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คํานํา 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม   เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 ตามหรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบยืนยัน

สภาพจริงในการดําเนินงานของหลักสูตรใหไดขอมูลท่ีสะทอนถึงอัตลักษณ และผลสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรบานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปนไปตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีจํานวนองคประกอบ ตัวบงชี้ท่ีประเมินรวมท้ังสิ้น 5 องคประกอบ13 ตัวบงชี้ 

โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 คณะผูประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย นักศึกษา ทุกทานท่ีใหความรวมมือใหขอมูล

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

และมหาวิทยาลัยตอไป 

 

                                                        ลงชื่อ.................................................................................. 

                                                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

                                                                    ประจําปการศึกษา 2560 

                                                                    วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หนา 

คํานํา   

สารบัญ  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
สวนที่ 1   บทนํา  
              1.1   ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน  
                          ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

                          ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  

                          โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร     

   รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร   

   หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน  

   จํานวนนักศึกษา  

   จํานวนอาจารยและบุคลากร  

               ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่      

          ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา  

   1.2  วิธีการประเมิน  

สวนที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้    
 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดบัคณะ   

สวนที่ 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   
 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดบัคณะ (ตาราง 1)  
 - ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)  
 - ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ  

ภาคผนวก  
     ภาคผนวก ก บันทึกภาคสนาม  

     ภาคผนวก ข คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
วิทยาลัย สํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2559 

 

                ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
1. ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ท่ีตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถนนพหลโยธิน กม.48 อําเภอคลอง

หลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 
ปรัชญา 

ทักษะเดน  เนนคุณธรรม  กาวนําวิชาการ ชํานาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พันธกิจ (Mission) :  
1. ผลิตบัณฑิตเปนนักเทคโนโลยีใหเปนมืออาชีพ  มีความรูคูคุณธรรม และมีทักษะท่ีเชี่ยวชาญ ตรง

กับความตองการของสังคม 
2. พัฒนางานวิจัย และสรางองคความรูความเปนเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 

และภูมิปญญาใหเปนท่ียอมรับของระดับชาติและนานาชาติ 
3. เผยแพรความรู บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม 
4. สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบาน ของชุมชน และสังคม 
5. การบริหารจัดการองคกร ดวยหลักการบริหารราชการท่ีดี 
วิสัยทัศน 

มุงม่ันสูความเปนองคกรแหงคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ 

องคประกอบ 
ตัว
บง
ชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.36 5.00 2.82 4.32 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

รวม 13 4.52 5.00 3.91 4.68  
ผลการประเมิน  ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดีมาก ระดับคุณภาพดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 



3. จุดเดน/แนวทางเสริม   
1. อาจารยมีการพัฒนาศักยภาพคุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารยอยางตอเนื่อง 
2. อาจารยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
4. จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข  
1. ควรสงเสริมดานการฝกประสบการณวิชาชีพแบบสหกิจ 
2. ขาดระบบและกลไกในการติมตามการดําเนินงานดานการบริการวิชาการอยางชัดเจน 
3. ขาดระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางชัดเจน 
4. ขาดความชัดเจนของแผน เนื่องจากคณะไมไดแยกแผนตางๆออกจากแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
 
 
5. ขอเสนอแนะ (ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว)  
1. คณะควรมีการดําเนินการพัฒนาบัณฑิตใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
2. คณะควรจัดทําแผนทุกดานแยกออกจากแผนปฏิบัติราชการของคณะ เชน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ
บริการวิชาการ แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
3. ควรแยกงบประมาณ วช.เปนทุนวิจัยภายนอก เพราะไมใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
………………………………………………………………….. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชยั  คอนจอหอ) 
ประธานกรรมการ 

 
 

 
………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ) 

กรรมการ 
 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
………………………………………………………………….. 

(นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา) 
ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
กําหนดวันประเมิน วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมิน
ของแตละตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการตรวจ
ประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพ่ือแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจงวัตถุประสงค
การตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ 
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษยเกา ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานท่ีใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูท่ีเก่ียวของ เปด
โอกาสใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  เพ่ือดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเก่ียวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ท่ีประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพ่ือการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ท้ังนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 
1.1 ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

ช่ือหนวยงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถนนพหลโยธิน กม.48 อําเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี  13180 
ประวัติความเปนมา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เดิมเปนหมวด
วิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปดสอนระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.
สูง วิชาท่ีเปดสอนเปนวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา และเปดสอนเปนวิชาโท ใหกับนักศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคนอกเวลา    (ภาคคํ่า)  มีอาคารโรงฝกงานหนึ่งหลัง  
 พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูท่ัวประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 มีผล
ทําใหวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เปนภาควิชาหัตถ
ศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร  ตอมาไดเรียกชื่อสั้นๆ เปน “ภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป”  
 พ.ศ. 2526  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก 
อุตสาหกรรมศิลป หลักสูตร 4 ป ใหกับนักศึกษาภาคปกติและเปดหลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา) ตาม
โครงการอบรมครูประจําการ (อคป.) เปนการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเปนรุนแรกของภาควิชา 
 พ.ศ. 2527  นักศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป  ภาคปกติสําเร็จเปนบัณฑิตรุนแรกของบัณฑิตภาคปกติ
ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 พ.ศ. 2528  วิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจําการ  (อคป.) เปนโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนสาขาวิชา วิทยาศาสตร 
ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟาและโปรแกรมวิชาเครื่องกล เปนรุนแรกใหกับนักศึกษา (กศ.บป.) 
ในปนี้นักศึกษา ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป  ตามโครงการอบรมครูประจําการ (อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
สําเร็จเปนบัณฑิตรุนแรก 
 พ.ศ. 2531 เปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ระดับปริญญาตรี  2 ป หลังอนุปริญญา (วท.บ.) 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ใหกับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. เปนรุนแรก  
 พ.ศ. 2533 เปดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ใหกับนักศึกษาภาคปกติ  
 พ.ศ. 2537 สภาการฝกหัดครูไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ใหจัดตั้ง คณะวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูท่ัวประเทศรวม  8 แหง ซ่ึงจากมติดังกลาว ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป  
จึงไดรับการยกฐานะเปนคณะวิชา และไดเสนอขอแตงตั้งกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอวิทยาลัย 
และสภาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหนายมงคล การชํานาญ เปนหัวหนาคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บริหารงานใน
รูปแบบ คณะวิชา เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2537โดยแยกการบริหารออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ทางคณะถือวาวันท่ีสภาการฝกหัดครูมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันท่ี 28 กรกฎาคม 2537 
เปนวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  



 พ.ศ.2538  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตรา          
“ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 ” โดยใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินมี
อธิการบดีเปนผูบริหารสถาบัน คณบดีเปนผูบริหารคณะและสถาบันไดแตงตั้งให นายวิชิต ศรีทอง เปนคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2539   สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (5 ชั้น) เปนแหง
แรก ของสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ 
 พ.ศ. 2540 สถาบันไดปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปน
การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 
 พ.ศ. 2541  มีพิธีเปดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 โดยมี เจาคุณ
อุดมประชานาถ (หลวงพอเปน) เจาอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปนประธานฝายสงฆ และ นาย
จรูญ   ถาวรจักร อธิการบดี อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนประธาน
ฝาย    ฆารวาส  และคณะไดยายเขามาดําเนินการท่ีอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2542  กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน ราชการ
ภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามมาตรา6และ มาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  โดยใหมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะหนึ่งของสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2540  (ตาม39  เลม 116 
ตอนพิเศษ 79 ง.      ราชกิจจานุเบกษา  12 ตุลาคม  2542)  
 พ.ศ. 2543  สภาสถาบันราชภัฏไดแตงตั้งใหนายวิชิต ศรีทอง เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว   
 พ.ศ. 2546 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สภาสถาบันราชภัฏไดแตงตั้งให นายประจบ ดีบุตร เปนคณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2547 วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 121 ตอนพิเศษ 23 ก ให สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายประจบ  
ดีบุตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2548 วันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดแตงตั้งให นายวิวัฒน คลังวิจิตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   

พ.ศ. 2550 วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยประจบ ดีบุตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี   

 พ.ศ. 2558 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
ไดแตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จนถึงปจจุบัน 
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน เปาหมายและวัตถุประสงค  
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ปรัชญา 
ทักษะเดน  เนนคุณธรรม  กาวนําวิชาการ ชํานาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
วิสัยทัศน 

