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คํานํา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดทําข้ึนภายใตการมีสวนรวมพิจารณาของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะและอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

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

หลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180 
 

ปรชัญา 
ทักษะเดน  เนนคุณธรรม  กาวนําวิชาการ ชํานาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
พันธกิจ (Mission) :  
1. ผลิตบัณฑิตเปนนักเทคโนโลยีใหเปนมืออาชีพ  มีความรูคูคุณธรรม และมีทักษะท่ีเชี่ยวชาญ ตรงกับ

ความตองการของสังคม 
2. พัฒนางานวิจัย และสรางองคความรูความเปนเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และ

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

มุงม่ันสูความเปนองคกรแหงคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 6 4.02 ด ี
องคประกอบท่ี 2  3 3.78 ด ี
องคประกอบท่ี 3  1 3.00 พอใช 
องคประกอบท่ี 4  1 3.00 พอใช 
องคประกอบท่ี 5  2 4.50 ด ี

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 13 3.88 ดี 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. อาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราการสงผลงานวิจัยในรูปแบบการนําเสนองานวิจัยการ
สงบทความเพ่ือตีพิมพวารสารระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําผลงานสรางสรรคมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความโดดเดนท้ังดานศิลปะและวัฒนธรรม ทักษะ
ปฏิบัติในดานชางท่ีเปนประโยชนในชีวิตประจําวันจึงเปนท่ีตองการตอชุมชนและกลุมเปาหมาย 
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3. มีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ และบุคลากร 
4. ทางคณะมีการกํากับติดตามระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรใหผานตามเกณฑมาตรฐานทุกหลักสูตร 

 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ตองมีการควบคุมและดูแลอัตราการคงอยูของนักศึกษา เชน การโยกยายสาขาวิชา การออกกลางคัน  
2. ระบบและกลไกดานกิจกรรมนักศึกษาและการบริการนักศึกษาขาดการวิเคราะหขอมูล สูการวางแผนและการ
กําหนดเปาหมายท่ีชี้วัดความสําเร็จ 
3. ควรมีการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเขาสูกระบวนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมากข้ึน 
4. ควรมีกาถายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสูหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
5. ควรมีการอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการขอทุนวิจัยท้ังทุนภายในและทุนภายนอกใหกับอาจารยภายใน
คณะ 
6. ควรเพ่ิมศักยภาพในการบริการวิชาการท่ีบางสวนท่ียังไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยาง
ครบถวน 
7. อาจจะตองเตรียมแผนเพ่ือดําเนินการใหสามารถจัดทําบริการวิชาการไปพรอมกับการประชาสัมพันธ 
8. ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม และการมีผลงานเปนท่ียอมรับระดับชาติ 
9. ควรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแตละโครงการและควรมีการปรับปรุงแผน 
10.ควรมีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 
รวมท้ังมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือนําไปสูการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร 
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สวนที่ 1 สวนนํา 
 

1. ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
     1.1 ชื่อหนวยงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
 

1.2 ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถนนพหลโยธิน กม.48 อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  13180 

1.3 ประวัติความเปนมา 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เดิมเปน

หมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปดสอนระดับ ป.กศ. และ ป.ก
ศ.สูง วิชาท่ีเปดสอนเปนวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา และเปดสอนเปนวิชาโท ใหกับนักศึกษาท้ังภาคปกติและ
ภาคนอกเวลา    (ภาคคํ่า)  มีอาคารโรงฝกงานหนึ่งหลัง  
 พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูท่ัวประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518 มีผลทํา
ใหวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ไดเกิดการเปลี่ยนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เปนภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร  ตอมาไดเรียกชื่อสั้นๆ เปน “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป”  
 พ.ศ. 2526  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก 
อุตสาหกรรมศิลป หลักสูตร 4 ป ใหกับนักศึกษาภาคปกติและเปดหลักสูตร 2 ป (หลังอนุปริญญา) ตามโครงการ
อบรมครูประจําการ (อคป.) เปนการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเปนรุนแรกของภาควิชา 
 พ.ศ. 2527  นักศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป  ภาคปกติสําเร็จเปนบัณฑิตรุนแรกของบัณฑิตภาคปกติ
ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 พ.ศ. 2528  วิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจําการ  (อคป.) เปนโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป ไดเปดสอนสาขาวิชา วิทยาศาสตร ระดับ
อนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟาและโปรแกรมวิชาเครื่องกล เปนรุนแรกใหกับนักศึกษา (กศ.บป.) ในปนี้
นักศึกษา ค.บ.  อุตสาหกรรมศิลป  ตามโครงการอบรมครูประจําการ (อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป สําเร็จ
เปนบัณฑิตรุนแรก 
 พ.ศ. 2531 เปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร  ระดับปริญญาตรี  2 ป หลังอนุปริญญา (วท.บ.) โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (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  จึง
ไดรับการยกฐานะเปนคณะวิชา และไดเสนอขอแตงตั้งกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอวิทยาลัย และ
สภาวิทยาลัยไดแตงตั้งใหนายมงคล การชํานาญ เปนหัวหนาคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บริหารงานในรูปแบบ 
คณะวิชา เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2537โดยแยกการบริหารออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางคณะถือ
วาวันท่ีสภาการฝกหัดครูมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันท่ี 28 กรกฎาคม 2537 เปนวันเกิด
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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 พ.ศ.2538  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตรา          
“ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 ” โดยใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินมี
อธิการบดีเปนผูบริหารสถาบัน คณบดีเปนผูบริหารคณะและสถาบันไดแตงตั้งให นายวิชิต ศรีทอง เปนคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2539   สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (5 ชั้น) เปนแหงแรก 
ของสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ 
 พ.ศ. 2540 สถาบันไดปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปนการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 
 พ.ศ. 2541  มีพิธีเปดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 โดยมี เจาคุณอุดม
ประชานาถ (หลวงพอเปน) เจาอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เปนประธานฝายสงฆ และ นายจรูญ   
ถาวรจักร อธิการบดี อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนประธานฝาย    
ฆารวาส  และคณะไดยายเขามาดําเนินการท่ีอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2542  กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน ราชการภายใน
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตามมาตรา6และ มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  โดยใหมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนคณะหนึ่งของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ 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 ในพระบรมราชูปถัมภ  
ไดแตงตั้งให นายวิวัฒน คลังวิจิตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี   

พ.ศ. 2550 วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
ไดแตงต้ังให ผูชวยศาสตราจารยประจบ ดีบุตร เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี   

 พ.ศ. 2558 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
ไดแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จนถึงปจจุบัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ และวัตถุประสงค 
2.1 ปรัชญา 

ทักษะเดน  เนนคุณธรรม  กาวนําวิชาการ ชํานาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

2.2 วิสัยทัศน 
      มุงม่ันสูความเปนองคกรแหงคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

2.3 เปาประสงค 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีท่ีมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติ ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

สอดคลองกับความตองการของสังคม 
 2. เพ่ือคนควาวิจัย อันนํามาซ่ึงการพัฒนาองคความรู และสามารถประยุกต การสรางสิ่งประดิษฐ         
ท่ีมีคุณคาสอดรับกับความตองการของสังคม 
 3.เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในการสืบสานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยีของทองถ่ิน 
 4. เพ่ือใหบริการวิชาการแกชุมชน ท้ังในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพรความรูและการ
บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและกอเกิดรายไดแบบพอเพียงและเกิดประโยชน 
 5. เพ่ือยกระดับคุณภาพคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหบริหารจัดการองคกรเชิงคุณภาพและ
ธรรมาภิบาลดวยหลักการบริหารราชการท่ีดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เพ่ือใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาอยูดีมีสุขขณะอยูในองคกรโดยอยูบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

7. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษามีประสิทธิภาพตอการดําเนินงานในองคกรและเกิดประสิทธิผลอันดี 
 

2.4 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตเปนนักเทคโนโลยีใหเปนมืออาชีพ  มีความรูคูคุณธรรม และมีทักษะท่ีเชี่ยวชาญ ตรงกับ

ความตองการของสังคม 
2. พัฒนางานวิจัย และสรางองคความรูความเปนเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และ

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

 
2.5 วัตถุประสงค 

1. มีความสามารถในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีใหโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาแก
ชุมชนและทองถ่ิน สอดคลองกับการขาดแคลนและความตองการพัฒนากําลังคนของประเทศและมีมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ 

2. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูและการเพ่ิมศักยภาพ
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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 3. มีขีดความสามารถในการวิจัยท่ีเพ่ิมคุณคาทุนทางสังคมใหแกชุมชนและทองถ่ินและเปนประโยชนใน
การพัฒนาประเทศ 

4. มีความสามารถในการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการ และ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. มีความสามารถในการสงเสริม พัฒนา อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรางและรักษาทุนทาง
สังคม 

6. มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
3.1 โครงสรางองคกร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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4. รายช่ือผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
4.1 รายช่ือผูบริหาร 
1. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี คณบดี 
2. อาจารยอําพล  เทศดี    รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนพัฒนา 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ รองคณบดีฝายวิชาการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย.ดร.วิวัฒน  คลังวิจิตร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
1. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  คลังวิจิตร กรรมการ 
3. อาจารยอําพล  เทศดี    กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวกรรณิกา  สรอยสําโรง   ผูชวยเลขานุการ 
 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

