1.5(6) จรรยำบรรณวิชำชีพวิจัยและแนวทำงปฏิบัติ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
http://admin.pha.nu.ac.th/PH-ResearchWebBlog/index.php?/archives/2-unknown.html

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

4 ข้อ

4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
นำงสำวกรรณิกำ สร้อยสำโรง
อ.กันยำรัตน์ เอกเอี่ยม
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและฯ
โทรศัพท์ : 02-5293829
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : foit.vru@gmail.com
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : กำรนับผลงำนตำมปีปฏิทิน 2562 (1 มกรำคม 2562- 31 ธันวำคม 2562)
กำรนับจำนวนอำจำรย์ตำมปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

*หมายเหตุ
- กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับที่ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
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ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีอำจำรย์ประจำทั้งหมด จำนวน 40 คน มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
จำนวน 48 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้ำหนัก จำนวน 19.2 โดยมีรำยละเอียดผลงำนค่ำน้ำหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน(คน)

1. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมลำศึกษำต่อ)

41

2. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีล่ ำศึกษำต่อ

1

แสดงวิธีการคานวณ
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลถ่วงน้าหนักเท่ากับ 17.6

จานวนเรื่อง
27
6
4
3
5

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
5.4
2.4
2.4
2.4
5

หมายเหตุ :
1. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับที่ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
2. กำรนับจำนวนผลงำนให้นับตำมปีปฏิทิน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
1 - บทควำมวิจัย หรือ บทควำมวิ ชำกำรฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.20

1.อ.ดร.อรวิ
กำ ศรีทอง

0.20

2.ผศ.
สัญลักษณ์
กิ่งทอง

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

กำรประยุกต์ใช้ QED เพื่อกำรออกแบบ
ร้ำนค้ำคำเฟ่สำหรับวัยรุ่นและวัยทำงำน
แหล่งที่เผยแพร่
10th National & International
Conference “Global Goals, Local
Actions : Looking Back and Moving
Forward” March 29, 2019 – Suan
Sunandha Rajabhat University,
Bangkok, Thailand
กำรทดสอบพัฒนำและออกแบบเครื่องย้ำย
กล้ำผัก
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6
“งำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน”ในวันที่ 20
ธ.ค.2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
3. อ.ดร.จิตต ระบบกำรแจ้งเตือนผูเ้ รียนหลับขณะเรียน
ภู พูลวัน
ออนไลน์ ด้วยกำรตรวจสอบภำพใบหน้ำ
และดวงตำ
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ระดับชำติ ครั้งที่ 5 (ITEC CON 2019)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จ.
รำชบุรี 11 ธันวำคม 2562
4.อ.ดร.จิตต กำรออกแบบแนะนำกำรเลือกโมเดลกำร
ภู พูลวัน+
เรียนรู้ของเครื่องและค่ำพำรำมิเตอร์ที่
เหมำะสมกับชุดข้อมูล
แหล่งที่เผยแพร่
ประชุมวิชำกำร ECTI-DARD 2019
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นและประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน
ระหว่ำงวันที่ 4 – 7 มิถุนำยน 2562 ณ
บ้ำนสวนคุณตำ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดอุบลรำชธำนี
5.อ.ธีรนนท์ เครื่องแยกขวดอัตโนมัตสิ ำหรับขยะรีไซเคิล
ไชยคุณ+
ประเภทขวด
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มศรีอยุธยำ ครั้งที่
10 “วิจัย นวัตกรรม นำกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น” ระหว่ำงวันที่ 4 – 5 กรกฎำคม
2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
6.ผศ.ดร.
กำรศึกษำปัจัยที่จะนำมำพัฒนำอุปกรณ์
สมคเณ
ตรวจภำวะชำปลำยเท้ำด้วยทฤษฎี TRIZ
เกียรติก้อง แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมหำดใหญ่วิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติ ครั้งที่ 10 มหำวิทยำลัย
หำดใหญ่ จ.สงขลำ วันที่ 12-13 ก.ค.2562
7. อ.
ระบบบันทึกเวลำสูญเสียของกระบวนกำร
ภุมรินทร์
บีจุยำแนว
ทวิชศรี+
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ ครั้งที่
42 จ.นครรำชสีมำ วันที่ 30 ต.ค -1 พ.ย
.2562
8.อ.โชติ
กำรพัฒนำคุณสมัติทำงวิศวกรรมของอิฐดิน
กำนต์ รำช ดิบ โดยใช้เส้นใยผักตบชวำเป็นวัสดุเสริม
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

กรม

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

กำลัง
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติรำชมงคล
สุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม
นำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ณ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
วิทยำเขตสุรินทร์ วันที่ 19-20 ก.ย.2562
9.อ.กันยำ
เครื่องให้อำหำรกุ้งแบบอัตโนมัติ โดยใช้
รัตน์ เอก
พลังงำนแบบผสมผสำน
เอี่ยม
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติกลุ่มศรี
อยุธยำ ครั้งที่ 10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
วันที่ 4-5
ก.ค. 2562
10.ผศ.
กำรประยุกต์ใช้ QFD เพื่อกำรออกแบบที่
ประจบ ดี พักอำศัยสำหรับผูส้ ูงอำยุ
บุตร
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ ที่ 4
นวัตกรรมกำรจัดกำร: สังคมสีเขียวเพื่อ
กำรพัมนำที่ยั่งยืน วันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562
11.ผศ.ดร.
กำรพัฒนำอุปกรณ์ตรวจภำวะกำรสูญเสีย
ชุมพล ปทุม ควำมรูส้ ึกที่เท้ำในผู้ป่วยเบำหวำน
มำเกษร
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ ที่ 5(5th
TECHCON 2019) “ชำติเข้มแข็ง
นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยกำรวิจัยและ
พัฒนำ” วันที่ 26 ก.ค.2562
12.ผศ.ดร.
กำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ชำคริต ศรี ในกำรดูแลสุขภำพของตนเองในจังหวัด
ทอง
สระแก้ว
แหล่งที่เผยแพร่
กำรนำเสนอผลงำนวิจยั ระดับชำติฯ มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พ.ค.
2562
13.ผศ.
กำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีและ
ประภำวรรณ ปริมำณจุลินทรีย์ของหญ้ำเนเปียร์หมัก ที่
แพงศรี
อำยุกำรหมักต่ำงกัน
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติวิจัยรำไพ
พรรณี ครั้งที่ 13 วันที่ 19 ธ.ค.2562 ณ
แซนต์ดูนส์ เจ้ำหลำว บีช รีสอร์ท
14.อ.ดร.อรวิ กำรศึกษำและเปรียบเทียบวิธีกำรพยำกรณ์
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

กำ ศรีทอง

0.20

15.อ.ภัทรำ
ภรณ์ เหนือ
ศรี

0.20

16.ผศ.ดร.
วุฒิชัย วิถำ
ทำนัง

0.20

0.20

0.20

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของอำคำร
ควบคุมภำครัฐ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
แหล่งที่เผยแพร่
กำรนำเสนอผลงำนวิจยั ระดับชำติฯ มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมวันที่ 31
พ.ค. 2562
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เม็ดขนุน
อบกรอบ
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ ที่ 4 ว.
นวัตกรรม มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 31
พ.ค.2562

กำรศึกษำควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ
ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมประเภทของใช้และของที่ระลึก
จังหวัดอ่ำงทอง
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ณ วิทยำลัย
นวัตกรรมกำรจัดกำร มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 31
พ.ค.2562
17.อ.ศิลปชัย กำรคำนวณแรงดันเบีย่ งเบนของโหลดบัส
กลิ่นไกล
ในระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำด้วยโปรแกรม
DIgSILENT
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
วิศวกรรมไฟฟ้ำ ครั้งที่ 11(EENT 2019)
ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 พฤษภำคม 2562
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
18.อ.ศิลปชัย กำรหำขนำดและตำแหน่งของเครือ่ งกำเนิด
กลิ่นไกล+
ไฟฟ้ำแบบกระจำยตัวเหมำะสมในระบบ
จำหน่ำยด้วยไฟฟ้ำด้วยวิธี NSGA II กำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 4 มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 31 พ.ค.2562
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ ที่ 4 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 31 พ.ค.2562
19.ผศ.ดร.
กำรวัดประสิทธิภำพของแผ่นรับรังสีของ
กฤษฏำงค์
ตู้อบแห้งกล้วยน้ำว้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ศุกระมูล

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุง
เก่ำ” ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ธ.ค.
2562
20.ผศ.สุวิทย์ กำรศึกษำและเปรียบเทียบวิธีกำรพยำกรณ์
ฉุยฉำย
ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของอำคำร
ควบคุมภำครัฐ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ณ วิทยำลัย
นวัตกรรมกำรจัดกำร มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 31
พ.ค.2562
21.อ.กิตติ
กำรพัฒนำมือกลเพื่อเลียนแบบมือมนุษย์
ศักดิ์ วำด
ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติดำ้ น
สันทัด
นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ครั้งที่ 3 มทร.ธัญบุรี 28 มิ.ย.2562
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติดำ้ น
นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ครั้งที่ 3 มทร.ธัญบุรี 28 มิ.ย.2562
22.
กำรพัฒนำมินิฟำร์มอัตโนมัติ
อ.ศิริวรรณ แหล่งที่เผยแพร่
พลเศษ
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ด้ำน
นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ครั้งที่ 3 มทร.ธัญบุรี 28 มิ.ย.2562
23.อ.ดร.ริศ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ของผู้ประกอบกำร
ภพ ตรี
โรงสีข้ำว ในจังหวัดนครสวรรค์
สุวรรณ
แหล่งที่เผยแพร่
กำรประชุมวิชำกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์ระดับชำติ “งำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์รับใช้สังคม ”ประจำปี
2562 วันที่ 12 ก.ย.2562
24.อ.
กำรออกแบบสื่ออินโฟกรำฟิกเพื่อกำร
จุฑำมำศ
ประชำสัมพันธ์ กรณีศึกษำ แหล่งท่องเที่ยว
เถียรเวช
จ.ปทุมธำนี
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติกลุ่มศรี
อยุธยำ ครั้งที่ 10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
4-5 ก.ค. 2562
25.อ.วิษณุ กำรเปรียบเทียบวิธีกำรเมต้เ-ฮิวริสติ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ภูเก้ำแก้ว

0.20

26.รศจิรำ
ภรณ์ เบญจ
ประกำยรัตน์

0.20

27.รศจิรำ
ภรณ์ เบญจ
ประกำยรัตน์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

กระหว่ำงวิธี Artificial bee c0lony
optimization (ABC) และวิธี Real code
ant colony optimization (ACOR) จำก
กำรสังเครำะห์กลไกสี่ชิ้นส่วนแบบเส้นทำง
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุง
เก่ำ” ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ธ.ค.
2562
กำรออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์.ใช้ปยุ๋
แบบเกลียว
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุง
เก่ำ” ประจำปี 2562 วันที่ 12-13 ธ.ค.
2562
อุปกรณ์แยกเนื้อฝรั่งเพื่อกำรแปรรูป
แหล่งที่เผยแพร่
งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ ที่ 4
ประจำปร 2562 วิทยำลัยนวัตกรรมกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี

0.20
0.20
0.20
0.20
2

- บทควำมวิจัย หรือ บทควำมวิ ชำกำรฉบั บ สมบู รณ์ ที่ ตีพิ ม พ์ ในรำยงำน
สืบ เนื่ อ งจำกกำรประชุ ม วิช ำกำรระดั บ นำนำชำติ หรื อ ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ

0.40

1.รศ.ดร.
Modeling and Simulink of Smart
เบญจลักษณ์ Agriculture Using IoT Framework
เมืองมีศรี
แหล่งที่เผยแพร่
The 1st International Conference on
Cybernetics and Intelligent System
ICORIS 2019 (22-23 August 2019)

0.40

2.รศ.ดร.
กรินทร์
กำญทนำ
นนท์

0.40

3.ผศ.ดร.
วิวัฒน์ คลัง
วิจิตร

Electricity demand forecasting in
buildings based on ARIMA and ARX
models
แหล่งที่เผยแพร่
ACM 2019 international Conference
Proceeding
Study on Suitable Properties for
Cement Board from Agricultural
Plant Fibers with Mixed Mortar
แหล่งที่เผยแพร่
Conference Proceedings July 16-
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

0.40

4..ผศ.ดร.
ชำคริต ศรี
ทอง

0.40

5.อ.จิรัญญำ
โชตยะกุล

0.40

6.อ.จิรัญญำ
โชตยะกุล

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร

0.40

- บ ทควำมวิ จั ย ห รื อ บ ท ควำมวิ ช ำกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำว่ ำ ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบัน นำเสนอสภำสถำบัน อนุมัติและจัดทำเป็น ประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วั น ที่ อ อ ก ป ร ะ ก ำ ศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใน Beall’s list) ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.60

0.60

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

18,2019 Hokkaido, Japan
Application of Quality Function
Deployment to Develop a Pork
Scratchings Production
แหล่งที่เผยแพร่
10th National & International
Conference “Global Goals, Local
Actions : Looking Back and Moving
Forward” March 29, 2019 – Suan
Sunandha Rajabhat University,
Bangkok, Thailand
Optimal Oder Allocationfor Multiple
Products,Multiple Supplier under
Multiple Decision Criterions
แหล่งที่เผยแพร่
ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
RCGR 2019 ม.ศรีปทุม 25 ส.ค.2562
.Modified Artificial Bee Colony for
Procurement Problems with Price
Discounts
แหล่งที่เผยแพร่
ในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
RCGR 2019 ม.ศรีปทุม 25 ส.ค.2562

1.อ.กนกนำฎ กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
พรหมนคร หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผำคลองสระบัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อประยุกต์ใช้
ในกำรออกแบบของที่ระลึก
แหล่งที่เผยแพร่
สำรอำศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
มกรำคม – มิถุนำยน 2562
2.ผศ.ดร.
เตำชีวมวลผลิตเชื้อเพลิงแก๊สให้กบั เตำเผำ
กฤษฎำงค์ ศุ เซรำมิกส์
กระมูล
แหล่งที่เผยแพร่
อ.กฤตยชญ์ วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอลงกรณ์ ใน
คำมิ่ง
พระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และ
กิตติโชติ ศุภ เทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภำคม –
กำเนิด
สิงหำคม 2562
อุชำ โพธิ์

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 56

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก
0.60

4

ชื่อ-สกุลอาจารย์

สุวรรณ
3.ผศ.ดร.
ชำคริต ศรี
ทอง

0.60

4.ผศ.ดร.
ชำคริต ศรี
ทอง

0.60

5..อ.โยษิตำ
เจริญศิริ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ
สำยสีม่วงของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิทยำกำรจัดกำรปริทัศน์ สำขำ
มนุษย์ศำสตร์ และสังคมศำสตร์ ปีที่ 21
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2562
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตั้งใจซื้อซ้ำ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเสริมอำหำรผ่ำนออนไลน์
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิทยำกำรจัดกำรปริทัศน์ สำขำ
มนุษย์ศำสตร์ และสังคมศำสตร์ ปีที่ 21
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2562
Wireless Remote controlled Devices
in Electrical Equipment for Mutilator
and Older Person with mobile
phones

แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภำคม –
สิงหำคม 2562
- บ ทควำมวิ จั ย ห รื อ บ ท ควำมวิ ช ำกำร ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำว่ ำ ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบัน นำเสนอสภำสถำบัน อนุมัติและจัดทำเป็น ประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วั น ที่ อ อ ก ป ร ะ ก ำ ศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใน Beall’s list) ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

0.80

0.80

1.อ.กนกนำฏ กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
พรหมนคร หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผำ จำกดินสำมโคก
จ.ปทุมธำนี เพื่อประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของที่
แหล่งที่เผยแพร่
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิจิตรศิลป์ ฉ.1 ปีที่ 10
ม.ค.-มิ.ย.2562
2.ผศ.ดร.ปิ กำรถ่ ำยทอดเทคโนโนโลยี แอพพลิเคชั่ น
ยะนันท์ สำ กำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนและสินค้ ำ
ยันต์ปทุม
OTOP จังหวัดสุรินทร์
แหล่งที่เผยแพร่
วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปี
ที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.2562
3.ผศ.ดร.ปิ กำรพัฒนำชุดฝึกกำรต่อวงจรไฟฟ้ำใน
ยะนันท์ สำ เครื่องปรับอำกำศ
ยันต์ปทุม
แหล่งที่เผยแพร่
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

- บ ทควำมวิ จั ย ห รื อ บ ท ควำมวิ ช ำกำร ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับ นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ นำนำชำติ
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556

4

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

1.00

1.รศ.ดร.
กรินทร์
กำญทนำ
นนท์

1.00

2.รศ.ดร.
กรินทร์
กำญทนำ
นนท์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปี
ที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.2562
The Application of water Footprint
and six-sigma Method to reduce the
water consumption in an
organization.Scopus
แหล่งที่เผยแพร่
International Journal of GEOMATE.
Vol.17 Issue 61 & 62 September –
October 2019
The Implementation of life cycle
Analysis and six sigma method to
achieve sustainable water
consumption in the agricultural
sector
แหล่งที่เผยแพร่
WIT Transactions on Ecology and
the Environment, Vol 217, 2019 WIT
Press
WWW.witpress.com,
ISSN 1743-3541 (on line) .