      มุงม่ันสูความเปนองคกรแหงคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เปาประสงค 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีท่ีมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สอดคลองกับความตองการของสังคม 
 2. เพ่ือคนควาวิจัย อันนํามาซ่ึงการพัฒนาองคความรู และสามารถประยุกต การสรางสิ่งประดิษฐ ท่ีมี
คุณคาสอดรับกับความตองการของสังคม 
 3.เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในการสืบสานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีของทองถ่ิน 
 4. เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน ท้ังในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพรความรูและการ
บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและกอเกิดรายไดแบบพอเพียงและเกิดประโยชน 
 5. เพ่ือยกระดับคุณภาพคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหบริหารจัดการองคกรเชิงคุณภาพ
และธรรมาภิบาลดวยหลักการบริหารราชการท่ีดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เพ่ือใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาอยูดีมีสุขขณะอยูในองคกรโดยอยูบนพ้ืนฐานการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

7. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษามีประสิทธิภาพตอการดําเนินงานในองคกรและเกิดประสิทธิผลอันดี 
 
วัตถุประสงค 
1. มีความสามารถในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใหโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา

แกชุมชนและทองถ่ิน สอดคลองกับการขาดแคลนและความตองการพัฒนากําลังคนของประเทศและมี
มาตรฐานในระดับนานาชาติ 

2. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูและการเพ่ิม
ศักยภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. มีขีดความสามารถในการวิจัยท่ีเพ่ิมคุณคาทุนทางสังคมใหแกชุมชนและทองถ่ินและเปนประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ 

4. มีความสามารถในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการ 
และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. มีความสามารถในการสงเสริม พัฒนา อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรางและรักษาทุน
ทางสังคม 

6. มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ 
อัตลักษณ  
“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” 



เอกลักษณ 
“เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 
โครงสรางองคกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจําคณะ กรรมการอํานวยการ)  
รายช่ือผูบริหาร 
1. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี คณบดี 
2. อาจารยอําพล เทศดี                                   รองคณบดีฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน คลังวิจิตร  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร ผูชวยคณบดี 
6. อาจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ผูชวยคณบดี 
7. ผูชวยศาสตราจารย.ประภาวรรณ แพงศรี ผูชวยคณบดี 
 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
1. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  คลังวิจิตร กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยประภาวรรณ  แพงศรี กรรมการ 
6. อาจารยธราพงษ  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  กรรมการ 
7. อาจารยอําพล  เทศดี    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวกรรณิกา  สรอยสําโรง   ผูชวยเลขานุการ 
 

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

5.1.1 สาขาวิขาการจัดการเทคโนโลยี 
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

5.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
5.3หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

5.3.1 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
5.3.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 

5.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
5.4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
5.4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
5.4.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
5.4.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 
 
 
 

 



ระดับ
ปริญญา 

ช่ือหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปท่ี

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

ทล.บ. พ.ศ.2555 2 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2555 

7 มิถุนายน 
2555 

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 

ทล.บ. พ.ศ.2554 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 

14
พฤศจิกายน 

2554 
ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

วท.บ. พ.ศ.2555 22
พฤษภาคม  

2555 

10 สิงหาคม 
2555 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สื่อสารและคอมพิวเตอร 

วท.บ. พ.ศ.2555 5 มกราคม 
2555 

19 มกราคม 
2555 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อัตโนมัติ 

วศ.บ. พ.ศ.2555 5 มกราคม 
2555 

27 สิงหาคม 
2555 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอ
นิกสและหุนยนต 

วศ.บ. พ.ศ.2560 2 มีนาคม 
2560 

8 กันยายน 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม 

วศ.บ. พ.ศ.2560 1 กันยายน 
2559 

17 
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

วศ.บ. พ.ศ.2560 2 มีนาคม 
2560 

17 
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ. พ.ศ.2560 2 มีนาคม 
2560 

 