5.1.1 สาขาวิขาการจัดการเทคโนโลยี 
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

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 
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ระดับปริญญา ช่ือหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปท่ี

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

ทล.บ. พ.ศ.2560 2  
มีนาคม  
2560 

17  
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

วท.บ. พ.ศ.2560 2 
มีนาคม  
2560 

2 
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
และคอมพิวเตอร 
 

วท.บ. พ.ศ.2559 3  
มีนาคม 
2559 

15  
มิถุนายน

2559 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเมคคาทรอ
นิกสและหุนยนต 
 

วศ.บ. พ.ศ.2560 2  
มีนาคม 
2560 

8  
กันยายน 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม 
 

วศ.บ. พ.ศ.2560 1  
กันยายน 
2559 

17 
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
 

วศ.บ. พ.ศ.2560 2  
มีนาคม 
2560 

17 
สิงหาคม 
2560 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

วศ.บ. พ.ศ.2560 2  
มีนาคม 
2560 

 

17 
สิงหาคม 
2560 
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ระดับปริญญา ช่ือหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปท่ี

ปรับปรุง
ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันท่ี สกอ.      
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี 

วท.ม. พ.ศ.2560 2  
กุมภาพันธ 

2560 

31  
พฤษภาคม 

2560 
 
 

6. จํานวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร/สาขา 
เขาศึกษาป 

ตกคาง 
รวม

ท้ังหมด 2561 2560 2559 2558 

1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
และคอมพิวเตอร 18 38 27 15 11 109 
2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 10 10 12 14 18 64 
3. หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรม 
 19 - 51 80 27 177 
4. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตาบัณฑิต 
สาขาวิชาเมคคาทรอ
นิกสและหุนยนต 
 18 21 25 27 2 93 
5. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 

57 

 
 
 
 

74 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

131 
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7. จํานวนอาจารยและบุคลากร 

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนอาจารยและบุคลากร ท้ังหมด จํานวน 57.5 คน ดังนี้ 
1. อาจารย(ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) จํานวน 40.5 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 

42.5 26.5 12 4 - 13 1 41.5 

 
8.2 อาคารสถานที่ 

อาคารเรียน  หองเรียนและหองปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     1.  อาคาร  9 (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

ช้ันท่ี  1  
- สํานักงานคณบดี 
- หองคณบดี 
- หองรองคณบดี 
- หองประชุม 

 

หลักสูตร/สาขา เขาศึกษาป 
ตกคาง 

รวม
ท้ังหมด 2561 2560 2559 2558 

6. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

 
 
 

36 

 
 
 

25 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

61 
7. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
 
 

57 

 
 
 

32 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

89 
8. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลย ี

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
9 
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- หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
ช้ันท่ี  2 
- หองพักอาจารยสาขาการจัดการเทคโนโลยี 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
- หองคอมพิวเตอรแมขาย 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 
ช้ันท่ี  3  
- หองพักอาจารยสาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
- หองปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
- หองปฏิบัติการวิศวกรรมสองสวาง  
- หองปฏิบัติการปองกันระบบไฟฟา  
- หองปฏิบัติการวงจรไฟฟา  
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส  
- หองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา  
- หองปฏิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  
- หองเก็บเครื่องมือไฟฟา  
ช้ันท่ี  4 
- หองเรียนรวม 
ช้ันท่ี  5 
- หองเรียนรวม  
- หองพักอาจารยสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

          2.  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1  
                ช้ันท่ี  1  

- หองปฏิบัติการชางยนต 
- หองปฏิบัติการโลหะ 
ช้ันท่ี  2 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
- หองปฏิบัติการ PLC 
3.  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2  
ช้ันท่ี  1 
- หองปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 
- หองปฏิบัติการเครื่องมือกล 
- หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ 
- หองปฏิบัติการโยธา 
4. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3  

http://itec.vru.ac.th/branch-detail.htm
http://itec.vru.ac.th/branch-detail-03.htm
https://sites.google.com/vru.ac.th/mre
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ช้ันท่ี  1 
- หองพักอาจารยสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- หองปฏิบัติการงานไมและออกแบบ 
- หองปฏิบัติการเซรามิกส 
ช้ันท่ี  2 
- หองพักอาจารยสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
- หองปฏิบัติการงานชางท่ัวไป  
- หองปฏิบัติการกราฟก 
ช้ันท่ี 3 
- หองพักอาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 -    หองปฏิบัติการงานออกแบบ                                                                                        
-    หองเขียนแบบ 

 5.  อาคารกิจการนักศึกษา 
ช้ันท่ี  1  
- โรงอาหาร 
ช้ันท่ี  2 
- หองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หองประชาสัมพันธ 
- หองสมุด 