1.00

1.00

5

1.00

3.รศ.ดร.
กรินทร์
กำญทนำ
นนท์

The Energy Related Water Footprint
Accounting of A Public Organization
: The Casa of A Public University in
Thailand Scopus
แหล่งที่เผยแพร่
Energy Procedia no.156 ,2019 (149153)
4.อ.โชติ
The Effect of bottom Ash and kaolin
กำญจน์ รำช on the strength of Poor subbase
กรม
แหล่งที่เผยแพร่
International Journal of GEOMATE,
May 2019. Vol.16 Issue 57
5.ผศ.ดร.
กฤษฎำงค์
ศุกระมูล

The Analysis of a flow Heat
Exchanger used in a solar Tunnel
Dryer
แหล่งที่เผยแพร่
TRANS STELLAR
International Journal of Meehanical
and Production
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ที่

ค่า
น้าหนัก

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

Vol 9 Issue 6, DEC 2019, 991-1002

6
7
8
9
10
11

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร

1.00

- ผลงำนวิ ช ำกำรรั บ ใช้ สั ง คมที่ ได้ รั บ กำรประเมิ น ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร

1.00

- ผลงำนค้ น พบพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ กำรจด
ทะเบียน
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ตำรำหรือหนังสือ หรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร

1.00

- งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.20

- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ
- งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด ไม่นับลำศึกษำต่อ

0.40

1.00

1.00
1.00
1.00

0.60
0.80
1.00
40

วิธีการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ ตำมสูตร
17.6
40

= x 100

44 %

x5

11 คะแนน

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
44
20

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ 44

=

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
นำงสำวกรรณิกำ สร้อยสำโรง
อ.กันยำรัตน์ เอกเอี่ยม
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำร
วิชำกำร
โทรศัพท์ : 02-5293829
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : foit.vru@gmail.com
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561- 30 กันยำยน 2562)

หมายเหตุ : (ตำมเกณฑ์คู่มือกำรประกันคุณภำพฯ หน้ำ 91)
1. กำรนั บจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้ นั บ ณ วั น สิ้ น สุ ด ปี ก ำรศึก ษำตำมประกำศของมหำวิท ยำลั ย และนั บที่
ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับอำจำรย์ที่ลำศึกษำต่อ
2. ผลงำนให้นับตำมปีงบประมำณ ตั้งแต่ 1 ตุ ลำคม – 30 กันยำยน โดยนับรวมงำนที่อำจำรย์กับนักศึกษำทำ
ร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ จำนวน 6 เรื่อง โดยมีรำยละเอียดผลงำนค่ำ
น้ำหนัก ดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ชื่อ-สกุลอาจารย์

1

อ.กนกนำฏ พรหมนคร

2

อ.กนกนำฏ พรหมนคร

3

ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถำทำนัง

4

อ.กันยำรัตน์ เอกเอี่ยมและคณะ

5

ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมำเกษรและคณะ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเครื่องปั้นดินเผำ
จำกดินสำมโคก จ.ปทุมธำนี เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่
กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเครื่องปั้นดินเผำ
คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เพื่อประยุกต์ใช้ในกำร
ออกแบบของที่ระลึก
กำรศึกษำควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของใช้และของที่ระลึก
จังหวัดอ่ำงทอง
โครงกำรพัฒ นำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตประชำชนในชนบท หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณภำพชีวิตประชำชนในชนบท หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
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ที่

6

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

อ.ศัลย์ชัย ใจสมุทรและคณะ

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับ
คุณ ภำพชีวิตประชำชนในชนบท หมู่ ที่ 10 ต ำบลคลองไก่เถื่อ น
อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและไม่นับลาศึกษาต่อ
จานวนผลงาน

40
6

วิธีการคานวณ
1. คำนวณร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
โจทย์กำรพัฒนำประเทศ/แก้ไขปัญหำของท้องถิ่น/ปัญหำระดับชำติตำมสูตร
6
40

x 100

= ร้อยละ 15

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
15
20

คะแนนที่ได้ =

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 20

ร้อยละ15

x

5

= 3.75 คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

3.75 คะแนน

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.3
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเครื่องปั้นดินเผำ จำกดินสำมโคก จ.ปทุมธำนี เพื่อ
2.3(1)
2.3(2)
2.3(3)
2.3(4)
2.3(5)
2.3(6)

ประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของที่
กำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเครื่องปั้นดินเผำคลองสระบัว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบของที่ระลึก
กำรศึกษำควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภท
ของใช้และของที่ระลึก จังหวัดอ่ำงทอง
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในชนบท หมู่ที่
1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในชนบท หมู่ที่
3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในชนบท หมู่ที่
10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.อำจำรย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีอัตรำกำร 1.ควรส่งเสริมด้ำนงบประมำณ และสนับสนุนผลักดันให้
ส่งผลงำนในรูปแบบกำรนำเสนองำนวิจัย กำรส่งบทควำม อำจำรย์เสนอของบประมำณกำรทำวิจัย และงบประมำณ
เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ว ำรสำรระดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ ก ำรจั ด ท ำ ในกำรในกำรไปนำเสนอผลงำนวิจัยให้มำกขึ้น
ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีอัตรำสูง
2.ผลักดันให้อำจำรย์ตีพิมพ์บทควำมวิชำกำรในวำรสำรให้
2.มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกในกำร มำกขึ้น
ดำเนินกำรวิจัยอย่ำงเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรส่ ง เสริ ม งบประมำณและผลั ก ดั น ให้ อ ำจำรย์ ท ำ
ผลงำนวิ จั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ส ร้ ำ งนวั ต กรรมที่
สอดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น และโจทย์ ก ำรพั ฒ นำ
ประเทศ/แก้ไขปัญหำของท้องถิ่น/ปัญหำระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์องอำจ ทับบุรี
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อำจำรย์ศิริวรรณ พลเศษ
นำงสำวมำนิตำ วรทัต
อำจำรย์วิษณุ ภูเก้ำแก้ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และฯ
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ : 02-5293829
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail : foit.vru@gmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. คณะมีการกาหนดนโยบายในการบริการวิชาการต่อสังคม หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย และมี
การจัดทาแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
- ปีกำรศึกษำ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมรับมอบนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยฯ ตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
พัฒนำท้องถิ่น สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อดำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว และจำกกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริหำรคณะ และอำจำรย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภำยในคณะ ได้เสนอต่อผู้บริกำรระดับมหำวิทยำลัย เพื่ออำสำดำเนินโครงกำรดังกล่ำวในพื้นที่ 3 หมู่บ้ำน ครอบคลุมอยู่
ในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ดังนี้
1) หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
2) หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
3) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้เนื่องจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นคือ สำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร ดังนั้นเพื่อกำรรับทรำบนโยบำย และแนวทำงดำเนิ นโครงกำรต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยได้
กำหนดไว้ ทำงคณะฯ จึงเสนอชื่อ อำจำรย์องอำจ ทับบุรี ซึ่งเป็นอำจำรย์ประจำสำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น (คำสั่งมหำวิทยำลัยที่ 2515/2561) เพื่อเข้ำร่วม
ประชุม และวำงแผนกำรดำเนินโครงกำรในส่วนของคณะฯ
- ภำยหลังจำกรับทรำบนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยฯ คณะกรรมกำรบริหำรคณะและอำจำรย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภำยในคณะฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรในพื้นที่แต่ละหมู่บ้ำน โดยพิจำรณำแบ่ง
หน้ำที่รับผิดชอบไปยังหลักสูตร และสำขำวิชำต่ำง ๆ ของคณะอย่ำงเท่ำเทียมกัน พร้อมทั้งเสนอรำยชื่ออำจำรย์ภำยใน
คณะ เพื่อให้มหำวิทยำลัยออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหมู่บ้ำน (ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง
กำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ 2562) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
หลักสูตร/สำขำที่รับผิดชอบ : สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลัก : อำจำรย์กันยำรัตน์ เอกเอี่ยม (สำขำวิชำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม)
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2) หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
หลักสูตร/สำขำที่รับผิดชอบ : สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่ งกล
สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและคอมพิวเตอร์
สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี (หลักสูตรปริญญำโท)
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลัก : อำจำรย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร (สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยี)
3) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
หลักสูตร/สำขำที่รับผิดชอบ : สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ
สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลัก : อำจำรย์ศัลชัย ใจสมุทร (สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ)
- ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยออกคำสั่งแต่งตั้ง อำจำรย์กันยำรัตน์ เอกเอี่ยม อำจำรย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร
และอำจำรย์ศัลชั ย ใจสมุท ร เป็ น อำจำรย์ ผู้รับผิด ชอบหลักในแต่ล ะหมู่ บ้ำนเรียบร้อยแล้ ว คณะฯ ได้ม อบหมำยให้
อำจำรย์องอำจ ทับบุรี ซึ่งได้รับทรำบแนวทำงกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ และเป้ำประสงค์ของโครงกำรจำกทำงมหำวิทยำลัย
มำแล้ว จัดประชุมกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหมู่บ้ำน โดยกำหนดให้แบ่งกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรออกเป็น
2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 กำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นทีห่ มู่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ในระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562
ระยะที่ 2 กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิต ของประชำชนในพื้นที่
หมู่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 – กรกฎำคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ได้มอบหมำยให้ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหมู่บ้ำน กลับไปประชุมเพื่อปรึกษำ หำรือกับอำจำรย์
ทีมงำนแต่ละสำขำวิชำที่ได้มอบหมำยไว้เพื่ อวำงแผนดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดทำแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04)
และจัดส่งกลับมำที่อำจำรย์องอำจ ทับบุรี ภำยในวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอต่อผู้บริหำรระดับคณะ
และมหำวิทยำลัยรับทรำบ และอนุมัติโครงกำรในลำดับต่อไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.1(1) คำสั่งมหำวิทยำลัย ที่ 2515/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร รัชกำลที่ 10
3.1.1(2) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒ นำท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมำณ 2562
3.1.1(3) ประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนตำมยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒ นำท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมำณ 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
3.1.1(4) แบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำ
ของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน
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 ข้อ 2. คณะมีการกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
ผลการดาเนินงาน
- กำรดำเนิน โครงกำรระยะที่ 1 กำรสำรวจบริบ ทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลในพื้น ที่หมู่บ้ำนทั้ ง 3 หมู่บ้ำน
ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562 คณะได้มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
หมู่บ้ำนและได้รับกำรอนุมัติแล้วนั้น ดำเนินงำนกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร และกำหนดให้อำจำรย์ที่จะ
ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ จัดทำบันทึกขออนุญำติดำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม ผ่ำนคณบดีรับทรำบ และขออนุมัติ
คำสั่งจำกอธิกำรบดี
- ผู้บริหำรระดับคณะฯ วำงแผนกำรตรวจเยี่ยมและดำเนิ นกำรตรวจเยี่ยมกำรดำเนินของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินงำนในแต่ละหมู่บ้ำน เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ใน
กำรดำเนินโครงกำร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในกำรดำเนินโครงกำรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรและ
สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมเชี่ยวชำญของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
- กำรดำเนินโครงกำรระยะที่ 2 กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในพื้นที่ หมู่บ้ำนทั้ง 3 หมู่บ้ ำน ระหว่ำงเดือน กุมภำพั นธ์ พ.ศ. 2562 – กรกฎำคม พ.ศ. 2562 คณะยังคง
มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหมู่บ้ำนและได้รับกำรอนุมัติแล้วนั้น ดำเนินงำนกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่
ระบุไว้ในโครงกำร และกำหนดให้อำจำรย์ที่จะลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ จัดทำบันทึกขออนุญำติดำเนินกำรในแต่ละ
กิจกรรม ผ่ำนคณบดีรับทรำบ และขออนุมัติคำสั่งจำกอธิกำรบดี
- คณะกำหนดให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินงำนในแต่ละหมู่บ้ำนจัดทำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ทกุ ๆ ครั้ง เพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย ตำมรูปแบบรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน OP.1 ที่มหำวิทยำลัยได้กำหนดไว้
เอกสารหลักฐาน
3.1.2(1) คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เรื่อง ให้อำจำรย์ และบุคลำกรไปรำชกำร เพื่อลงชุมชนเป้ำหมำยในแต่ละ
ครั้ง
3.1.2(2) คำสั่งมหำวิทยำลัย ฯ เรื่อง ให้อำจำรย์ และบุคลำกรไปรำชกำร เพื่อลงชุมชนเป้ำหมำยในแต่ละครั้ง
3.1.2(3) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (OP.1) ในพื้นที่ทุก ๆ ครั้ง
 ข้อ 3. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ
ท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน

- เพื่ อให้ กำรดำเนิ น โครงกำรแก้ไขปัญ หำควำมยำกจน และยกระดับคุณ ภำพชีวิตประชำชนในพื้ นที่
จังหวัดปทุมธำนี และจั งหวัดสระแก้ว ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย ทำงคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้
ประสำนขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน โดยสำมำรถแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ
แยกเป็นรำยหมู่บ้ำน และระยะของกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้
โครงกำรระยะที่ 1 กำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย
พื้นที่รับมอบหมาย
กิจกรรมดาเนินการ
ห มู่ ที่ 1 ต ำบ ล ระแห ง - กำรจัดเวทีประชุมวำงแผนร่วมชุมชน
อ ำเภ อ ล ำ ด ห ลุ ม แ ก้ ว - กำรลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน
- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนปัญหำ และคืนข้อมูล
จังหวัดปทุมธำนี

หน่วยงานความร่วมมือ
- พัฒนำชุมชน อำเภอลำดหลุมแก้ว
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลระแหง
- เทศบำลตำบลระแหง
- อำสำสมัครสำธำรสุขหมู่ที่ 1 ตำบลระแหง
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ห มู่ ที่ 3 ต ำบ ล ระแห ง
อ ำเภ อ ล ำ ด ห ลุ ม แ ก้ ว
จังหวัดปทุมธำนี
หมู่ ที่ 10 ต ำบลคลองไก่
เถื่ อ น อ ำเภอคลองหำด
จังหวัดสระแก้ว

- กำรจัดเวทีประชุมวำงแผนร่วมชุมชน
- กำรลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน
- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนปัญหำ และคืนข้อมูล
- กำรจัดเวทีประชุมวำงแผนร่วมชุมชน
- กำรลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน

- พัฒนำชุมชน อำเภอลำดหลุมแก้ว
- เทศบำลตำบลระแหง
- อำสำสมัครสำธำรสุขหมู่ที่ 3 ตำบลระแหง
- พัฒนำชุมชน อำเภอคลองหำด
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
- อำสำสมั ค รสำธำรสุ ข หมู่ ที่ 10 ต ำบล
ระแหง

โครงกำรระยะที่ 2 กำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่น เพื่ อแก้ ไขปัญ หำควำมยำกจนและยกระดับ คุณ ภำพชี วิต ของ
ประชำชนที่ได้รับมอบหมำย
พื้นที่รับมอบหมาย
กิจกรรมดาเนินการ
ห มู่ ที่ 1 ต ำบ ล ระแห ง - กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ และตรวจสอบ
อ ำเภ อ ล ำ ด ห ลุ ม แ ก้ ว ควำมมุ่ งมั่ นร่วมกับ ผู้น ำชุม ชน และครัวเรือ น
เป้ำหมำย
จังหวัดปทุมธำนี
- กำรอบรมให้ควำมรู้กำรใช้พื้นที่กลำงแจ้งเพื่อ
จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพของผู้ สู งอำยุ ใ น
ชุมชน/หมู่บ้ำน
- กำรอบรมกำรรวมกลุ่มสมำคมผู้สูงอำยุและ
กำรจั ด ตั้ งจุ ด บริ ก ำรด้ ำ นสุ ข ภำพในชุ ม ชน/
หมู่บ้ำน
- ก ำร อ บ ร ม ดู แ ล สุ ข ภ ำพ ด วย กิ จ ก ร ร ม
นันทนำกำรและกำรคัดกรองสุขภำพเบื้องต้น
ของผู้สูงอำยุในชุมชน/ครัวเรือนเป้ำหมำย
- กำรประชุมวำงแผนดำเนินกิจกรรมจัดทำและ
เผยแพร่ ร ะบบประชำสั ม พั น ธ์ ห มู่ บ้ ำ นผ่ ำ น
ช่องทำงสังคมออนไลน์ภำยในชุมชน/ครัวเรือน
กลุ่มเป้ำหมำย
ห มู่ ที่ 3 ต ำบ ล ระแห ง - กำรประชุ ม ตรวจเยี่ ย มครั ว เรื อ นสร้ ำ งแรง
อ ำเภ อ ล ำ ด ห ลุ ม แ ก้ ว บันดำลใจ/ตรวจสอบควำมมุ่งมั่น
- กำรอบรมเรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อเพื่อกำร
จังหวัดปทุมธำนี
พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน
- กำรอบรมเรื่อง กำรส่งเสริมสุขภำพชุมชนและ
สุขภำวะ
หมู่ ที่ 10 ต ำบลคลองไก่ - กำรวิเครำะห์ ประเมินควำมเป็นไปได้ในกำร
เถื่ อ น อ ำเภอคลองหำด ส่งเสริมและพัฒนำ
- กำรประชุ ม ตรวจเยี่ ย มครั ว เรื อ นสร้ ำ งแรง
จังหวัดสระแก้ว
บันดำลใจ/ตรวจสอบควำมมุ่งมั่น
- กำรประสำนจัดหำพื้นที่ สถำนที่ดำเนินกำร
จัดหำรวบรวมวัตถุดิบ
- กำรปฏิ บั ติ ก ำรร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในกำรพั ฒ นำ
และปรับ ปรุงสถำนที่สำหรับกำรเป็น ต้น แบบ
กำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง ผู้ พิ ก ำร
ทำงกำรเคลื่อนไหว

หน่วยงานความร่วมมือ
- พัฒนำชุมชน อำเภอลำดหลุมแก้ว
- เทศบำลตำบลระแหง
- อำสำสมัครสำธำรสุขหมู่ที่ 1 ตำบลระแหง
- โรงพยำบำลลำดหลุมแก้ว

- พัฒนำชุมชน อำเภอลำดหลุมแก้ว
- เทศบำลตำบลระแหง
- อำสำสมัครสำธำรสุขหมู่ที่ 3 ตำบลระแหง
- วัดบัวแก้วเกษร
- พัฒนำชุมชน อำเภอคลองหำด
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
- อำสำสมั ค รสำธำรสุ ข หมู่ ที่ 10 ต ำบล
ระแหง
- สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ คณะ
ครุ ศ ำสตร์ อุ ต สำหกรรม มหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
- วิท ยำลัย แพทย์ศำสตร์ โรงพยำบำลพระ
มงกุฎเกล้ำ
- บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
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- กำรสร้ำงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ จำกัด
พิกำรเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม
-กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเติมทักษะควำมรู้แก่
ชุ ม ชนในกำรดู แ ลผู้ สู งอำยุ ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง ผู้
พิ ก ำร โดยอำศั ย ควำมร่ ว มมื อ จำกเครื อ ข่ ำ ย
คณะแพทย์ แ ละพยำบำล โรงพยำบำลพระ
มงกุฎเกล้ำ