17 
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี 

วท.ม. พ.ศ.2560 2 กุมภาพันธ 
2560 

31 
พฤษภาคม 

2560 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปการศึกษา 2560 มีนักศึกษาท้ังหมด จํานวน 626 คน 
 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มีจํานวนอาจารยและบุคลากร ท้ังหมด จํานวน 65 คน ดังนี้ 
1. อาจารย(ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) จํานวน 48 คน 
3. ขาราชการ (เลขานุการสํานักงานคณบดี) จํานวน 1 คน  
4. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) จํานวน 9 คน  
5. เจาหนาท่ีทําความสะอาด จํานวน 6 คน  
6. พนักงานขับรถ จํานวน 1 คน 
 
 

จํานวนอาจารย 
(ขาราชการ/

พนักงาน
มหาวิทยาลัย) 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

ปริญญาเอก 

จํานวนลาศึกษาตอ
(คน) 

รวมท่ีอยูปฏิบัติงาน
(คน) อ. ผศ. รศ. ศ 

48 22 14 4 - 8 1 47 

 
1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

งบประมาณ 
                  

งบประมาณ จํานวนเงิน (หนวย : บาท) 
งบประมาณแผนดิน 4,313,700 
งบประมาณรายได 2,984,900 

รวม 7,298,600 
 

อาคารเรียน  หองเรียนและหองปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 1. อาคาร  9 (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ช้ันท่ี  1  
- สํานักงานคณบดี 
- หองคณบดี , รองคณบดี 
- หองประชุมคณะ  
- หองรับรอง 
- หองประชุมคณะ 2 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสากรรม 
ช้ันท่ี  2 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 



- หองพักอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
- หองคอมพิวเตอรแมขาย 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 
ช้ันท่ี  3  
- หองพักอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
- หองปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
- หองปฏิบัติการวิศวกรรมสองสวาง  
- หองปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟา  
- หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา  
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส  
- หองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา  
- หองปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  
- หองเก็บเครื่องมือไฟฟา  
ช้ันท่ี  4 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 
- หองเรียน  
- หองเรียนรวม 
ช้ันท่ี  5 
- หองเรียน  
1. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1  
- หองพักอาจารยสาขาวิชาเมคคอทรอนิกสและหุนยนต 
- หองปฏิบัติการชางยนต 
- หองปฏิบัติการโลหะ 
- หองบรรยาย  
2. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2   
ช้ันท่ี  1 
- หองปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 
- หองปฏิบัติการเครื่องมือกล 
- หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ 
- หองปฏิบัติการโยธา 
3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3 
ช้ันท่ี  1 
- หองพักอาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส 
- หองปฏิบัติการงานไมและออกแบบ 
- หองปฏิบัติการเซรามิกส 
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ช้ันท่ี  2 
- หองพักอาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีกอสราง 
- หองพักอาจารยหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- หองปฏิบัติการงานชางท่ัวไป  
- หองปฏิบัติการกราฟก 
 
ช้ันท่ี 3 

 -     หองปฏิบัติการงานออกแบบ                                                                                        
-     เขียนแบบ 

 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
1. วิเคราะหคุณลักษณะท่ีตองการของคณะนําสู 
การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาท่ี มีการ
ประเมินความสําเร็จและแสดงถึงพัฒนาการได 

- กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือรวมกันวิ เคราะหขอมูลนําสูการ
วางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนานักศึกษา ท่ี มี
เปาหมายการชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน รวมท้ังกําหนด
แนวทางการประเมินความสําเร็จและพัฒนาการของ
ความสําเร็จท่ีไดจากโครงการอยางชัดเจน 

2. ควรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมมาปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน การจัดโครงการในอนาคตตอไป 

- กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือรวมกันนําผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาแกสังคมใน
ปงบประมาณ 2559 มาพัฒนาแผนการดําเนินงาน
บริการวิชาการแกสังคมปงบประมาณ 2560 ท่ีมีการ
กําหนดเปาหมายการชี้วัดท่ีชัดเจนสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการนําผลท่ีไดจากการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ไปดําเนินการปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมในปตอไป 

- กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือรวมกันนําผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผนและกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2559 มาพัฒนา
แผนการดํ า เนินงาน กิจกรรมด านการทํานุบํ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมปงบประมาณ 2560 ท่ีมีการกําหนด
เปาหมายการชี้วัดท่ีชัดเจนสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 

4. ควรมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินในดาน
ของความคุมคาของการบริหารหลักสูตร การ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ การผลิตบัณฑิต
อยางมีประสิทธิผล และการวิเคราะหคูแขงขันท่ี
สงผลตอการบริหารหลักสูตร 

- กิจกรรมวิ เคราะหและบริหารความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานของคณะประจําปการศึกษา 2560 โดย
คณะกรรมการบริหารคณะรวมกับหลักสูตรดําเนินการ
วิเคราะหความเสี่ยงของคณะและหลักสูตรในทุกมิติ 
รวมท้ังวิเคราะหโอกาสในการแขงขันของทุกหลักสูตร 



เพ่ือนําผลการวิเคราะหมาสูการกําหนดแนวทางการ
บริหารงานของคณะและหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
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บทท่ี 2  

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรที่เปดสอนในป

การศึกษา 2560 ทั้งหมด จํานวน 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชาและ
ไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด โดยมีผลการประเมินราย
หลักสูตรสรุปได ดังนี้  

 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนการประเมิน 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร 

3.17 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

3.09 

3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

3.57 

4. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

3.04 

5. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2.59 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

2.02 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

2.64 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี

2.46 

คะแนนเฉลีย่รวม 22.58 
คะแนนทีไ่ด 2.82 

 

 

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน :  
รอยละ 2.82 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 2.82 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  2.82 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.82 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมนิแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารยประจําท้ังหมด 
(รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 48 คน  มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน 19 คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

19 X 
100 

= รอยละ 39.58 
48 

  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

39.58 
X 5 = 4.95 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษา
ตอ) 

48 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 19 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 39.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 30 
ผลการประเมิน :  
รอยละ 39.58 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 39.58 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  4.95 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.95 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอคนพบ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลา
ศึกษาตอ) จํานวน 48 คน  มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวน 18 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

18 X 
100 

= รอยละ 37.50 
48 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

37.50 
X 5 = 3.13 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

48 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 30 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผศ. 14 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรศ. 4 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง ศ. - 

 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 42.15 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 37.50 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 37.50 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  3.13 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.13คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ีตาง
จากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

ขอคนพบ  

การศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวน
นักศึกษาคงอยูท้ังสิ้น 626 คน มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีคง
อยูจริงประกอบดวย 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 
(FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 

536.33 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

48 

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

 

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

20 

 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 10 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 44.13 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 44.13 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 

 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 

 5. มีนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูง ข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  5 
ประการ ใหครบถวน  
 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 
 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                    
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ(visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6  ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ คณะไดรับเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 3,603,100 บาท ภายนอก 
จํานวน - บาท รวมทั้งหมด จาํนวน 3,603,100บาท มี
อาจารยประจาํทั้งหมด (ไมนบัรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 47คน  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3,327,506.60 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 47 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

4.จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 5.00  

ผลการประเมิน 

 : คาเฉลี่ย 5.00 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152


ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ขอคนพบ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มีผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา จํานวน 41 เรื่อง โดยเปนผลงานคา
น้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 21 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 
จํานวน 6 เรื่องคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 7 เรื่อง คา
น้ําหนัก 0.80 จํานวน 1 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00 
จํานวน 6 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําเทากับ 17.60  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 48 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

2.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.4) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

คาเปาหมาย 

: คาเฉลี่ย 5.00 
ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย .........  

ผลการประเมิน 

 : คาเฉลี่ย .........  

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร (0.4) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.6) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1(0.8) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

 ผลงานไดรับการจดสิทธิบตัร  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ผลงานวิชาการรบัใชสังคมทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดาํเนินการ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตนว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวชิาการแลว 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตาํแหนงทางวชิาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนง
ทางวิชาการ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาต ิ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

สรุป 

คาน้ําหนัก 

(1) 
จํานวน (ช้ิน) 

(2) 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 

(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 21 4.20 

0.40 5 2.00 

0.60 2 1.20 

0.80 1 0.80 

1.00 4 4.00 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - - 
0.40 1 0.40 

0.60 5 3.00 

0.80 - - 
1.00 2 2.00 

รวม 41 17.60 

 
 
 
 
 

 



 
 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  
 
 2.โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 
 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
 
 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 
 5.นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 
 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวม ท้ั งจั ดสรรงบประมาณเ พ่ือ ให ส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 7 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
 

 
 
 
 



องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
 

ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ  และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ
คุ ม ค า ขอ งก า รบ ริ ห า รหลั ก สู ต ร  ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 

 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 
 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 7 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุน 

 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 
 
 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  

:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ

   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินท่ี
ตางจากท่ีระบุใน SAR) 
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บทท่ี 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
เปาหมา

ย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

 

22.54 
= 

2.82 

คะแนน 

 

ไมบรรลุ 2.82 คะแนน 8 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 

30 

 

19 
X100 = 39.58 % 

 

บรรลุ 4.95 คะแนน 48 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3 อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

 

18 
X100 = 37.50 % 

 

ไมบรรลุ 3.13 คะแนน 
48 

ตัวบงช้ีท่ี  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 
≥10 

-11.17 

 
X100 = - 44.15 

% 

 

บรรลุ 
 

 
5 คะแนน 

20 

ตัวบงช้ีท่ี  1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 
6 ขอ 

 

6 ขอ (1-6) 
 

บรรลุ 6 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (1-6) บรรลุ 
6 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉล่ียรวม  

4.32 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ 

 

6 ขอ (1-6) 
 

บรรลุ  
 

5 คะแนน 

 

 

 

 

 



ตัวบงช้ี 
เปาหมา

ย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

สังคมฯ 
22,550  

วิทยฯ 
54,140 

วิทยฯ
สุขภา
พ 
45,100 

 
3,327,506.60 

 
70,798.01 

บาท/คน 

 
 

 
บรรลุ 

 
 

 

 
 
 

5  คะแนน 

    47 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทยฯ
27.60% 
วิทย
สุขภาพ
27.60% 

17.60 

X 
10
0 

= 36.67 % 

 
 

บรรลุ 

 
 

5  คะแนน 
48 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การ
บริการวิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (1-6)  

บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉล่ียรวม 

5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
6 ขอ 

 

6 ขอ (1-6) 
 

บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉล่ียรวม 

5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และอัตลักษณของคณะ 

 
 

7 ขอ  

 
 

7 ขอ (1-7) 

 
 

5 บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 
6 ขอ 

 

6 ขอ (1-6) 
 

บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบงช้ี 
เปาหมา

ย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 
 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.36 5.00 2.82 4.32 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพพอใช 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพพอใช 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
รวม 13 4.52 5.00 3.91 4.68 ระดับคุณภาพดมีาก 

ผลการประเมิน  ดี ดี ดี ดีมาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 



2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารยมีการพัฒนาศักยภาพคุณวุฒิและผลงาน
วิชาการของอาจารยอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรสงเสริมดานการฝกประสบการณวิชาชีพ
แบบสหกิจ 
 
 

 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารยมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

- ควรแยกงบประมาณ วช.เปนทุนวิจัยภายนอก เพราะ
ไมใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ขาดระบบและกลไกในการติมตามการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการอยางชัดเจน 
 
 

 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 
 

 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ขาดระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางชัดเจน 
 
 

 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 

 
 

 

 

 



องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ขาดความชัดเจนของแผน เนื่องจากคณะไมไดแยก
แผนตางๆออกจากแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
 
 

 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 

 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 
- คณะควรมีการดําเนินการพัฒนาบัณฑิตใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- คณะควรจัดทําแผนทุกดานแยกออกจากแผนปฏิบัติราชการของคณะ เชน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ
บริการวิชาการ แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
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ภาคผนวก 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประจําปการศึกษา 2560 
- กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2560 
- ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
 

เวลา กิจกรรม 

08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมรวมกัน 

09.00 – 09.40 น. การนําเสนอผลการดําเนินงานการดําเนินงานของคณะ ตามองคประกอบประกัน
คุณภาพ โดย รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี (คณบดี) 

09.40 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ หลักฐานเอกสาร และซักถามผูท่ี
เก่ียวของ 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. การสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร 

-นิสิต/นักศึกษา, ศิษยเกา 

-ผูใชบัณฑิต 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ หลักฐานเอกสาร และซักถามผูท่ี
เก่ียวของ (ตอ) 

13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมรวมกันเพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพประชุมรวมกันเพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน (ตอ) 
16.30 – 17.00 น. การนําเสนอผลการประเมินเพ่ือใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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	   1.2  วิธีการประเมิน