เอกสารหลักฐาน
3.1.3(1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (OP.1) ในพื้นที่ทุก ๆ ครั้ง
3.1.3(2) รำยงำนโครงกำรพันธกิจสัมพันธแกปญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในชนบท (OP.5)
ทุกหมู่บ้ำน
 ข้อ 4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
- กำรด ำเนิ น โครงกำรในระยะที่ 1 กำรส ำรวจบริบ ทชุ ม ชนและจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ ำ นที่ ได้ รั บ
มอบหมำย และกำรดำเนินโครงกำรในระยะที่ 2 กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนในพื้นที่หมู่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำยนั้น ทำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
ในแต่ละหมู่บ้ำน ได้ร่วมกันพิจำรณำรำยละเอียดกิจกรรมต่ำ ง ๆ ที่ได้เสนอไว้ในแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04)
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุม ชนนั กปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญ หำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ ชุมชนท้องถิ่น
สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อวำงแผนดำเนินกำรโดยมีส่วนร่วมของนักศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยให้นักศึกษำได้นำ
ควำมรู้ที่ ได้ รับ จำกกำรเรี ย นในรำยวิ ช ำต่ ำ ง ๆ มำบู รณำกำรเข้ ำ กั บ กำรท ำงำนจริง ร่ว มกั บ ชุ ม ชน ตลอดจนได้ รั บ
ประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้สำมำรถแสดงรำยละเอียดรำยวิชำต่ำง ๆ ที่นักศึกษำแต่ละสำขำวิชำได้เรียน และ
สำมำรถนำไปบูรณำกำรเพื่อสนองควำมต้องกำรของชุมชนโดยแยกเป็นรำยหมู่บ้ำน ดังนี้
1) หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
กิจกรรมตามแผนการ
ลักษณะกิจกรรมที่ให้
ดาเนินการ
นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วม
1) ก ำร วำงแ ผ น ล งพื้ น ที่ 1.1) วิเครำะห์แบบสอบถำม
สำรวจชุมชน
แบ บ ส ำรวจชุ ม ช น แ ล ะ
จัดเตรียมให้เพียงพอต่อกำร
ลงพื้นที่
2) กำรลงพื้นที่สำรวจชุมชน 2.1) กำรสอบถำม และเก็บ
ข้อมูลจำกครัวเรือนในพื้นที่

บูรณาการกับรายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชา

1.1) วิ ช ำส ถิ ติ วิ ศ วก รร ม ส ำ ข ำ วิ ช ำ เท ค โ น โ ล ยี
(TEG202)
วิ ศ ว ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร
อุตสำหกรรม และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
2.1) วิ ช ำส ถิ ติ วิ ศ วก รร ม ส ำ ข ำ วิ ช ำ เท ค โ น โ ล ยี
(TEG202)
วิ ศ ว ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร
อุตสำหกรรม และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
3) กำรสรุ ป และวิ เ ครำะห์ 3.1) กำรรวบรวมและคั ด 3.1) วิ ช ำส ถิ ติ วิ ศ วก รร ม ส ำ ข ำ วิ ช ำ เท ค โ น โ ล ยี
ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน แยกแบบสอบถำม และแบบ (TEG202)
วิ ศ ว ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร
ในพื้นที่
สำรวจชุมชน
อุตสำหกรรม และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
3.2) ก ำ ร วิ เค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ 3.2) วิ ช ำโปรแกรมคอมพิ ว
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สรุ ป ผลกำรสอบถำมด้ ว ย เต อ ร์ ส ำเร็ จ รู ป ท ำงก ำร
โปรแกรมสำเร็จรูป
จั ด ก ำ ร อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม
(TIE313)
4) กำรจัดตั้งพื้นที่ส่วนกลำง 4.1) กำรออกแบบและสร้ำง 4.1) วิ ช ำ ป ฏิ บั ติ ง ำ น 4.1) สำขำวิ ช ำเทคโนโลยี
ของหมู่บ้ำน
ศำลำเอนกประสงค์ ข อง เทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม วิ ศ ว ก ร ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร
หมู่บ้ำน
(TEC101)
อุตสำหกรรม และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
4.2) กำรออกแบบและติดตั้ง 4.2) วิชำกำรออกแบบระบบ 4.2) กลุ่ ม วิ ช ำเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้ ำ ส ำหรั บ ศำลำ ไ ฟ ฟ้ ำ (TEE3 2 0 ) แ ล ะ วิศวกรรมไฟฟ้ำ
เอนกประสงค์ของหมู่บ้ำน วิ ช ำ ก ำ ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟ้ ำ
(TEE211)

2) หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
กิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินการ
1) กำรสรุ ป และวิ เ ครำะห์
ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือน
ในพื้นที่
2) ก ำ ร ให้ ค ว ำ ม รู้ เรื่ อ ง
ทำงเดินหินนวดเพื่อสุขภำพ
และกำรผ่อนคลำย

ลักษณะกิจกรรมที่ให้
นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วม
1.1) ก ำ ร วิ เค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ
สรุ ป ผลกำรสอบถำมด้ ว ย
โปรแกรมสำเร็จรูป
2.1) จัด ท ำทำงเดิ น หิ น นวด
และรำวจับสำหรับผู้สูงอำยุ

บูรณาการกับรายวิชา

นักศึกษาสาขาวิชา

1.1) วิ ช ำโปรแกรมคอมพิ ว
เตอร์ ใ นงำนอุ ต สำหกรรม
(TEC103)
2.1) วิ ช ำ ป ฏิ บั ติ ง ำ น
เทคโนโลยี อุ ต สำหกรรม
(TEC101 ) แ ล ะวิ ช ำวั ส ดุ
อุตสำหกรรม (TEC204)

สำขำวิ ช ำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สื่อสำรและคอมพิวเตอร์
สำขำวิ ช ำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สื่ อ สำรและคอมพิ ว เตอร์
และสำขำวิชำวิศวกรรมเมค
คำทรอนิกส์และหุ่นยนต์

3) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมตามแผนการดาเนินการ

1) กำรลงพื้นที่สำรวจชุมชน

ลักษณะ
กิจกรรม
ที่ให้
นักศึกษ
าเข้ามี
ส่วนร่วม
1.1) กำร
สอบถำม
และเก็ บ
ภ ำ พ ใน
มุ ม ต่ ำ ง
ๆ ของ
ห มู่ บ้ ำน
ที่
สำมำรถ
พั ฒ น ำ
เ ป็ น
แ ห ล่ ง
ท่ อ งเที่ ย

บูรณาการ
กับ
นักศึกษาสาขาวิชา
รายวิชา
1.1)
สำขำวิชำออกแบบ
วิ ช ำ ก ำ ร ผลิตภัณฑ์อุตสำหก
ถ่ ำย ภ ำ พ รรม
เพื่ อ ก ำ ร
ออกแบ บ
(TID372)
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วได้
2) กำรสรุปและวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของครัวเรือนในพื้นที่
2.1) กำร
วิเครำะห์
แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล
ก ำ ร
สอบถำม
ด้ ว ย
โปรแกร
ม
สำเร็จรูป
3) กำรพัฒนำและปรับปรุงสถำนที่สำหรับกำรเป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ 3.1) กำร
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว
ออกแ บ
บและ
ส ร้ ำ ง
ห้ อ งน้ ำ
ต้ น แบบ
สำหรับผู้
พิ ก ำ ร
แ ล ะ
ผู้สูงอำยุ
4) กำรสร้ ำ งอุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย ง ผู้ พิ ก ำรเพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น 4.1) กำร
นวัตกรรม
พั ฒ น ำ
วี ล แ ช ร์
ไ ฟ ฟ้ ำ
ส ำ ห รั บ
ผู้ สู งอำยุ
แ ล ะ ผู้
พิ ก ำ ร
ทำงกำร
เคลื่ อ นไ
หว

2.1) วิ ช ำ ส ำ ข ำ วิ ช ำ
โปรแกรม เ ท ค โ น โ ล ยี
ค อ ม พิ ว วิศวกรรมโยธำ
เ ต อ ร์ ใ น
ง ำ น
อุ ต สำหกร
ร
ม
(TEC103)
3.1)
วิ ช ำ ก ำ ร
เขี ย นแบบ
วิ ศ วกรรม
โย ธ ำ
(TCI1 0 3 )
แ ล ะ วิ ช ำ
เ ท ค นิ ค
ก่ อ ส ร้ ำ ง
(TCI110)
4.1) วิ ช ำ
เซ น เซ อ ร์
และตัว ขั บ
ส ำ ห รั บ
ระ บ บ
ค ว บ คุ ม
(TAT227)
แ ล ะ
วิ ช ำ ก ำ ร
ค ว บ คุ ม
แบบลำดับ
ที่
โปรแกรม
ไ
ด้
(TAT315)

ส ำ ข ำ วิ ช ำ
เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรมโยธำ

ส ำ ข ำ วิ ช ำ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ
คอมพิ ว เตอร์ และ
สำขำวิชำวิศวกรรม
เม ค ค ำท รอ นิ ก ส์
และหุ่นยนต์

เอกสารหลักฐาน
3.1.4(1) แบบสอบถำมระดับข้อมูลครัวเรือน (OP.3)
3.1.4(2) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (OP.1) ในกำรลงพื้นที่ทุก ๆ ครั้ง
 ข้อ 5. คณะมีการดาเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
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- ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรดำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 3 หมู่บ้ำน ในปีงบประมำณ 2562 ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ทำงคณะ
ยังคงมอบหมำยให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละพื้นที่ ให้ติดตำมและดูแลชุมชนดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ภำยหลังเสร็จสิ้นโครงกำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1) ภำยหลังจำกกิจกรรมสร้ำงพื้นที่ส่วนกลำงของหมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร ซึ่งตั้งอยู่ ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลระแหง
อำเภอลำดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี เสร็จ สิ้ น ชำวบ้ ำ นต้ องกำรรวมกลุ่ ม ออกก ำลั ง กำยในช่ ว งเย็ น ทำงอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินกำรในพื้นที่จึงประสำนขอควำมร่วมมือ/สนับสนุนจำกเทศบำลตำบล
ระแหง ส่งผลให้ได้รับงบประมำณในกำรจ้ำงผู้นำเต้นแอโรบิคมำสอนให้ชำวบ้ำนเต้นในช่วงเย็นของวันจันทร์ พุธ และวัน
ศุกร์ เวลำ 17.30 – 18.30 น. เป็นประจำทุกสัปดำห์
2) ในวันเด็กประจำปี 2563 เทศบำลตำบลระแหงได้เลือกใช้พื้นที่ส่วนกลำงของหมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร ซึ่งตั้งอยู่
ในพื้น ที่หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุม ธำนี ที่ท ำงคณะฯ ได้จัดสร้ำงไว้เพื่ อจัดกิจกรรมวันเด็ ก
ประจำปี 2563 ทั้ งนี้ท ำงคณะเทคโนโลยุตสำหกรรมได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนิ นกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และได้จัดเตรียม
ของขวัญ ของรำงวัลไปมอบให้กับเด็กๆ ในชุมชน
3) ภำยหลังจำกกำรส่งมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้ำให้กับผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน
อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ทำงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ดำเนินกำรติดตำมผล
กำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งพบว่ำรถวีลแชร์ไฟฟ้ำดังกล่ำวได้รับควำมชำรุดเสียหำย จึงประสำนขอควำมร่ว มมือ
จำกบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ำร่วมแก้ไขและปรับปรุงระบบกำรทำงำนของวีลแชร์ไฟฟ้ำให้
เหมำะสมต่อสภำพกำรใช้งำนจริงในพื้นที่
4) ภำยหลั งเสร็จสิ้ น กิจกรรมบรรยำยเชิงปฏิบั ติ กำรเรื่องกำรดูแลผู้ สู งอำยุ ผู้ป่ ว ยติ ด เตี ย ง ผู้ พิ กำรทำงกำร
เคลื่อนไหว ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งทำงวิทยำกรได้ประเมินไว้ว่ำในกรณี
ของนำยณัฐวุฒิ เจิมขุนทด ซึ่งไม่สำมำรถเดินได้ภำยหลังจำกประสบอุบัติเหตุนั้น มีโอกำสกลับมำเดินได้หำกปฏิบัติตำม
คำแนะนำของคุณหมออย่ำงเคร่งครัด ดังนั้นภำยหลังเสร็จสิ้ นโครงกำรดังกล่ำว ทำงคณะฯ ยังคงติดตำมเฝ้ำดูอำกำรของ
ผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งกำรพำน้องเข้ำพักรักษำตัว และฝึกเทคนิคกำรทำกำยภำพ ณ โรงพยำยำลพระมงกุฎเกล้ำ
ในภำยหลัง
- ภำยหลังสิ้นสุดปีงบประมำณ 2562 ในปี งบประมำณ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมนโยบำยในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรต่อสังคม โดยได้บรรจุกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและจิตอำสำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและกำร
เรียนรู้ร่วมกัน รหัสกิจกรรม 16-04-08-007 รับผิดชอบโดย อ.องอำจ ทับบุรี และกิจกรรมบริกำรวิชำกำรของหลักสูตร
จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Productive learning รหัสกิจกรรมที่ 18-01-01-002 รับผิดชอบโดย ผศ.ประภำ
วรรณ แพงศรี นอกจำกนี้ คณะยังมี กำรด ำเนิ น โครงกำรยกระดับ คุณ ภำพชี วิต ชุ ม ชนและท้ องถิ่น สิ่ งแวดล้ อมและ
วัฒนธรรมของตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งรับผิดชอบโดย อ.องอำจ ทับบุรี
สำหรับพื้นที่บริกำรวิชำกำรต่อสังคมในปีงบประมำณ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมรับมอบนโยบำยจำก
มหำวิทยำลัยฯ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประชำชนในเขตพื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหำวิทยำลัย และตำมควำมมุ่งหวังของผู้ว่ำรำชกำรและพัฒนำกำรจังหวัดปทุมธำนี
อีกทั้งพื้นที่ดังกล่ำวยังเป็นพื้นที่รับผิดชอบเดิมของคณะฯ เมื่อปี งบประมำณ 2562 และมีอำจำรย์ของคณะฯ เป็นผู้อำศัย
โดยกำเนิดในพื้นที่ดังกล่ำว ซึ่งจะมีควำมเข้ำใจถึงบริบทชุมชนเป็นอย่ำงดี โดยกำรดำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒ นธรรม ได้แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็น 2 ระยะ ภำยใต้ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1)
กิจกรรมสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ศึกษำชุมชนและจัดทำข้อมูลตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติกำร
เพิ่มรำยได้ยกระดับคุณภำพคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมีแผน
ดำเนินโครงกำรระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2562 จนถึงเดือนมกรำคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับ
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ศึกษำชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลตำลบ จนได้มำซึ่งแผนปฏิบิตกำรเพิ่มรำยได้ยกระดับคุณภำพชีวิต
ของคนในชุมชน และ 2) กิจกรรมกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ประชำชนในเขตพื้ น ที่ ต ำบลระแหง อำเภอลำดหลุ ม แก้ว จัง หวัด ปทุ ม ธำนี ซึ่ งมี แผนด ำเนิ น กิจกรรมระหว่ำงเดื อน
กุมภำพันธ์ 2563 จนถึงเดือนสิงหำคม 2563
เอกสารหลักฐาน
3.1.5(1) แผนปฏิบัติรำชกำร (กนผ.01) คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563
3.1.5(2) คำสั่งมหำวิทยำลัย ที่ 3174/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชนและ
ท้องถิ่น
3.1.5(3) แบบเสนอขออนุมั ติกิจกรรม (กนผ.04) โครงกำรยกระดับคุณ ภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม กิจกรรมสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ศึกษำชุมชนและจัดทำข้อมูลตำบล และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรเพิ่มรำยได้ยกระดับคุณภำพคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำบลระแหง อำเภอลำดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธำนี (โครงกำรระยะที่ 1)
3.1.5(4) แบบเสนอขออนุมั ติกิจกรรม (กนผ.04) โครงกำรยกระดับคุณ ภำพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม กิจกรรมสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ศึกษำชุมชนและจัดทำข้อมูลตำบล และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรเพิ่มรำยได้ยกระดับคุณภำพคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำบลระแหง อำเภอลำดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธำนี (โครงกำรระยะที่ 2)
 ข้อ 6. คณะมีการกากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
- กำรดำเนินโครงกำรระยะที่ 1 กำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลในพื้ นที่หมู่บ้ ำนทั้ง 3 หมู่บ้ำน
ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 - มกรำคม พ.ศ. 2562 คณะได้มอบหมำยให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
หมู่บ้ำนและได้รับกำรอนุมัติแล้วนั้น ดำเนินงำนกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร และกำหนดให้อำจำรย์
ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กและที ม คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนทุ กครั้ง ตำมรูป แบบ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน (OP.1) เสนอต่อผู้บริหำรคณะฯ และมหำวิทยำลัยรับทรำบ ทั้งนี้ภำยหลังเสร็จสิ้น กำรดำเนินโครงกำรระยะที่
1 คณะ ฯ ได้กำหนดให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำชุมชนและ
สนับ สนุน ช่วยเหลือครัวเรือนเป้ำหมำย (OP.3) และรำยงำนผลกำรศึกษำชุม ชนและแผนพั ฒ นำครัวเรือนเป้ ำหมำย
(OP.2) เสนอต่อผู้บริหำรคณะฯ และมหำวิทยำลัยรับทรำบต่อไป
- กำรดำเนินโครงกำรระยะที่ 2 กำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในพื้น ที่ หมู่บ้ ำนทั้ ง 3 หมู่ บ้ำน ระหว่ำงเดือน กุมภำพั น ธ์ พ.ศ. 2562 – กรกฎำคม พ.ศ. 2562 คณะยังคง
กำหนดให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง ตำมรูปแบบ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (OP.1) เสนอต่อผู้บริหำรคณะฯ และมหำวิทยำลัยรับทรำบ ทั้งนี้ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรดำเนิน
โครงกำรระยะที่ 2 คณะ ฯ ได้กำหนดให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักและทีมคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้ำหมำย (OP.4) รำยงำนโครงกำรพันธกิจสัมพันธ
แกปญหำควำมยำกจน (OP.5) และบทควำมเรื่องเล่ำควำมสำเร็จ (OP.6) เสนอต่อผู้บริหำรคณะฯ และมหำวิทยำลัย
รับทรำบต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 71

เอกสารหลักฐาน
3.1.6(1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (OP.1) ในกำรลงพื้นที่ทุก ๆ ครั้ง
3.1.6(2) กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้ำหมำย (OP.4) ของทุกหมู่บ้ำน
3.1.6(3) รำยงำนโครงกำรพันธกิจสัมพันธแกปญหำควำมยำกจน (OP.5) ของทุกหมู่บ้ำน
3.1.6(4) บทควำมเรื่องเล่ำควำมสำเร็จ (OP.6) ของทุกหมู่บ้ำน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
6 ข้อ

5 ข้อ

4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อำจำรย์ศริ วิ รรณ พลเศษ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และฯ
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ :
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail :
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.51
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้จัดทำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนโดยมีตัวชี้วัดควำมสำเร็จเป็น
ครัวเรือนเป้ำหมำย มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 หมู่บ้ำน ได้แก่พื้นที่หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธำนี จำนวน 10 ครัวเรือน หมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี จำนวน 5
ครัวเรือน และพื้นที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 ครัวเรือน รวมผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ 4.61(คิดเป็นร้อยละ 92.25 จำกแบบสอบถำม
ประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรจัดโครงกำร) และผลกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรระดับ 4.64 (คิดเป็นร้อยละ 92.8 จำกแบบสอบถำมกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมและรับ
กำรบรรยำย)
เอกสารหลักฐาน
3.2.1(1) (1)แบบสรุปผลรำยงำนโครงกำร(กนผ.05) โครงกำรสร้ำงเครือยข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึ กษำ

แก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ
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3.2.1(2) แบบสอบถำมประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรจัดโครงกำร
3.2.1(3) แบบสอบถำมกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมและรับกำรบรรยำย
 ข้อ 2.มีฐานข้อมูลชุมชนของหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 หมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน

ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ว่ำด้วย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของ
ประชำชนในเขตพื้นที่ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบ ได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ในกำรนี้คณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้ำนอันได้แก่ พื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลระแหง
อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี และพื้นที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้วนั้น
ดังนั้นทำงคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมจึงได้จัดทำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติงำนเพื่อร่วมกันศึกษำ
แก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงค์
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำและแก้ปัญหำชุมชนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลและจัดทำฐำนข้อมูลหมู่บ้ำน ยกระดับคุณภำพ
ชีวิต ของชุม ชน และจั ด ท ำแผนพั ฒ นำครั ว เรือนในกำรแก้ ไขปั ญ หำควำมยำกจน ณ พื้ น ที่ รับ ผิ ดชอบ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้ร่วมโครงกำรดังนี้
1. ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
2. ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
3. อำจำรย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ทีมงำนโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่ำวได้รับมอบหมำยดำเนินกำรช่วงระยะเวลำ
ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกำยน 2561 ถึง เดือนมกรำคม 2562 ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของชุมชน ได้สำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูล เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรศึกษำชุมชนและแผนกำร
พัฒนำครัวเรือนเป้ำหมำย หรือ เล่ม OP.2 จำนวน 3 เล่มดังโครงกำรดังนี้
ลาดับที่ 1 ผลการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูล ชุมชนหมู่ 1 ตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วิธีกำรดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน
วิธีกำรดำเนิ น กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนหมู่ 1 ตำบล ระแหง อำเภอลำดหลุ มแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดเวทีประชุมวำงแผนร่วมกับชุมชนเพื่อวำงแผนดำเนินกำร
สำรวจบริบทชุมชน โดยกำรชี้แจงและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ของโครงกำรสำรวจ
บริบทชุมชนในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนีพร้อมทั้งจัดทำแผนที่เดินดินใน
พื้นที่หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อใช้วำงแผนกำรลงพื้นที่
สำรวจข้อมูลในกิจกรรมครั้งที่ 2 สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนหมู่ 1 ตำบล ระแหง อำเภอ
ลำดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี ด้ ว ยวิ ธี ก ำรส ำรวจข้ อ มู ล พื้ น ฐำนครั ว เรื อ น และกิ จ กรรมครั้ ง ที่ 3 จั ด เวที
แลกเปลี่ยนเพื่อสรุปประเด็นปัญหำและนำเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตร่วมกับชุมชน
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนกำรเก็บข้อมูลควำมต้องกำรเบื้องต้นของชุมชน
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
1. สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย
ผลจำกกำรลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนมกรำคม พ.ศ.
2562 ในหมู่บ้ำนเฟื่ องฟูำนคร 5 หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมี ครัวเรือน
เป้ำหมำยของกำรยกระดับคุณภำพชีวิตในกิจกรรมครั้งนี้ ทำงคณะผู้สำรวจสำมำรถรวบรวมประเด็น ปัญหำ/
ควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยได้มำกมำย อำทิเช่น ในหมู่บ้ำนนี้มีผู้สูงอำยุและผู้พิกำรอำศัยอยู่ เป็นจำนวน
มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ต้องอำศัยอยู่เพียงลำพัง เนื่องจำกเป็นลักษณะของกำรที่ ลูก - หลำน
มำซื้อบ้ำนไว้ให้ผู้สูงอำยุอยู่ ขณะที่ตนเองย้ำยไปอยู่อีกสถำนที่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงำน และจำกกำร สอบถำมจำก
อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ได้รับข้อมูลว่ำในหมู่บ้ำนนี้มีเหตุกำรณ์ที่ผู้สูงอำยุเสียชีวิตอยู่ภำยใน บ้ำนโดยไม่มี
ใครทรำบหลำยต่อหลำยครั้ง ทั้งนี้เนื่องจำกกำรอำศัยอยู่เพียงลำพังทำให้ขำดปฏิสั มพันธ์กับเพื่อน บ้ำน และ
ประชำชนในหมู่บ้ำนยังขำดช่องกำรติดต่อสื่อสำร ขอควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำกกำรประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสำรวจบริบทชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี เพื่อวิเครำะห์จุดแข็ง
และโอกำสในกำรพัฒนำครัวเรือนเป้ำหมำยในหมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร พบว่ำ หมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร 5 มีกรรมกำร
หมู่บ้ ำนที่ยังรวมกลุ่มดำเนิน กำรกันอยู่ มีอำสำสมัครสำธำรณสุขที่ เข้มแข็งอำศัยอยู่ภ ำยในหมู่บ้ำนหลำยคน
หมู่บ้ำนมีระบบเสียงตำมสำยเพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ซึ่งสำมำรถรับรู้ได้ทั้งหมู่บ้ำน ประชำชนใน
หมู่บ้ำนส่วนใหญ่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอำศัยแบบเครือญำติ และในหมู่บ้ำนยังมีพื้นที่ขนำดใหญ่ที่เจ้ำของโครงกำร
หมู่บ้ำนจัดเตรียมไว้สำหรับทำเป็นพื้นที่กิจกรรมส่วนกลำง สำหรับประชำชนในหมู่บ้ำน
2. สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำนเครือข่ำยประชำรัฐที่เกี่ยวข้อง
ผลจำกกำรจั ดเวทีแลกเปลี่ ย นเพื่ อสรุปประเด็นปัญ หำและนำเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต
ร่วมกับผู้นำชุมชนเมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมกำรดำเนินกำรสำรวจบริบทชุมชนได้ นำเสนอ
ผลกำรลงพื้นที่พูดคุยสอบถำมปัญหำและควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำย ในกำรจัดเวทีครั้งนี้ผู้นำชุมชนมี
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ควำมคิดเห็ น สอดคล้องกับ แนวทำงยกระดับคุณ ภำพชีวิตของครัวเรือนเป้ำหมำยที่คณะกรรมดำเนินกำร ได้
วิเครำะห์มำ ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและลดควำมเสี่ยงของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเพียง
ลำพัง ด้วยวิธีกำรสร้ำงกลุ่ ม/เครือข่ำยผู้ สูงอำยุในหมู่บ้ำนและมีกำรจัดตั้งจุดบริกำรทำงสำธำรณสุ ขและกำร
พยำบำล เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสุขภำพให้แก่ผู้สูงอำยุเป็นรำยเดือน โดยกำรให้ควำมรู้และขอควำมร่วมมือจำก
เจ้ำหน้ำที่ อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ในพื้นที่ ประเด็นที่ 2 ต้องกำรพื้นที่ทำกิจกรรมส่วนกลำงของหมู่บ้ำน
เนื่องจำกในหมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร 5 ยังมี แต่พื้นที่ส่วนกลำงที่ทำงเจ้ำของโครงกำรหมู่บ้ำนจัดเตรียมไว้แต่ยังมิได้มี
กำรดำเนินกำรใด ๆ มำนำนกว่ำสิบปี แล้ว ซึ่งลักษณะพื้นที่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้ำงที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ ในฤดูฝน
จะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนำแน่นและ เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์มีพิษ ชำวบ้ำนต้องรวบรวมเงินกันเองเพื่อซื้อยำกำจัด
วัชพืชมำฉีดเพื่อทำลำย ดังนั้น ชำวบ้ำนจึงมีควำมต้องกำรให้ทำงคณะกรรมกำรดำเนินงำนเข้ำมำพัฒนำพื้นที่
ดังกล่ำวให้ชำวบ้ำนสำมำรถทำกิจกรรมของหมู่บ้ำนได้ โดยทำงคณะกรรมกำรดำเนินงำนคำดหวังว่ำจะใช้พื้นที่นี้
เป็นที่สำหรับกำรทำกิจกรรม ส่งเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำน รวมถึงจัดตั้งเป็นจุดบริกำรทำงสำธำรณสุข
และกำรพยำบำลเบื้องต้น ตำมประเด็นที่ 1 ด้วย ประเด็นที่ 3 ต้องกำรช่องทำงติดต่อ/สำยด่วน และวิธีกำรติดต่อ
ในกรณีฉุกเฉินสำหรับครัวเรือนที่มี ผู้สูงอำยุ เนื่องจำกในปัจจุบันกำรเดินทำงไปโรงพยำบำลค่อนข้ำงลำบำก และ
กำรติดต่อขอรับบริกำรจำกรถ โรงพยำบำลยังค่อนข้ำงยำก รวมถึงต้องกำรระบบประชำสัมพันธ์ของหมู่บ้ำนผ่ำน
ช่อ งทำงสั งคมออนไลน์ เนื่ อ งจำกระบบเสี ย งตำมสำยที่ ใช้ ในปั จจุ บั น ยั งไม่ ส ำมำรถเข้ ำถึงได้ในทุ ก ครัว เรือ น
เนื่องจำกบำงครั้งที่มีกำร ประชำสัมพันธ์สมำชิกบำงครัวเรือนต้องออกไปทำงำนทำให้ขำดกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
แต่ปัจจุบันมีระบบ สังคมออนไลน์ซึ่งสำมำรถนำมำใช้เป็นระบบแสดงข้อมูลข่ำวสำรของหมู่บ้ำนได้ และที่สำคัญ
สำมำรถติดตำม รับทรำบได้ในทุกที่ทุกเวลำ
3. ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ (Quick Win Project)
จำกประเด็นควำมต้องกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของครัวเรือนเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรดำเนินงำน และ
ผู้นำชุมชนได้สรุปแนวทำงไว้นั้น ทั้งนี้เพื่อให้ประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำย ต่ำง ๆ ได้รับ
กำรแก้ไข/พัฒนำให้ดีขึ้น ทำงคณะกรรมกำรดำเนินงำนจึงได้เสนอโครงกำร/กิจกรรมที่มีควำม เชื่อมโยง และ
เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด 4 โครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรพัฒนำพื้นที่ส่วนกลำงของชุมชน/หมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร 5
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ภำยในหมู่บ้ำนซึ่งมีอยู่ เป็น
จำนวนมำกได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพร่วมกัน เด็กเล็ กมีพื้นที่วิ่งเล่นที่มีควำมปลอดภัยกว่ำกำรวิ่งเล่นบน ท้อง
ถนน อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำพื้นที่รกร้ำงให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่ำง ๆ
2) กิจกรรมช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่อำศัยอยู่เพียงลำพัง กิจกรรมนี้เป็นกำรใช้ประโยชน์จำก
พื้นที่ส่วนกลำงของชุมชน/หมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร 5 ที่ได้ถูกพัฒนำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุ ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมออก กำลังกำยร่วมกัน กำรพบปะพูดคุยสังสรรค์ และกำรจัดตั้ง
จุดบริกำรทำงสำธำรณสุขและกำรพยำบำลเบื้องต้น เพื่อคัดกรองควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเจ็บป่วยในเบื้องต้น
ให้กับผู้สูงอำยุ
3) โครงกำรจัดทำและเผยแพร่ระบบประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์ โครงกำรนี้เป็น
กำรรวมกลุ่ ม สมำชิ ก ในหมู่ บ้ ำ นผ่ ำ นทำงสื่ อ สั ง คมออนไลน์ รวมถึ ง ถ่ ำ ยทอดควำมรู้ และวิ ธี ก ำรสื่ อ สำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ให้กับชำวบ้ำนในชุมชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหำขำด
กำรรับรู้ข่ำวสำรทำงระบบเสียงตำมสำยของหมู่บ้ำน อีกทั้งยังเป็นช่องทำงที่ สำมำรถขอควำมช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินจำกเพื่อนบ้ำนได้เป็นอย่ำงดี
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ลาดับที่ 2 ผลการสารวจบริบทชุม ชนและจัดทาฐานข้อมูล ชุมชนหมู่ 3 ตาบลระแหง อาเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วิธีกำรดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน
1. ครั้งที่ 1 ลงพื้น ที่วันที่ 12 ธัน วำคม 2561 พบปะกับผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ ตัวแทน
ชำวบ้ำน เพื่อแนะนำทีมงำน ทำควำมรู้จักกับผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐและตัวแทนชำวบ้ำน อธิบำย
วัตถุประสงค์ของกำรลงพื้นที่ รับทรำบข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หมู่ 3
2. ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่วันที่ 19 ธันวำคม 2561 ทีมงำนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล กำรทำงำนจะแบ่งทีมงำนเก็บ
ข้อมูลออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมจะมี ผู้น ำ ชุมชนร่วมทีมด้วย โดยจะเดินเท้ำเข้ำพื้นที่พร้อมกับผู้นำชุมชน เพื่อ
สอบถำมข้อมูลจำกชำวบ้ำนตำม รำยละเอียดของแบบสอบถำมที่ทำงมหำวิทยำลัยกำหนด
3. สรุปข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำทำกำรวิเครำะห์ค่ำตำมหลักสถิติ แล้วนำผลสรุปกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ที่ได้ในประเด็นด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสำธำรณสุข เป็นต้น จำกนั้นจึงสรุปข้อมูลแต่
ละด้ำนพร้อมประเด็นปัญหำ เพื่อนำข้อมูลเหล่ำนี้ไปจัดเวที พูดคุยกับชำวบ้ำน
4. ครั้งที่ 3 ลงพื้นที่วันที่ 15 มกรำคม 2562 ทีมงำนลงพื้นที่เพื่อจัดเวที พูดคุยกับชำวบ้ำน เพื่อสรุปผล
ข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บข้อมูลทั้งสองครั้ง ร่วมกัน ทีมงำนสรุปข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์จำก
ชำวบ้ำน และเปิดโอกำสให้ ตัวแทนชุมชน ชำวบ้ำนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น นำเสนอปัญหำและควำมต้องกำร
5. สรุปข้อมูลที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ทั้งหมด จัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนเพื่อน ำเสนอต่อมหำวิทยำลัย
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
1. สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย
เนื่องจำกครัวเรือนเป้ำหมำยส่วนใหญ่มีอำชีพปลูกข้ำวซึ่งเป็นอำชีพเกษตรกรรมหลัก จึงมีควำมต้องกำร
เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพ โดยส่วนใหญ่ต้ องกำรสนับสนุนเครื่องทำงกำรเกษตร ปัญหำที่พบในกำรปลูก
ข้ำวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรปลูกข้ำว โดยทุกครัวเรือนจะต้องจ้ำงคนมำฉีดยำฆ่ำแมลงใน
นำข้ำว ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกไม่มีเครื่องพ่นยำฆ่ำแมลงเป็นของตนเอง หำกลดต้นทุนในกำรปลูก
ข้ำวให้แก่ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ได้ ก็จะทำให้รำยได้จำกกำรขำยข้ำวของชำวบ้ำนเพิ่มมำกขึ้นด้วย
2. สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจำกเครื่อ งมื อ ทำงเกษตรเป็ น สิ่ งจ ำเป็ น และชำวบ้ ำนบำงส่ ว นยั งมี ใช้ ไม่ เพี ย งพอ อี ก ทั้ งเค รื่อ งมื อ ทำง
กำรเกษตรบำงอย่ำงมีรำคำสูง ดังนั้นทำงทีมสำรวจได้พิจำรณำร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชำวบ้ำน พบว่ำ ควร
จะสนับสนุนเครื่องมือสำหรับกำรประกอบอำชีพหลักของชำวบ้ำน เพื่อให้ชำวบ้ำนลดค่ำใช้จ่ำยใน กำรจ้ำงคนพ่น
ยำฆ่ำแมลง ทำงทีมสำรวจพิจำรณำว่ำจะทำกำรดัดแปลงเครื่ องพ่นยำฆ่ำแมลงที่จำหน่ำยใน ท้องตลำดให้มีประ
สิทธิดีขึ้น เช่น ให้สำมำรถพ่นยำได้ไกลขึ้น โดยเครื่องพ่นยำดังกล่ำวจะเก็บรักษำไว้ที่ ส่วนกลำงให้ทุกครัวเรือน
สำมำรถยืมไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงคนพ่นยำฆ่ำแมลงของชำวบ้ำน ทำให้ชำวบ้ำนมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรปลูกข้ำวลดลง
ลาดับที่ 3 ผลการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูล จังหวัดสระแก้ว
วิธีกำรดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน
สำหรับกำรสำรวจชุมชนทับทิมสยำม 05 อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว คณะทำงำนได้ทำกำรวำง
แผนกำรสำรวจชุมชน โดยลงพื้นที่สำรวจชุมชนครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 11-12 ธันวำคม 2561 มีกำรจัดประชุม
เพื่อพูดคุย สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้นำชุมชนในด้ำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดทำโครงกำร ขั้นตอนกำรทำงำน และ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์บุคคลสำคัญของชุมชน เช่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้นำชุมชน แกนนำชำวบ้ำน โดย
คำนึ งถึงควำมครบถ้วนของข้อมู ล ควำมน่ ำเชื่อถือ และควำมจำเป็ น ของข้อมูล ในกำรน ำเสนอประกอบกำร
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รำยงำน

รูปภำพ 1 ขั้นตอนกำรกระบวนกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำน ครั้งที่ 1
กำรลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ดำเนินกำรในระหว่ำงวันที่ 19-20 ธันวำคม 2561 จำกนั้นทำกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อ
กำรเขียนรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน กำรเขียนรำยงำนผลกำรสำรวจข้อมูลชุมชน โดยกำรวิเครำะห์และ
สรุปผลที่เกี่ยวข้องให้มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรสำรวจข้อมูลที่ได้กำหนดไว้
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
4.1 สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร โอกำสในกำรพัฒนำจำกชุมชนหรือครัวเรือนเป้ำหมำย
ปั ญ หำของหมู่ บ้ ำ นทั บ ทิ ม สยำม 05 ได้ แ ก่ ปริ ม ำณน้ ำเพื่ อ กำรเกษตรไม่ เพี ย งพอ กำรขำดกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว กำรขำดภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ในนำมของหมู่บ้ำน ทับทิม
สยำม 05 ปัญหำกำรดูแลกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียง ควำมต้องกำรของชุมชน ได้แก่ ควำมต้องกำร
น้ำเพื่อกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้น ควำมต้องกำรช่วยเหลือ ด้ำนกำรดูแล สิ่งอำนวยควำมสะดวกของกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร และผู้ป่วยติดเตียง
4.2 สรุปควำมต้องกำรเชิงพัฒนำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของหน่วยงำน เครือข่ำยประชำรัฐที่เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำรช่วยเหลื อด้ำนกำรดูแล สิ่งอำนวยควำมสะดวกของกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติด
เตียง เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดให้มีควำมสะดวกยิ่งขึ้น
4.3 ข้อเสนอแนะ จุดเน้น โครงกำรพัฒนำที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ (Quick Win Project)
กำรช่วยเหลื อด้ำนกำรดูแล สิ่ งอำนวยควำมสะดวกของกลุ่ มผู้สู งอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติด มีหลำย
ปัจจัย เช่น อำคำร-บ้ำนเรือนที่เอื้อต่อกำรใช้ชีวิตที่ดีขึ้น กำรตรวจสุขภำพของผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติด
อย่ำงสม่ำเสมอ โครงกำรที่เอื้อประโยชน์ต่อปำกท้อง อำทิ โครงกำรช่วยเหลื อผู้มีรำยได้น้อยเพิ่มเติม ผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัตน์
เอกสารหลักฐาน

3.2.1 (1) แบบเสนอขออนุมัติ (กนผ.04)โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติกำรเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำ
ของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถดำรงอย่ำงได้อย่ำงยั่งยืน กิจกรรม กำรสำรวจบริบทชุมชน
และจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นที่ปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว และงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
3.2.2 (2) รำยงำนผลกำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลชุมชนหมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว
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จังหวัดปทุมธำนี ภำยใต้โครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหำควำมยำกจน และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนใน
ชนบท (OP2)
3.2.2 (3)รำยงำนผลกำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลชุมชนหมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธำนี ภำยใต้โครงกำรพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหำควำมยำกจน และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนใน
ชนบท (OP2)
3.2.3 (4)รำยงำนผลกำรสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลชุมชนหมู่บ้ำนทับทิมสยำม 05 อำเภอคลองหำด
จังหวัดสระแก้ว (OP2)
 ข้อ 3.มี น วั ตกรรมหรือผลงานบริการวิช าการที่ ส ามารถสร้างคุณ ค่าแก่ ผู้รับ บริการชุ มชนและสั งคมได้ โดย
สามารถนาผลการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้รับมอบหมำยจัดทำโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติงำนเพื่อร่วมกัน
ศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนขึ้น และพัฒนำ
นวัตกรรมเป็นผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ ดังนี้
ลาดับที่ 1 ชุมชนหมู่ 1 ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ผลสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
1) กลุ่มผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลสุขภำพ และทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพภำยใต้กิจกรรมและสถำนที่ที่ทำง
คณะ เทคโนโลยีอุตสำหกรรมร่วมกับโรงพยำบำลลำดหลุมแก้วจัดทำขึ้น
2) กลุ่มวัยทำงำนได้รับกำรดูแลสุขภำพ และทำกิจกรรมออกกำลังกำย (แอโรบิค) ที่ทำงโรงพยำบำลลำด
หลุมแก้วให้ ควำมช่วยเหลือเข้ำมำดูและทำงเทศบำลตำบลระแหงช่วยสนับสนุนอุปกรณ์และผู้ฝึกสอน (ทุกเย็น
ของวันจันทร์ พุธ และศุกร์)
3) กลุ่ มเด็กและเยำวชนได้พื้ น ที่ออกกำลั งกำยและเครื่องเล่ นต่ำงๆ ที่ท ำงเทศบำลตำบลระแหงช่ว ย
สนับสนุนและผู้นำ ชุมชนช่วยดูแลรักษำ/ซ่อมแซม
ลาดับที่ 2 ชุมชนหมู่ 3 ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ผลสำเร็จของกิจกรรมทำงเดินนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ
ทำงเดินหินนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ ทำให้กลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำยและชำวชุมชนได้ทดลองใช้ เกิด กำรผ่อน
คลำย เสริมสร้ำงสมรรถนะของอวัยวะทุกส่วนให้ทำหน้ำที่ได้ดีมำกขึ้น โดยเฉพำะระบบไหลเวียน โลหิตเพรำะกำร
นวดเท้ำจะช่วยเพิ่มกำรไหลเวียนของระบบโลหิตบริเวณเท้ำให้มีกำรไหลเวียนให้ดีมำกขึ้น โดยเฉพำะในผู้ที่มี
ภำวะชำตำมอวัยวะส่วนปลำย เมื่อได้รับกำรกระตุ้นบ่อยๆ อำกำร ชำจะค่อยๆดี ชำว ชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ หมู่
ที่ 3 ตำบล ระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี มีอำชีพรับจ้ ำง ทำงำนโรงงำนอุตสำหกรรม ต้องเดิน
หรือยืนเป็นเวลำนำนๆ หรือเกษตรกรต้องใช้กล้ำมเนื้ออย่ำงหนักใน กำรทำงำน ทำให้เกิดอำกำรปวดเมื่อย กำร
นวด เท้ำจึงช่วยลดกำรตึงตัวของกล้ำมเนื้อและเส้นเอ็น ป้องกัน ลดกำรข้อยึด และปวดข้อ ได้เป็นอย่ำงดี ทำให้
ลดค่ำใช้จ่ำย ในกำรซื้อยำ หรือพบแพทย์
ลาดับที่ 3 ผลการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูล จังหวัดสระแก้ว
ผลสำเร็จของกิจกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิกำร
โครงกำรพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์แ ก้ ไขปั ญ หำควำมยำกจน และยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิต ของประชำชน เป็ น
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โครงกำรที่ บูรณำกำรกำรทำงำน คณะผู้ดำเนิ นโครงกำร คณะวิทยำกร ชุดพัฒ นำมวลชนสัมพันธ์ 1105 กอง
กำลัง บู รพำ ผู้ น ำชุมชน ประชำชนผู้ เข้ำร่ วมอบรม แสดงให้ เห็ นถึงศักยภำพของโครงกำร ของผู้ร่วมดำเนิ น
โครงกำรเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยคือกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน ของประชำชน ชุมชน
เกิดควำมตระหนัก ให้ควำมสำคัญ ในเรื่องกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิกำร กำรส่งเสริม ให้กลุ่มคน
กลุ่มนี้ดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี สำมำรถทำกิจวัตรประจำวันได้ ไม่เป็นภำระของ
ลูกหลำน กล่ำวได้ว่ำเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตอย่ำงเป็นรูปธรรม
เอกสารหลักฐาน

3.2.3 (1) บทควำมเรื่องเล่ำผลของโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชน หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอ
ลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
3.2.3 (2) บทควำมเรื่องเล่ำผลของโครงกำรทำงเดินหินนวดเท้ำเพื่อสุขภำพ หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธำนี
3.2.3 (3) บทควำมเรื่องเล่ำผลของโครงกำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิกำร หมู่ 10 บ้ำนทับทิมสยำม 05
ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
 ข้อ 4.มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ดาเนินการกับกลุ่มชุมชนเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติรำชกำร และแผนกำร
บริกำรวิชำกำรของคณะ ซึ่งระบุตัวชี้วัดเพื่อคอยกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนและให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ไว้
ชื่อโครงการ

วันที่
ดาเนินการ

1. โครงกำร
สร้ำง
เครือข่ำย
ชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อ
พ.ย. 2561
ร่วมกันศึกษำ
ถึง
แก้ไขปัญหำ ม.ค. 2562
ของชุมชน
ท้องถิ่น เสริม
พลังให้ชุมชน
ท้องถิ่น
สำมำรถดำรง
อยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน
กิจกรรม กำร
สำรวจบริบท
ชุมชนและ
จัดทำ
ฐำนข้อมูลใน
พื้นที่จังหวัด

สถานที่

งบ
กลุ่ม
ประมาณ เป้าหมาย

1. พื้นที่
หมู่ 1 ต.
ระแหง
อ.ลำด
หลุมแก้ว
จ.
ปทุมธำนี 162,000
บำท
2. พื้นที่
หมู่ 3 ต.
ระแหง
อ.ลำด
หลุมแก้ว
จ.
ปทุมธำนี
3. พื้นที่
หมู่ 10
ต.คลอง
ไก่เถื่อน

1.
ครัวเรือน
พื้นที่หมู่
1 ต.
ระแหง
อ.ลำด
หลุมแก้ว
จ.
ปทุมธำนี

จานวน
ร้อยละความสาเร็จ
สรุป
ผู้ร่วม ความรู้ ความ การ ความสาเร็จ
โครงการ
พึง นาไปใช้
พอใจ

30 คน

25 คน
2.
ครัวเรือน
พื้นที่หมู่
3 ต.
ระแหง
อ.ลำด
หลุมแก้ว
จ.
ปทุมธำนี

25 คน
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ปทุมธำนีและ
จังหวัด
สระแก้ว

อ.คลอง
หำด จ.
สระแก้ว

3.
ครัวเรือน
พื้นที่หมู่
10 ต.
คลองไก่
เถื่อน
อ.คลอง
หำด จ.
สระแก้ว

เอกสารหลักฐาน

3.2.4 (1)แบบสรุปผลรำยงำนโครงกำร(กนผ.05) โครงกำรสร้ำงเครือยข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ 2562
 ข้อ 5.มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำแก้ปัญหำชุมชนท้องถิ่นและได้สำรวจบริบทจัดทำ
ฐำนข้อมูลซึ่งบรรลุควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่
1) พื้นที่หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ได้จัดทำแผนพัฒนำครัวเรือนเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของครัวเรือนเป้ำหมำยดังนี้
1.1) โครงกำรพัฒนำพื้นที่ส่วนกลำงของชุมชน/หมู่บ้ำนเฟื่องฟ้ำนคร 5
1.2) กิจกรรมช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่อำศัยอยู่เพียงลำพัง
1.3) โครงกำรจัดทำและเผยแพร่ระบบประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์
2) พื้นที่หมู่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ได้จัดทำแผนพัฒนำครัวเรือนดังนี้
1.1) โครงกำรปรับปรุงพื้นที่ออกกำลังกำยของชุมชนวัดบัวแก้วเกสร
1.2) กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพในกำรปลูกข้ำว
1.3) โครงกำรจัดทำระบบประชำสัมพันธ์ของหมู่บ้ำนผ่ำนช่องทำงสังคมออนไลน์
3) พื้นที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว
1) โครงกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้ป่วยและผู้พิกำร หมู่บ้ำนทับทิม
สยำม 05
เอกสารหลักฐาน

3.2.5 (1)แบบสรุปผลรำยงำนโครงกำร(กนผ.05) โครงกำรสร้ำงเครือยข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไข
ปัญหำของชุมชนท้องถิ่นเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ 2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
5 ข้อ

4 ข้อ

4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดแข็ง
1. มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ส ร้ำงเครือข่ำยพั ฒ นำและแก้ปั ญ หำ
ชุมชนท้องถิ่นและมหำวิทยำลัยได้ฐำนข้อมูลชุมชน
2. เป็นโครงกำรที่ดี ที่พร้อมสนับสนุนกำรแก้ปัญหำชุมชน
โดยกำรลงพื้นที่ สัมภำษณ์ ระบฟังและสำมำรถแก้ปัญหำ
ได้อย่ำงถูกจุด
3. เป็นโครงกำรที่สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน
ในหลำยๆด้ ำ น เช่ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน สุ ขภำพ ผู้ พิ กำรผู้ สู งอำยุ ในชุ ม ชน ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อม หรือด้ ำ นกำรศึกษำ
เป็นต้น
4. มหำวิทยำลัยเป็นที่รู้จักของประชำชนในพื้นที่เพิ่มมำก
ขึ้นถือโอกำสดีในกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนำด้ำนแบบสอบถำมควรเป็นแบบสอบถำมทีต่ รง
ประเด็น สัน้ ๆ และคำถำมไม่เยอะจนเกินไป
2. ควำมชัดเจนเกี่ยวกับแนวทำงในกำรปฏิบัตงิ ำนของ
โครงกำร เช่น กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เสนอแนะหน่ ว ยงำนหลั ก ประสำนงำนกั บ อ ำเภอ หรื อ
จั ง หวั ด เพื่ อ ขอข้ อ มู ล พื้ น ฐำน (จปฐ.) เชิ ง ลึ ก หรือ เชิ ง
ตั ว เลขในหั ว ข้ อ ต่ ำ งๆ และผู้ ด ำเนิ น โครงกำรน ำมำ
ประมวลผล และประกอบกับข้อมูลกำรลงพื้นที่จริง จะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องละเอียดมำกที่สุด

วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำพล เทศดี
2. อำจำรย์ธนัง ชำญกิจชัญโญ
3. อำจำรย์จุฑำมำศ เถียรเวช
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กนกนำฏ พรหมนคร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โทรศัพท์ : 025293829
E-mail : foit.vru@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. นำงสำวมำนิตำ วรทัต
2. นำยปัณณ์ สุขสำรี

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
โทรศัพท์ : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักนักศึกษำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ตัวแทนคณำจำรย์ของแต่ละสูตร เจ้ำหน้ำที่ และตัวแทนนักศึกษำ มีหน้ำที่
จัดทำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ในกำรประชุมวันที่ 26
มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริม ให้ บุ คลำกรและนั กศึกษำคณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรม ได้ อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สำน และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย
2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกรและนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้แลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ
3. เพื่ อส่งเสริม บุ คลำกรและนั กศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้ น ำศิลปวัฒ นธรรมไปต่ อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย
ดำเนินงำนตำมแผนและวัตถุประสงค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1.1 เชิงปริมำณ
- ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
- ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 4.51 (เต็ม 5 )
1.2 เชิงคุณภำพ
- บุ คลำกรและนั กศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้ แลกเปลี่ย นด้ำนศิลปวัฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ไม่น้อยกว่ำ 1 ผลงำน/1 กิจกรรม
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-

จัดหำรำยได้ศิลปวัฒ นธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ หรือเผยแพร่ผลงำนศิลปวัฒ นธรรม

ต่ำงๆ
กิจกรรมของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมปีงบประมำณ 2562 มีจำนวน 3 โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรประเพณีลอยกระทง
2. โครงกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชำติ
3. โครงกำรพัฒนำธุรกิจเครื่องปั้นดินเผำขนำดย่อม
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรศิลปวัฒนธรรม
4.1.1(2) รำยงำนกำรประชุมวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 ข้อ 2. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
กำรประชุมคณะกรรมกำรศิลปวัฒนธรรม เพื่อกำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย มีกำรกำหนดติดตำมทุก 3 เดือน/ไตรมำส เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ในกำรประชุม วันที่ 18
พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ดังนี้
1. โครงกำรประเพณีลอยกระทง มีกำรกำกับติดตำมแผน ระยะเวลำดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 มีกำรดำเนินงำนวันที่
11 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งเป็นไปตำมแผนตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
2. โครงกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชำติ มีกำรกำกับติดตำมแผน ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 มีนักศึกษำส่งผลงำนกำรประกวดหลำยผลงำน ในวันที่ 3 ตุลำคม 2562 ได้รับรำงวัลชมเชย
ในกำรประกวด และกิจกรรมสำเร็จตำมแผนวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
3. โครงกำรพัฒนำธุรกิจเครื่องปั้นดินเผำขนำดย่อม มีกำรกำกับติดตำมแผน ระยะเวลำในกำรดำเนินตำมแผนในไตร
มำสที่ 2 ช่วงเดือนมีนำคม ซึ่งเกี่ยวเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนกำรจัดกิจกรรมออกไป โดยคำดว่ำจะ
สำมำรถจัดกิจกรรมในเดือนสิงหำคม
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) รำยงำนกำรประชุมวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
 ข้อ 3. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรศิลปวัฒนธรรมประชุมประเมินผลงำนควำมสำเร็จของของโครงกำร และสรุปกำรดำเนินกำรตำม
แผนเพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ผลของโครงกำร ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อส่ งเสริม ให้ บุ คลำกรและนั กศึกษำคณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรม ได้ อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สำน และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย
2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกรและนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้แลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ
3. เพื่ อส่งเสริม บุ คลำกรและนั กศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ได้ น ำศิลปวัฒ นธรรมไปต่ อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
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ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย
1.1 เชิงปริมำณ
- ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
- ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 4.51 (เต็ม 5 )
1.2 เชิงคุณภำพ
- บุคลำกรและนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้แลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ไม่น้อยกว่ำ 1 ผลงำน/1 กิจกรรม
- จัดหำรำยได้ ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ หรือเผยแพร่ผลงำนศิลปวัฒนธรรม
ต่ำงๆ
กำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
1. ได้ ส่ ง เสริม ให้ บุ ค ลำกรและนั กศึ ก ษำคณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรม ได้ อ นุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สำน และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย
2. ได้ส่งเสริมบุคลำกรและนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้แลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ
3. ได้ ส่ ง เสริม บุ ค ลำกรและนั กศึ กษำคณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรม ได้ น ำศิ ล ปวั ฒ นธรรมไปต่ อยอดสู่ เศรษฐกิ จ
สร้ำงสรรค์
ตัวชี้วัด เป้ำหมำยควำมสำเร็จ
1.1 เชิงปริมำณ
- ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินตำมแผน ร้อยละ 80
- ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อ 4.53 (เต็ม 5 )
1.2 เชิงคุณภำพ
- บุคลำกรและนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้แลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒ นธรรมและภู มิ
ปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 1 กิจกรรม
- กำรเผยแพร่ผลงำนที่ได้รับรำงวัล 1 ผลงำน
 ข้อ 4. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรมมี กำรส่ งเสริม โครงกำรอนุ รักษ์ ส่งเสริม สื บ สำนและเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม
ระดับชำติ โดยกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงกำรกำรประกวดต่ำงๆ เพื่อให้นักศึกษำและคณำจำรย์ได้ถ่ำยทอดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ผ่ ำ นผลงำน เผยแพร่ในระดั บ ชำติ และนำนำชำติ ในวั น ที่ 3 ตุ ล ำคม 2562 นำงสำวนั น ทกำญ สุ ขเจริญ
นักศึกษำหลั กสู ตรออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ อุต สำหกรรมได้รับ รำงวัลชมเชย ในกำรประกวดออกแบบตรำสั ญ ลั กษณ์ ศู น ย์
ช่วยเหลือสังคม 1300 วันสถำปนำ ครบรอบ 17 ปี กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีกำรเผยแพร่
กิจกรรมผ่ำนทำงสื่อออนไลน์ Facebook ของหลักสู ตรออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ และผ่ ำนทำงเวปไซต์ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม และในกำรจัดทำโครงกำรประเพณีลอยกระทงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 คณะมีกำรประชำสัมพันธ์
โครงกำรประเพณีลอยกระทงและเผยแพร่กิจกรรมกำรทำกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยใช้วัสดุธรรมชำติ ผ่ำนทำง
สื่อออนไลน์ Facebook และผ่ำนทำงเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) สื่อออนไลน์ Facebook ของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกรรมและคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4.1.4(2) ผ่ำนทำงเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 84

 ข้อ 5. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมไม่มีกำรกำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับ ชำติ แต่มี กำรด ำเนิน กำรส่งเสริม กำรประกวดด้ ำนศิล ปะและวัฒ นธรรมในระดับ ชำติ ในวั นที่ 3 ตุ ลำคม 2562
นำงสำวนั น ทกำญ สุขเจริญ นั กศึกษำหลั กสู ตรออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ อุตสำหกรรมได้รับ รำงวัล ชมเชย ในกำรประกวด
ออกแบบตรำสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 วันสถำปนำ ครบรอบ 17 ปี กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมส่งประกวดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องและได้รับรำงวัลทุกปี
เอกสารหลักฐาน
4.1.5(1) สื่อออนไลน์ Facebook ของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกรรมและคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4.1.5(2) ผ่ำนทำงเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4.1.5(3) ผ่ำนทำงเวปไซต์ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4.1.5(4) เกีย รติ บั ต รรำงวั ล ชมเชย ในกำรประกวดออกแบบตรำสั ญ ลั ก ษณ์ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ สั งคม 1300 วั น สถำปนำ
ครบรอบ 17 ปี กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1
เป้าหมาย 2562
ผลการดาเนินงาน
คะแนนการประเมินตนเอง
4 ข้อ

4 ข้อ

4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
กิจกรรมมีกำรจัดกิจกรรมเดิมที่มีควำมต่อเนื่องในทุกปี
ควรเพิ่มกำรส่งเสริมกำรประกวดผลงำน ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กำรสร้ำงมำตรฐำนด้ ำนศิลปะและวัฒ นธรรมของคณะที่ ต้องกำหนดและสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นที่ยอมรับระดับชำติ
ของคณะที่เป็นที่ยอมรับระดับชำติ
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
กำรอนุรักษ์ สร้ำงสรรค์ผลงำน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
อ.จิรัญญำ โชตยะกุล
ผศ.ประภำวรรณ แพงศรี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
โทรศัพท์ : 02-9093048
E-mail : drple2003@hotmail.com
chiranya@vru.ac.th

นำงสำวอุษำ วิลำวรรณ์
นำงสำวจรรยำ พุ่มพงษ์
นำงสำวกรรณิกำ สร้อยสำโรง
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักงำนอธิกำรบดี
สำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ
โทรศัพท์ : 02-909-3027, 02-909-3025
E-mail : personnel@vru.ac.th, sqm@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้มูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 : ปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562- 30 กันยำยน 2563)
เกณฑ์ข้อ 4 และ ข้อ 5 : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562 - 31 พฤษภำคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการ
นาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีการประเมินความสาเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประกอบด้วย
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดี
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำพล เทศดี
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำวรรณ แพงศรี
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผนพัฒนำ
มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย มีรำยละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งคุณภำพทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออำชีพ มีควำมรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชำญ ตรงกับควำม
ต้องกำรของสังคม
2. พัฒนำงำนวิจัย และสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเป็นเลิศของงำนวิชำกำรควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยี และภูมิ
ปัญญำให้เป็นที่ยอมรับของระดับชำติและนำนำชำติ
3. เผยแพร่ควำมรู้ บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้ำน ของชุมชน และสังคม
5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร ด้วยหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี
แผนกลยุ ท ธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมถูก จัด ท ำขึ้น เพื่ อให้ คณะเทคโนโลยี อุต สำหกรรมมี ทิ ศทำงในกำร
ดำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ และพันธกิจตลอดถึงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์/วิธีกำรเพื่อพัฒนำ
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คณะฯ และใช้เป็นคู่มือในกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงำนในองค์กร โดย
มีกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย 5 เป้ำประสงค์ ได้แก่
1) บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และมีศักยภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต
2) วิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ไขปัญ หำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนของประเทศ
3) ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้ม แข็งประชำชนมี
ควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น
4) บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษำมรดกทำง
วัฒนธรรม
5) ยกระดับคุณภำพคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้บริหำรจัดกำรองค์กรเชิงคุณภำพ และธรรมำภิ
บำลด้วยหลักกำรบริหำรรำชกำรที่ดี ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยใน 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมื อตำมรู ป แบบประชำรัฐเพื่อพั ฒ นำท้ องถิ่น ใน กำรพั ฒ นำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ที่ 3 กำรพั ฒ นำงำนพั น ธกิจ สั ม พั น ธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอั น เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก ทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ได้มีกำรกำหนดกลยุทธ และจัดทำมำตรกำร/โครงกำรที่จะดำเนินให้ได้ผลลัพธ์
ตำมเป้ำประสงค์โดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพอย่ำงชัดเจน ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ยุท ธศำสตร์ที่ 4 กำรส่ งเสริม ศำสนำ ศิลปวัฒ นธรรม รณรงค์ สร้ำงจิต ส ำนึ กทำงวัฒ นธรรมกำรเรีย นรู้ ต่ ำง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก ทำงวัฒนธรรมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

นอกจำกนี้ผู้บริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้ นำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ข้อมูล
นักศึกษำ ข้อมูลอำจำรย์ ข้อมูลสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ และข้อมูลหลักสูตรต่ำงๆ ของมหำวิทำยำลัยมำใช้ในกำรวำงแผน
และกำรประเมินผลลัพธ์กำรดำเนินงำนของคณะ โดยในปีงบประมำณ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้เสนอขอ
งบประมำณเพื่อพั ฒ นำห้ องปฏิบั ติกำรปัญ ญำประดิษฐ์ (AI Laboratory) เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน และให้บ ริกำร
วิชำกำรในลักษณะหลักสูตรอบรมระยะสั้น ซึ่งเป็นกำรตอบสนองต่อนโยบำยมหำวิทยลัยรับกำรเปลี่ยนแปลงของจำนวน
นักศึกษำที่ลดลง และเป็ นกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีอยู่ให้มีภำระงำนจำกกำรจัดหลักสูตรระยะสั้น
ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก นอกจำกนี้ห้องปฏิบัติกำรปัญญำประดิษฐ์ยังตอบโจทย์กำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
พัฒนำ/ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมให้แก่นักศึกษำและบุคคลที่สนใจ
คณะมีแผนปฏิบัติกำรประจำปี ตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้และเป้ ำหมำยของแผนกลยุท ธ์ โดย
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ประกอบด้วย 16 โครงกำรหลัก 47 กิจกรรมย่อย แยกตำมยุทธศำสตร์ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 5 โครงกำรหลัก 25 กิจกรรมย่อย จัดสรรงบประมำณจำนวน 3,413,400 บำท
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 1 โครงกำรหลัก 1 กิจกรรมย่อย จัดสรรงบประมำณจำนวน 259,000 บำท
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 2 โครงกำรหลัก 5 กิจกรรมย่อย จัดสรรงบประมำณจำนวน 69,000 บำท
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 2 โครงกำรหลัก 3 กิจกรรมย่อย จัดสรรงบประมำณจำนวน 90,000 บำท
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 6 โครงกำรหลัก 13 กิจกรรมย่อย จัดสรรงบประมำณจำนวน 3,411,100 บำท
คณะกรรมกำรบริหำรคณะมีกำรประเมินควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรตำมตัวชี้วัดที่กำหนด
ผ่ำนระบบสำรสนเทศกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย (VRU Monitor) ซึ่งจะมีกำรทำรำยงำนสรุปเพื่อ
ติดตำมกำรดำเนินงำนปรเมินควำมสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรทุกไตรมำส
และได้นำผลกำรประเมิน ควำมสำเร็จในแต่ละกลยุทธ์และแต่ละแผนงำนมำทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติกำรในปีงบประมำณ 2564 ร่วมกันทั้งผู้บริหำรคณะ คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 89

เอกสารหลักฐาน
5.1.1 (1) แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
5.1.1 (2) แผนปฏิบัติกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563
 ข้อ 2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหำรคณะ มีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติแก่บุคลำกร ผู้เรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกำรถ่ำยทอดฯ ให้กับบุคลำกรในกำรประชุมคณะ และมีกำรเผยแพร่ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
คณะได้แก่ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เทคนิค อำชีวศึกษำ เป็นต้น ผ่ำนเว็บ
ไซด์คณะ http://itec.vru.ac.th/aboutus-03.htm
เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) เว็บไซด์คณะ http://itec.vru.ac.th/index.html
 ข้อ 3. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน โดยในปีงบประมำณ
2563 ดำเนินงำนดังนี้
1. กำหนดให้หลักสูตรส่งข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ทั้งในบทบำทหน้ำที่ระดับบุคคลและหลักสูตร
เพื่อรวบรวมนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงต่อไป
2. มีกำรประชุมจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563 โดยใช้ผลกำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงใน
ปี 2562 และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2562 มำวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกภำยนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้อันส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะทุกพันธกิจ
3. นำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 11 กันยำยน 2562
4. จัดทำรูปเล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563 ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ
5. มีกำรประชุมฝ่ำยบริหำรเพื่อหำรือและติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรทำงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 6 เดือน
6. มีกำรนำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 6 เดือน เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครั้ง
ที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนำคม 2563 เพื่อพิจำรณำ
7. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 12 เดือน (ยังไม่ถึงรอบดำเนินกำร)
8. มีกำรนำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงรอบ 12 เดือน เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจำรณำ (ยังไม่ถึงรอบดำเนินกำร)
9. มีกำรนำผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง รอบ 12 เดือน รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริห ำรคณะ เรื่ องผลกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง ประจ ำปี ง บประมำณ 2563 โดยมี ม ติ เห็ น ชอบผลกำร
ดำเนินงำน (ยังไม่ถึงรอบดำเนินกำร)
จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแผนงำนประจำปีงบประมำณ 2563 มีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำหรับ
กำรรำยงำนในรอบ 6 เดือน ดังนี้
1) ปัจจัยเสี่ยงด้ำนจำนวนนักศึกษำที่ลดลงของแต่ละหลักสูตร ให้หลักสูตรดำเนินกำรวำงแผนกำรรับนักศึกษำเชิงรุก
และให้นักศึกษำปัจจุบันเข้ำมีส่วนร่วมในกำรชักชวนรุ่นน้องเข้ำมำศึกษำ
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2) ปัจจัยด้ำนกำรกำรใช้งบประมำณไม่เป็ นไปตำมแผนงำน ให้ฝ่ำยบริหำรและแผนเพิ่ม กำรกำกับ ติดตำมกำรใช้
งบประมำณตำมไตรมำสกับผู้รับผิดชอบโครงกำรในแผนงำนให้รวดเร็วมำกขึ้นและรำยงำนกับคณบดีทรำบ
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563
5.1.3(2)รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 3/2562 วันที่ 11 กันยำยน 2562
5.1.3(3)รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนำคม 2563
 ข้อ 4. มีการประเมินการบริหารคณะด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงาน

คณะผู้บริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมดำเนินกำรบริหำรงำน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร
อันคำนึงถึงประโยชน์ของคณะ มหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนของผู
บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
- กำรดำเนินงำนสำเร็จตำมเปำหมำยภำยในระยะเวลำที่กำหนดครบถวน ทุกรำยกำร เชน รำยงำนกำรกำร
ใชจำยงบประมำณประจำป ในสวนของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมสำมำรถดำเนินกำรเบิกจำย/ รำยงำนผล
ไดครบถวนทุกรำยกำรตำมเปำหมำยที่มหำวิทยำลัย/รัฐบำลกำหนดทุกรำยกำร
- กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของคณะฯ ดำเนินงำนดำนตำง ๆ ไดครบ ทุกภำรกิจ คือ กำรผลิตบัณฑิต
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
2. หลักประสิทธิภาพ
คณะมีกำรบริหำรรำชกำรตำมแนว ทำงกำรกำกับดูแลที่ดีซึ่งมีกระบวนกำร ปฏิบัติงำนโดยมีกำรจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลงำนใน แต่ละด้ำน เช่น
- คณะกรรมกำรวำงแผนและพัฒนำมี หน้ำที่ กำกับ ควบคุม ติดตำมงำนด้ำน งบประมำณ กำรใช้จ่ำยเงิน
ตำมแผนงำน/ โครงกำร คณะกรรมกำรได้ร่วมพิจำรณำ กำรใช้งบประมำณของคณะเพื่อ ดำเนินงำนโครงกำร
ให้ครอบคลุมตำม พันธกิจของคณะและตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วน เสี ย
เช่น กำรจัดโครงกำรปรับปรุง หลักสูตรเพื่อได้หลักสูตรตำมควำม ต้องกำรของท้องถิ่น และผู้ใช้บัณฑิตและ
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี ประสิทธิภำพต่อนักศึกษำ ฯลฯ
- คณะกรรมกำรวิชำกำรคณะ กำกับ ควบคุม ติดตำมงำนด้ำนวิชำกำร ด้ำน หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของ คณะเป็นต้น
- ระบบบัญชีสำมมิติเป็นระบบด้ำน งบประมำณ/กำรเงิน ทั้งนี้ผู้บริหำร สำมำรถตรวจสอบงบประมำณจำก
เงิน รำยได้ทุกประเภท และน ำข้อมูล มำใช้ใน กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนของคณะได้ อย่ำงถูกต้องและ
รวดเร็ว
- ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) เป็นระบบงำนสำรบรรณ ซึ่ง เป็นกำรรับ -ส่งเอกสำร ข้อมูล
ข่ำวสำร ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถลดระยะเวลำ ลดต้นทุนกระดำษ หมึกถ่ำย เอกสำรและแรงงำนซึ่ง
นับเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดียิ่ง
3. หลักการตอบสนอง
- ผู้บริหำรดำเนินกำรโดยยึดหลักกำร ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และสร้ำ งควำมเชื่อมั่น ควำม
ไว้วำงใจ ตลอดจนต้องดำเนินกำรภำยใน ระยะเวลำที่กำหนด อำทิตำมพันธกิจของคณะด้ำนกำรบริกำร
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วิชำกำรโดยได้ จัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน
4. หลักภาระรับผิดชอบ
- คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมยึดหลักภำระควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำน โดยมีกำรกำหนดโครงกำร
สร้ำงกำรบริห ำรจัดกำร พร้อมทั้งกำหนดบุคคล ให้ รับผิ ดชอบดูแลงำนตำมขอบเขต ภำระหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย โดยได้ จัดทำคำสั่งมอบหมำยงำนแก่ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ และบุคลำกรสำยสนับสนุน ทั้งนี้
คณบดีมีนโยบำยให้ผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบทุกคนต้องปฏิบัติงำนโดยรับผิดชอบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
และจัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนแต่ละโครงกำรส่งคณะ
5. หลักความโปร่งใส
- มีกำรจัดทำรำยงำนประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เพื่อแสดงผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
และ กลยุทธ์โดยมีกำรแสดงจำนวน งบประมำณที่ได้รับจัดสรร รำยละเอียด กำรใช้งบประมำณในโครงกำรต่ำง
ๆ เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยนอก ตลอดจน คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย สำมำรถ เข้ำมำตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของ คณะ และได้มีกำรเผยแพร่
รำยงำน ประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ให้บุคลำกร และสำธำรณชนได้รับทรำบในเว็บไซต์คณะ
6. หลักการมีส่วน

- ผู้บริหำรของคณะฯ ใช้หลักกำรบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วมทั้งภำยในและภำยนอกคณะ เพื่อให้บุคลำกร
ประชำคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมรับรู้ทำควำม เข้ำใจ หรือร่วม
แสดงควำมคิดเห็นใน กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตัวอย่ำงเช่น
ภำยในคณะ จัดให้บุคลำกรทุกภำคส่วนในคณะมี ส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติกำรคณะ
เทคโนโลยี อุตสำหกรรม โดยได้จัดโครงกำรอบรม เชิงปฏิบัติกำร ปรับปรุง ทบทวน ติดตำม แผนยุทธศำสตร์
แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และแผน บริหำรควำมเสี่ยง
ภำยนอกคณะ จัดให้มีกำรบัน ทึกตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
กำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำ โดยมีเครื อข่ำยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฎต่ำงๆ และมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ
รวมถึงได้เปิดช่องทำง สำยตรงถึง คณบดีผ่ำนเว็บไซต์คณะ เพื่อให้ ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
โอกำสได้ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ ปัญหำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ คณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
7. หลักการกระจายอานาจ
- ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยโอนอำนำจกำร ตัดสินใจและกำรมอบอำนำจควำม รับผิดชอบในกำรตัดสินใจและ
กำร ดำเนิน กำรให้ แก่บุ คลำกรตำมโครงสร้ำง กำรบริหำรงำนของคณะ เช่น คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริห ำรคณะ รวมถึงได้มีกำรมอบอำนำจควำม รับผิ ดชอบในภำระงำนของรองคณบดี หั วหน้ำสำนักงำน
คณบดีตำมคำสั่ง มอบหมำยภำระงำน นอกจำกนี้ในช่วงที่คณบดีไปรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
จะมีกำร แ ต่ง ตั้งรองคณบดีคนใดคนหนึ่ง หมุนเวียนกันทำหน้ำที่รักษำรำชกำรแทน
8. หลักนิติธรรม
- คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเป็นหน่วยงำนในภำครัฐจึงต้องบริหำรงำนและปฏิบัติงำนภำยใต้ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ของทำงรำชกำร และมหำวิทยำลัยอย่ำงเคร่งครัด เช่น 1. กำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงของคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยยึดถือตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหำวิทยำลัย 2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ดำเนินกำรตำมระเบียบ สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 3. ควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียน กำรสอนให้
เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ : TQF
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9. หลักความเสมอภาค
- ผู้บริหำรได้สนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนได้มีกำรพัฒนำศักยภำพตนเองตำม สำยงำนที่ปฏิบัติโดยได้จัดทำ
แผนงำน/ โครงกำรที่จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำตนเองสำหรับทุกคนอย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน โดย
มีกำรตั้งงบพัฒนำ ศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกร มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำรเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่ใช้ เกณฑ์เดียวกันสำหรับบุ คลำกรในแต่ละประเภทตำแหน่ง เช่น กลุ่มข้ำรำชกำร พลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ กลุ่ม พนักงำนมหำวิทยำลัย
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
- ให้บุคลำกรทุกภำคส่วนใน คณะเข้ำร่วมจัดทำแผนยุทธศำสตร์และ แผนปฏิบัติกำรของคณะ เพื่อเป็นกำร
ตกลงร่วมกันในกำรจัดทำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมของคณะ ที่เกิดขึ้น จำกข้อตกลงของบุคลำกรทุกภำค
ส่วน ของคณะ
และจำกกำรดำเนินงำนของคณะ ได้มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยทำแบบสอบถำมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 35 คน แบ่งเป็น นักศึกษำ ผู้ปกครอง คู่ค้ำ ศิษย์เก่ำ
ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม
นักศึกษำ
ผู้ปกครอง
คู่ค้ำ
ศิษย์เก่ำ
รวม

จานวน
11
10
7
7
35

ร้อยละ
31.4
28.6
20
20
100

ผลกำรประเมินรำยด้ำน
1. ด้ ำ น หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นประสิ ท ธิ ผ ล

มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.40
2. ด้ ำ น หลั ก ประสิ ท ธิ ภ ำพ พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพ
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.51
3. ด้ ำ น กำรตอบสนอง พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรตอบสนอง
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.55
4. ด้ ำ น ภำระรั บ ผิ ด ชอบ พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นภำระรั บ ผิ ด ชอบ
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.62
5. ด้ ำ น หลั ก ควำมโปร่ งใส พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นภำระรั บ ผิ ด ชอบ
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.49
6. ด้ ำ น หลั ก กำรมี ส่ ว นร่ ว ม พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว ม
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.62
7. ด้ ำน หลั กกำรกระจำยอำนำจ พบว่ำจำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริหำรมีกำรดำเนิ น งำนด้ ำนกำรกระจำย
อำนำจมีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.54
8. ด้ ำ น นิ ติ ธ ร ร ม พ บ ว่ ำ จ ำ ก ค ะ แ น น เต็ ม 4 ค ะ แ น น ผู้ บ ริ ห ำร มี ก ำร ด ำ เนิ น งำน ด้ ำ น นิ ติ ธ ร ร ม
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.74
9. ด้ำนหลักควำมเสมอภำค พบว่ำจำกคะแนนเต็ม 4 คะแนนผู้บริหำรมีกำรดำเนินงำนด้ำนหลักควำมเสมอภำค
มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.53
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10. ด้ ำน หลั ก มุ่ งฉั น ทำมติ พบว่ ำ จำกคะแนนเต็ ม 4 คะแนนผู้ บ ริ ห ำรมี กำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นหลั ก มุ่ งฉัน ทำมติ

มีค่ำระดับกำรดำเนินงำนเฉลี่ย 3.53
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) แบบสอบถำมควำมคิดเห็ น เกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบ ำลของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม
5.1.4(2) รำยงำนผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของคณะกรรมกำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
จำกนักศึกษำ คู่ค้ำ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ข้อ 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ที่ได้
เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด
ผลการดาเนินงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ และประชุมจัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต และด้ำน
กำรวิจัย โดยมีรำยละเอียดและผลกำรดำเนินงำนดังนี้
1) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ประเด็นควำมรู้ : กำรยกระดับมำตรฐำนและคุณภำพผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำเพื่อสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด: จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำที่
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงน้อย 1 แนวปฏิบัติ
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกิจกรรม/กำรดำเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีกำรดำเนินกำรครบทุกกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 100 ของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือ ได้แนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 1
แนวปฏิบัติ ส่งผลให้นักศึกษำสำขำเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรมสำมำรถนำไปปฏิบัติจนทำให้เกิดผลงำนที่
นำไปใช้ประโยชน์ได้ คือกิจกรรมกำรให้บริกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงในกิจกรรมของชุมชนทั้งภำยในและ
รอบมหำวิทยำลัยตำมกำรร้องขอ ซึ่งเป็นกำรนำผลกำรเรียนรู้จำกรำยวิชำสู่กำรให้บริกำรจริงในชุมชน
2) ด้ำนกำรวิจัย
ประเด็นควำมรู้ : กำรพัฒนำงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ร่วมกับชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI) : จำนวนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้พัฒนำร่วมกับชุมชน
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด: จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ร่วมกับชุมชนอย่ำงน้อย 1
แนวปฏิบัติ
ผลกำรดำเนินงำน: ดำเนินกิจกรรม/กำรดำเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีกำรดำเนินกำรครบ 9 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 100 ของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัย และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ คือ
ได้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ร่วมกับชุมชน 1 แนวปฏิบัติ ส่งผลให้หลักสูตรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำมำรถนำแนวปฏิบัติไปดำเนินกำรจนสำมำรถพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์ร่วมกับชุมชน
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จำนวน 3 ผลงำน ได้แก่ พัฒนำบรรจุภัณฑ์น้ำพริก พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปกลัวย พัฒนำลวดลำยผ้ำทอมือ
โดยในกำรดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสองประเด็น คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ดำเนินกำร ณ
ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร และคณำจำรย์ ได้มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร เผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ รวมทั้งร่วมกับ
มหำวิทยำลัยในกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในงำน KM Sharing Day และเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ำถึง
ได้ผ่ำนทำงเวปไซต์คณะ http://itec.vru.ac.th/km%202563.html
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
5.1.5(2) แผนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
5,1,5(3) สรุปผลกำรดำเนินงำนแผนกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
อ.จิรัญญำ โชตยะกุล
ผศ.ประภำวรรณ แพงศรี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ

โทรศัพท์ : 02-9093048
E-mail : drple2003@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-909-3025
E-mail : sqm@vru.ac.th

chiranya@vru.ac.th
วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน

1. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมได้ทำกำรสำรวจควำมต้องกำรของคณำจำรย์โดยทำควำมต้องกำรแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (IDP) เพื่อนำมำข้อมูลในกำรวิเครำะห์เพื่อจัดทำแผน รวมทั้งข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็นในกำร
วิเครำะห์ เช่น ทิศทำงและนโยบำยของมหำวิทยำลัย กรอบอัตรำกำรเกษียณ กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
ของคณะฯ มำวิเครำะห์
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2. คณะฯ ได้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ เพื่อกำหนดบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำย
สนับสนุนที่เหมำะสมเพื่อกำรปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำบุคลำกรในแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของคณะฯ
โดยได้เสนอโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในแผนปฎิบัติกำรปีงบประมำณ 2563
เพื่อให้ทุกคนได้มีกำรพัฒนำตนเองในสำยงำน
3. คณะสนับสนุนให้คณำจำรย์พัฒนำตนเองในด้ำนต่ำงๆดังนี้
- กำรขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร
- ผลงำนวิจัย
- กำรศึกษำต่อ
- กำรอบรมและพัฒนำสมรรถนะในกำรทำงำน
โดยให้บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเสนอแผนพัฒนำตนเองในระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้ได้
คุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร/ตำแหน่งงำนที่สูงขึ้นตำมสำยงำน โดยคณะดำเนินกำรกำกับติดตำม และ
ประเมินผลตำมแผนงำนในรอบที่กำหนด
4. คณะจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร้ำงควำมสุขในองค์กร โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมสร้ำงสุขของคณะ เพื่อจัดทำแผนและดำเนินกิจกรรมสร้ำงสรุขสำหรับอำจำรย์และบุคลำกรในคณะ เพื่อ
เพิ่มอัตรกำรคงอยู่และควำมพึงพอใจในกำรทำงำนในองค์กรของบุคลำกรของคณะ โดยกิจกรรมสร้ำงสุขในถูก
นำเสนอเพื่อใส่ในแผนปฏิบัติกำรของคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อดำเนินกำรต่อไป
4. คณะฯ นำแผนปฎิบัติกำรปีงบประมำณ 2563 เสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
เอกสารหลักฐาน

5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4

กรอบอัตรำกำลังสำยวิชำกำร ปีงบประมำณ 2562-2565
กรอบอัตรำกำลังสำยสนับสนุน ปีงบประมำณ 2562-2565
แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2561-2563
แผนปฎิบัติกำรปีงบประมำณ 2563

 ข้อ 2. มีการกากับติดตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสาย
สนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
1. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีกำรกำกับติดตำมจัดหำ แต่งตั้ง ทดแทนกรอบอัตรำกำลังตำมกำหนด โดยในปี
กำรศึกษำ 2562 คณะมีกำรเปิดรับอำจำรย์ทดแทนอัตรำเดิมที่ลำออกทั้งหมด 2 อัตรำ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่ได้กำหนดไว้
ในแผนพัฒนำบุคลำกรและแผนปฏิบัติกำรคณะ ปีกำรศึกษำ 2563 พบว่ำ
- บุคลำกรสำยวิชำกำร อำจำรย์ทุกคนในคณะได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำชีพจำกกำรเข้ำ อบรม/สัมนำ/ศึกษำดูงำน
อย่ำงน้อยคนละ 1 ครั้ง และมีอำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำเพิ่มขี้น 3 คน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำพล เทศดี, ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กนกนำฏ พรหมนคร และอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร 1 คนคือ อำจำรย์ ดร.อรวิกำ ศรีทอง และในปีกำรศึกษำ 2562 ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ยังมี
คุณภำพสูงขึ้น
- บุคลำกรสำยสนับสนุน ทุกคนได้รับกำรพัฒนำโดยคณะจัดโครงกำรศึกษำดูงำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎำนี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรทำงำนในสำยงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
3. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรทุก 3 เดือนต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
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เอกสารหลักฐาน

5.2.1.5 แผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2561-2563
 ข้อ 3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
1. คณะกรรมกำรฯ มีกำรกำหนดกิจกรรมในกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับคณะจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน เช่น
มอบเกียรติบัตรและรำงวัลสำหรับคณำจำรย์และบุคลำกรดีเด่น
2. คณะฯ มีกำรจัดทำบอร์ดประกำศเกียรติคุณคณำจำรย์และบุคลำกรดีเด่น เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป
3. มหำวิทยำลัยมีนโยบำยสนับสนุน เช่น สวัสดิกำรยืดหยุ่น ประกันสุขภำพกลุ่ม กิจกรรมวันปีใหม่ มีสวัสดิกำร
4. คณะฯ มอบของขวัญในโอกำสพิเศษแก่คณำจำรย์และบุคลำกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
เอกสารหลักฐาน
5.2.3(1) บอร์ดประกำศเกียรติคุณ
5.2.3(2) ภำพกิจกรรม
 ข้อ 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
1. คณะฯมี กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำบุ คลำกรของคณะฯประจำปี กำรศึกษำ โดยแบ่ งเป็ น แผนพั ฒ นำคณำจำรย์ และ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยแผนพัฒนำบุคลำกรของ
2. คณะฯมีระบบติดตำมให้คณำจำรย์นำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- รวบรวมเอกสำรในกำรอบรม
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้มีกำรพัฒนำตนเองให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ และนำไปพัฒนำกำรสอน
เอกสารหลักฐาน
5.2.4(1) แผนพัฒนำบุคลำกรของคณะฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
5.2.4(/) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
 ข้อ 5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
ผลจากการวางแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์และสายสนับสนุนพบว่าคณะประสบความสาเร็จตามแผนของ
คณาจารย์
1. ด้านคุณวุฒิปริญญาเอก
ในปีกำรศึกษำ 2562 มีอำจำรย์ในคณะที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก 3 คน ได้แก่
1. อำจำรย์พี รวัฒ น์ อำทิตย์ตั้ง (ลำศึกษำเต็มเวลำ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน อยู่ระหว่ำงท ำ
วิทยำนิพนธ์)
2. ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ประภำวรรณ แพงศรี (อยู่ระหว่ำงตีพิมพ์ผลงำนวิจัย)
3. อำจำรย์ศิริวรรณ พลเศษ (อยู่ระหว่ำงทำวิทยำนิพนธ์)
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2. ด้านตาแหน่งทางวิชาการ
ในปีกำรศึกษำ 2562 อำจำรย์ในคณะได้รับกำรแต่งตั้งตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำพล เทศดี
2, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กนกนำฏ พรหมนคร
และอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร 1 คนคือ อำจำรย์ ดร.อรวิกำ ศรีทอง
ความสาเร็จตามแผนของสายสนับสนุน
บุคลำกรสำยสนับสนุนจำนวน 2 คน อยู่ในระหว่ำงปรับแก้เล่มผลงำนกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้นำเสนอเข้ำ
ตำแหน่งตำมสำยงำนที่สูงขึ้น
เอกสารหลักฐาน
5.2.5(1) คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
 ข้ อ 6. มี ก ารน าผลการประเมิ นไปปรับ ปรุงแผนหรือปรับ ปรุง การบริห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

5ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
ผศ.ประภำวรรณ แพงศรี
อ.จิรัญญำ โชตยะกุล

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นำงสำวกรรณิกำ สร้อยสำโรง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สำนักมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ

โทรศัพท์ : 02-9093048
E-mail : drple2003@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-909-3025
E-mail : sqm@vru.ac.th

chiranya@vru.ac.th

วงรอบการจัดเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 2562 (1 มิถุนำยน 2562- 31 พฤษภำคม 2563)
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ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีระบบและกลไกในกำรกำกับติ ดตำมกำรด ำเนิ นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร โดยระบุไว้ในเล่มคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2562 หน้ำ 12 – 13 มี
รำยละเอียด ดังนี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธำนี มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะมีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ โดยวิเครำะห์ และทบทวนจำกผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
2. จัดทำแผนดำเนินงำนประกันคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนประกันคุณ ภำพ
กำรศึ กษำภำยใน กำหนดค่ำเป้ ำหมำยกำรด ำเนิ น งำนตำมตั วบ่ งชี้ ป ระกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน และกำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
3. ดำเนินกำรตำมแผนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งจัดเก็บหลักฐำนตำมพันธกิจในรอบปี
กำรศึกษำ (ระยะ 12 เดือน) ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ ตำมคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย
4. ควบคุม กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 2 ครั้ง/ปี
(ภำคกำรศึกษำที่ 1 และภำคกำรศึกษำที่ 2) รำยงำนต่อผู้คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
5. จั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่ อ รั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
6. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร ผ่ำนระบบ CHE
QA Online เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
7. แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประเมิ น คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในตำมคุ ณ สมบั ติ ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย กำหนด และ
ดำเนิน กำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ มำตรฐำน ตัวบ่ งชี้ องค์ป ระกอบคุณ ภำพที่ กำหนดระดั บ
หลักสูตร
8. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อทรำบ
9. น ำผลกำรประเมิ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน มำวำง
แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงกำรดำเนินงำนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อ
พิจำรณำ
10. จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ส่งหน่วยงำนต้นสังกัด สำนักงำน
ปลัด กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่ำนระบบ CHE QA Online ภำยใน 120 วัน
และเผยแพร่สู่สำธำรณชน
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรและมำตรกำรของกำรควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ เพื่อให้มีกำรประสำนงำนแลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้คำปรึกษำและให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนกระบวนงำนเพื่อให้เป็นไป
ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ได้แก่
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 99

1.1 คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ซึง่ ประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธำนหลักสูตร หัวหน้ำสำนักงำนคณะ และเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น
1.2 คณะกรรมกำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ป ระกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำตั้ ง แต่ ระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะ
มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงำนรำยตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน จัดทำเอกสำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562
2. มีกำรใช้เล่มคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และคณะ
3. จัดกิจกรรม/โครงกำรอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้กับ
คณำจำรย์ บุคลำกร และนั กศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมกำรให้ ควำมรู้ด้ำนประกันคุณ ภำพแก่ บุคลำกร/
นักศึกษำ
4. พัฒนำระบบเครือข่ำยของฐำนข้อมูลกลำงและระบบรำยงำน เพื่อรับส่งและป้อนกลับข้อมูลให้กับหลักสูตร
และคณะ ได้แก่ เว็บไซต์งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ (http://qa.vru.ac.th/)
5. มีกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
6. มี กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดั บหลั กสู ตร ปี ละ 2 ครั้ง คื อ ภำคกำรศึ กษำที่ 1 และภำค
กำรศึ กษำที่ 2 ให้ เป็ นไปตำมระบบและกลไกของมหำวิ ทยำ ระบุ ไว้ ในเล่ มคู่ มื อกำรประกั นคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2562 หน้ำ 12
-ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 มีกำรจัดทำบันทึก เพื่อเป็นกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร
-ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 มีกำรจัดทำบันทึก เพื่อเป็นกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักคณะ
8. มีกำรกำกับ ติดตำมให้หลักสูตร รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร โดยจัดท ำ
บันทึกขอให้ส่งรำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งมีกำรตรวจประเมิน ระหว่ำงวันที่ 15 ถึง
19 มิ .ย. 2563 และมี กำรจั ดส่ งรำยงำนผลกำรประเมิ นคุ ณ ภำพกำรศึ กษำภำยใน ระดั บหลั กสู ตร รำยงำนต่ อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 1 ธันวำคม 2562 และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย พร้อมเอกสำรเล่มรำยงำนผล
กำรตรวจประเมิน (CAR) ระดับหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
5.3.1(1) คำสั่งมหำวิทยำลัย เลขที่ 190/2563 เรื่องให้อำจำรย์ และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำ ลงวันที่ 22 มกรำคม 2563
5.3.1(2) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562
http://qa.vru.ac.th/doc/2562/2manual-vru.pdf

5.3.1(3) คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจำปี
กำรศึกษำ 2562 เลขที่ 059/2563
5.3.1(4) รำยชื่ อผู้ ดู แลองค์ป ระกอบและตั วบ่ งชี้ กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน ระดั บ หลักสู ต ร ประจำปี
กำรศึกษำ 2562
5.3.1(5) รำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 ธันวำคม 2562

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 : 100

 ข้อ 2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2562 เพื่อทำหน้ำที่ในกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้เป็นไปตำมระบบ
ซึ่งประกอบไปด้วย คณบดีรศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เพื่อทำหน้ำที่ในกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมระบบที่มหำวิทยำลัยกำหนด
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีรำยงำนผลกำรติด ตำมให้ คณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่ อพิ จ ำรณำทุ กภำค
กำรศึกษำ ดังนี้
-ภำคกำรศึกษำที่ 1/2562 มีกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร รำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริ ห ำรคณะ กำรประชุ มครั้ งที่ 4/2562 วั น ที่ 1 ธ.ค. 2562 และรำยงำนต่ อมหำวิ ท ยำลั ย บั น ทึ กเลขที่
อว 0630.04/684 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2562 พร้อมเอกสำรเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
-ภำคกำรศึกษำ 2/2562 มีกำรกำกับ ติดตำมให้หลักสูตร จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และรำยงำนผ่ำน
ระบบ CHE QA Online โดยมี กำรสรุ ปผลกำรด ำเนิ นงำนกำรประเมิ นตนเอง (SAR) ระดั บหลั กสู ตร รำยงำนต่ อคณะ
กรรมกำรบริหำรคณะ กำรประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มิ .ย. 2563 และรำยงำนต่ อมหำวิทยำลัย บั นทึ กเลขที่ อว.
๐๖๓๐.๐๔/๒๖๗ ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 พร้อมเอกสำรเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
เอกสารหลักฐาน
5.3.2 (1) คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประจำปี
กำรศึกษำ เลขที่ 059/2562
5.3.2 (2) รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
5.3.2 (3) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มิ.ย.2563
5.3.2 (4) บั น ทึ กข้อ ควำมเลขที่ อว.๐๖๓๐.๐๔/๒๖๗ ลงวั นที่ 26 มิ ถุ นำยน 2563 เรื่อ ง ขอส่ งรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (SAR) ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (รอบ 12
เดือน)
 ข้อ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยี อุ ตสำหกรรม ได้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี และได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น ทรัพ ยำกรเพื่ อ กำร
ด ำเนิ น งำนตำมองค์ ป ระกอบกำรประกั น คุ ณ ภำพของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ด ำเนิ น กำรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนระบบพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยอำจำรย์ประจำหลักสูตร คณะได้มีส่วนร่วมเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอทุกองค์ประกอบ โดยผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณลงมำในกำรดำเนินกำรทุกๆด้ำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร ดังนี้
ด้านการกากับมาตรฐาน คณะได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ร่วมกับประธำนหลักสูตร เพื่อ
กำหนดและกำกับมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีกำรศึกษำ 2562 คณะได้สนับสนุนทุกหลักสูตร ในกำรจัดหำ
อำจำรย์ประจำหลักสูตรให้ครบตำมจำนวนเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักสูตร ได้ประกำศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นอำจำรย์
ด้านบัณ ฑิต คณะควบคุมให้แต่ละหลักสูตรให้ควำมสำคัญต่อคุณ ภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับ อุ ด มศึ กษำแห่ งชำติ โดยสนั บ สนุ น ให้ ด ำเนิ นโครงกำรสนั บ สนุน คุณ ภำพบั ณ ฑิ ต ตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำ โดยจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 และโครงกำรอื่นๆของหลักสูตร
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ซึ่งเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของคณะ ดำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและฝ่ำยวิชำกำรของคณะ
ด้านนักศึกษา คณะ ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง พัฒนำคุณธรรม ควำมรู้ทักษะ วิชำชีพให้แก่นักศึกษำ โดย
คำนึงถึงผลที่เกิดกับนักศึกษำ ได้แก
1) กำรเตรียมพร้อมด้ำนทักษะวิชำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม

20 - 21 มิถุนำยน
พ.ศ. 2562
ณ คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม

2) กำรปฐมนิ เทศและนิ เทศนั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์
วิชำชีพ
3) ไหว้ครูช่ำง

9 มกรำคม และ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562
ณ คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม และสถำนประกอบกำรณ์
1 สิงหำคม
พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

4) ค่ำยภำวะผู้นำและพัฒนำบุคลิกภำพ
5) กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ
6) กำรนำเสนอผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำในเวที
วิชำกำร
7) ค่ำยภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ

8) กำรนำเสนอผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำในเวที
วิชำกำร

24 - 26 มิถุนำยน
พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จ.นครนำยก
28 มิถุนำยน
พ.ศ. 2562
ณ มทร.ธัญบุรี
2 - 7 มิถุนำยน
พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนี
19 มิถุนำยน
พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
2 - 7 มิถุนำยน
พ.ศ. 2562
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนี

ด้านอาจารย์ คณะมีกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพ โดยได้จัดสรรงบประมำณให้อำจำรย์เข้ำรับ
กำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน คณะให้ควำมสำคัญของกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ห้องประเมินผู้เรียนให้ผลเป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน โดยมีกำรดำเนินงำนดังนี้
1. คณะกรรมกำรวิ ช ำกำรคณะ มี ก ำรพิ จ ำรณำกลั่ น กรองอำจำรย์ พิ เศษเพื่ อ เป็ น อำจำรย์ ผู้ ส อนของ
มหำวิทยำลัย โดยสำขำวิชำเสนอชื่ออำจำรย์พิเศษ ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร และเสนอต่อกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร เพื่อให้เห็นชอบอนุมัติอำจำรย์พิเศษเพื่อทำกำรสอนนักศึกษำ ภำคปกติ ปีกำรศึกษำ2562
2. คณะมีกำรกำกับติดตำมในกำรสรรหำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีคุณ วุฒ ตรงตำมคุณ สมบัติของ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 2548
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะสนับสนุนปัจจัยที่สำคัญ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสนับสนุนงบประมำณเพื่อพัฒนำด้ำน
กำรปรับภูมิทัศน์
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เอกสารหลักฐาน
5.3.3 (1) แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
 ข้ อ 4. มีก ารประเมินคุณ ภาพการศึกษาระดับ หลัก สูตรตามกาหนดเวลาทุ ก หลั กสูต ร และรายงานผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะเพือ่ ทราบ
ผลการดาเนินงาน
คณะ มี กำรประเมิน คุณ ภำพหลักสูต รตำมกำหนดเวลำตำมที่ มหำวิท ยำลัย กำหนดทุ กหลั กสู ตร โดยปี
กำรศึกษำ 2562 มีกำรรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระหว่ำงวันที่ 15 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 18
มิถุนำยน 2563 มีหลักสูตรที่รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562 จำก
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 9 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี จำนวน 8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 1 หลักสูตร จำแนกเป็น ระดับปริญญำโท จำนวน 1
หลักสูตร ระดับปริญญำเอก จำนวน 0 หลักสูตร และระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จำนวน 0 หลักสูตร
จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร พบว่ำ มีหลักสูตร “ผ่ำน” องค์ประกอบ
ที่ 1 กำรก ำกั บ มำตรฐำน จ ำนวน 9 หลั ก สู ต ร “ไม่ ผ่ ำ น” จ ำนวน 0 หลั ก สู ต ร และคะแนนเฉลี่ ย ภำพรวมของ
องค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.26 คะแนน ระดับคุณภำพกำรดำเนินงำน “ระดับดี” จำแนกคะแนนตำม
ระดับคุณภำพของหลักสูตร คือ ระดับคุณภำพปำนกลำง คะแนน 2.01 – 3.00 จำนวน 2 หลักสูตร ระดับคุณภำพดี
คะแนน 3.01 – 4.00 จำนวน 6 หลักสูตร และระดับคุณ ภำพดีมำก คะแนน 4.01 – 5.00 จำนวน 1 หลักสูตร โดย
ภำพรวม คะแนนเท่ำกับ 3.26 คะแนน
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรคณะ เพื่ อ ทรำบ กำรประชุ มครั้งที่ 2/2563 วั นที่ 22 มิ .ย. 2563 และรำยงำนต่ อ
มหำวิทยำลัย บันทึกเลขที่ อว.๐๖๓๐.๐๔/๒๖๗ ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 พร้อมเอกสำรรำยงำนเล่มรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร โดยผลกำรประเมินจำแนกเป็นรำยหลักสูตร มีรำยละเอียดดังนี้
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ

ระดับ
คุณภาพ

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

องค์
ประกอบที่ 1

ผลรวมของ
ค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ
ที่ 2 - 6

1. หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำ

ผ่ำน

2.99 คะแนน

ปำนกลำง

ผ่ำน

3.13 คะแนน

ดี

ผ่ำน

4.05 คะแนน

ดีมำก

ผ่ำน

3.61 คะแนน

ดี

ผ่ำน

3.49 คะแนน

ดี

ผ่ำน

2.57 คะแนน

ปำนกลำง

อิเล็กทรอนิกส์สื่อสำรและคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรม
4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิ ชำ
วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ
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7. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
8. ห ลั ก สู ต รอุ ต สำห กรรมศำสตรบั ณ ฑิ ต
สำขำวิ ช ำเท คโน โลยี ไ ฟ ฟ้ ำอุ ต สำห กรรม
(ต่อเนื่อง)
9. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรเทคโนโลยี

ผ่ำน

3.09 คะแนน

ดี

ผ่ำน

3.06 คะแนน

ดี

ผ่ำน

3.34 คะแนน

ดี

เอกสารหลักฐาน
5.3.4(1) กำรรำยงำนสรุปผลของคณะกรรมกำรประเมินระดับหลักสูตร (รำยงำน มคอ 7 ระดับหลักสูตร)
5.2.4(2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มิ.ย. 2563
 ข้อ 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผล
การดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
คณะ มีกำรนำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน มำ
จัดท ำแผนพั ฒ นำคุณ ภำพ (Improvement Plan) ปี กำรศึกษำ 2562 น ำเสนอแผนฯ ต่ อที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำร
บริห ำรคณะ ในครั้งที่ 4/2562 วั นพุ ธที่ 1 ธั นวำคม 2562 และมี ก ำรมี กำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนพัฒ นำคุณ ภำพ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ กำร
ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ควรมีกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิและ
ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง

ควรมีกำรนำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมมำ
ปรับปรุงหรือพัฒนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำน กำรจัดโครงกำรในอนำคตต่อไป

ผลการดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
- คณะทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกรและกิจกรรมกำรพัฒนำผลงำน
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในแผนปฏิบัติกำรคณะเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของอำจำรย์ให้ได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำร/มีคณ
ุ ภำพงำนวิจัยทีส่ ูงขึ้น
อย่ำงชัดเจน
- ผลกำรดำเนินกำร ในปีกำรศึกษำ 2562 คณะมีอำจำรย์เข้ำสู่
ตำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น 2 คน คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำพล
เทศดี และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
- คณะได้นำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีกำรศึกษำ 2561 มำพัฒนำเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรกำหนดแผนงำน และกำรดำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีกำรศึกษำ 2562
- จำกกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรฯ พบว่ำคณะสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จของแผนงำนและทุกโครงกำร แต่พบปัญหำในกำร
ดำเนินงำนคือปัญหำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และระยะเวลำของ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่จำกัดเนือ่ งจำกมีขั้นตอนกำรรออนุมตั ิ
โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยนำน ซึ่งทำงคณะได้
นำเสนอปัญหำนี้ต่อผูเ้ กี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยแล้วในกำรประชุม
สรุปงำนร่วมกันของมหำวิทยำลัย
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ควรมีกำรนำผลที่ได้จำกกำรประเมินควำมสำเร็จ
ตำมตัวบ่งชี้ไปดำเนินกำรปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรจัด
กิจกรรมในปีต่อไป

- คณะได้นำผลกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีกำรศึกษำ 2561
มำพัฒนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดแผนงำน และกำร
ดำเนินงำนโครงกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปี
กำรศึกษำ 2562
- จำกกำรประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนงำนและโครงกำร
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ำคณะสำมำรถดำเนินงำน
ได้ตำมตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของแผนงำนและทุกโครงกำร มีสิ่งที่ควร
พัฒนำคือกำรเพิ่มส่วนร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุม
ทุกหลักสูตรให้มำกขึ้น เพื่อให้อำจำรย์และนักศึกษำในทุกหลักสูตรมี
โอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อไป
ควรมีกำรจัดทำแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ที่ชัดเจนแยกจำก - คณะจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
แผนปฏิบัติกำรคณะ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และ เพื่อวิเครำะห์กำรดำเนินงำนประจำปีกำรศึกษำ 2561 โดย
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน
คณะกรรมกำรบริหำรคณะมอบหมำยคณะกรรมกำรแต่ละด้ำน
จัดทำแผนงำนกำรดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร
ของคณะ โดยมีกำรกำหนดวัตุประสงค์ และเป้ำหมำยของแผนและ
กิจกรรมพร้อมกำหนดหนดตัวบ่งชีค้ วำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน
- ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงชัดเจน

เอกสารหลักฐาน
5.3.5(1) แผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan)ประจำปีกำรศึกษำ 2562
5.3.5(2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 4/2562 วันพุธที่ 1 ธันวำคม 2562
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.3
เป้าหมายปี 2562
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีกำรรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมรอบครบ
และผ่ำนเกณฑ์ทุกหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ช่องทำงกำรสื่อสำรวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย รวมทั้ง ควรมีกำรประเมินธรรมมำภิบำลจำกผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน
แผนกลยุทธ์ควรมีหลำกหลำยมำกขึ้น
เสีย ผู้ส่งมอบ ให้ครบทุกด้ำน
- ควรมีกำรกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกลุ่ม
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จำกผลกำรดำเนินงำนของคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ในรอบปี
กำรศึกษำ 2562 ผลกำรประเมินคุณภพกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำร ค่ำเฉลี่ย 18.99
=
4.75 คะแนน
จัดกำรหลักสูตรโดยรวม
4.51
4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์
ร้อยละ
14
ประจำคณะที่มคี ุณวุฒิ
X100 = 35 %
35
40
ปริญญำเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์
ร้อยละ
19
ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่ง
X100 = 47.5 %
60
40
ทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงำนของ
5
= 0.05
นักศึกษำที่ได้รับกำรตีพิมพ์
คะแนน
0.38
X5
หรือเผยแพร่
40
- (ปริญญำตรี) ผลงำนของ
ร้อยละ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่
40
3.40
X100 = 0.39 %
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
883
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำร
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษำระดับปริญญำตรี

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

4.38 คะแนน
ไม่บรรลุ

3.96 คะแนน

ไม่บรรลุ

0.05 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1 - 6)

บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงำน
วิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
และนักวิจัย

ร้อยละ
20

5 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.85 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

4 ข้อ (ข้อ1-4)

4.75 คะแนน

บรรลุ

6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
5 ข้อ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

17.6
40

X 100 =

44 %
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ/แก้ไขปัญหำของ
ท้องถิ่น/ปัญหำระดับประเทศ

ร้อยละ
20

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

6
40

X 100 =

15 %

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.75 คะแนน

เฉลี่ยรวม
4.25 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำร
6 ข้อ
วิชำกำรต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
5 ข้อ
ควำมสำเร็จของกำรบริกำร
วิชำกำร

5 ข้อ (ข้อ 1 – 4,ข้อ 6)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

4 ข้อ (ข้อ 1 – 4)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
4 ข้อ (ข้อ1-4)
5 ข้อ
ควำมเป็นไทย

ไม่บรรลุ

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำร

ของคณะเพื่อกำรกำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 –5)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 - 5)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 - 5)

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
4.67 คะแนน
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ตาราง 2 วิ เคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ

คะแนนประเมินเฉลีย่
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
6
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
3
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
2
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
1
และความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
3
รวม
15
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
0.00-1.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51-3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

4.17
-

5.00
4.00
4.00
4.00

2.4
4.38
4.00
-

3.85
4,25
4.00
4.00

ระดับคุณภำพดี
ระดับคุณภำพดี
ระดับคุณภำพดี
ระดับคุณภำพดี

2

4.67
8

5

4.67
4.13

ระดับคุณภำพดีมำก
ระดับคุณภาพดี

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
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