 
 
9. เอกลักษณ อัตลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 

9.1 เอกลักษณ 
                เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9.2 อัตลักษณ 
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 

10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
1. วิเคราะหคุณลักษณะท่ีตองการของคณะนําสู 
การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาท่ี มีการ
ประเมินความสําเร็จและแสดงถึงพัฒนาการได 

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

2. ควรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก

- กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือรวมกันนําผลการประเมินความสําเร็จ
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สังคมมาปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน การจัดโครงการในอนาคตตอไป 

ตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาแกสังคมใน
ปงบประมาณ 2561 มาพัฒนาแผนการดําเนินงาน
บริการวิชาการแกสังคมปงบประมาณ 2562 ท่ีมีการ
กําหนดเปาหมายการชี้วัดท่ีชัดเจนสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการนําผลท่ีไดจากการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ไปดําเนินการปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมในปตอไป 

- กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือรวมกันนําผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผนและกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมในปงบประมาณ 2561 มาพัฒนา
แผนการดํ า เนินงาน กิจกรรมด านการทํานุบํ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมปงบประมาณ 2562 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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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงช้ี 
ปการศึกษา 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี 
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวนิภารัตน อินทรรักษ 
นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 492 , 322-323 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2561 ในหลักสูตรและสาขาวิชาตางๆดังนี้ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

1.1 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

2.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 
2.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
4.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
4.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
4.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
4.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
 

และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด โดยมี
ผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังนี้  
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ช่ือหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
องคประกอบ 

ท่ี 1 
ผลรวมของคาคะแนน
เฉล่ียองคประกอบท่ี  

2 - 6 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 

ผาน 3.33 
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผาน 3.18 
 

3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

ผาน 3.88 
 

4. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาแมคคา
ทรอนิกสและหุนยนต 

ผาน 3.11 
 

5. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ผาน 3.08 
 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

ผาน 2.47 
 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

ผาน 2.82 
 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี 

ผาน 3.16 
 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  25.03  
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 8 หลักสูตร  

คะแนนท่ีได 3.13  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

คาเฉลี่ย 3.51 3.13  3.13 ไมบรรลุ 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1(1) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
และคอมพิวเตอร 

1.1(2) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

1.1(3) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต 
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1.1(4) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกสและหุนยนต 

1.1(5) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

1.1(6) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

1.1(7) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.1(8) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลย ี

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี 
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวนิภารัตน อินทรรักษ 
นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 492 , 322-323 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 44 คน 
มีคณาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีรายละเอียดดังนี้  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 42.5 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

13 
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แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 13 
x 100 =  รอยละ 30.59 

 42.5 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 30.59 
x 5 =  3.82 คะแนน 

 40 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ 30.59  3.82 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2(1) รายชื่อคณาจารย ท่ีปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต 1 
สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี 
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวนิภารัตน อินทรรักษ 
นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 492 , 322-323 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 44 คน 
มีอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีรายละเอียดดังนี้  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 42.5 

2. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 26.5 

3. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  12 

4. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  4 

5. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 

รวมจํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 16 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 16 
x 100 =  รอยละ 37.65 

 42.5 
2.แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 37.65 
x 5 =  3.14 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 52.15 รอยละ 37.65  3.14 คะแนน ไมบรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3(1) รายชื่อคณาจารย ท่ีปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต 1 
สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี 
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวนิภารัตน อินทรรักษ 
นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 492 , 322-323 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวนนักศึกษาคงอยูท้ังสิ้น 733 คน มีอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีคงอยูจริงประกอบดวย 8 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอมพิวเตอร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 733 
2.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 591.89 
3.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  42.5 
4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 13.93 
5.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 20 
6.ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง - 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

-6.07 

7.รอยละคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน -30.37 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2561 :  24  
 

 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

-6.07 
x 100 =  รอยละ-30.37 

20 
 
2.นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน  5  คะแนน 
 2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20   คิดเปน 0  คะแนน 
 2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

5 - 
-30.37 

 =         5     คะแนน 
4 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ ≥10 รอยละ -30.37 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4.1(1) ขอมูลคา SCH และ FTES ปการศึกษา 2561  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
ผศ.สัญลักษณ ก่ิงทอง 
อ.ภัทราภรณ เหนือศรี 
อ.สุธาสินี อินตุย 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นายปณณ สุขสารี 

หนวยงานรบัผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : กองพัฒนานักศึกษา 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 02-909-1752 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail :  ransaya@hotmail.com 

            Room_ab13@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

 
ผลการดําเนินงาน 
 
 ขอ 1.จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางคุณภาพ ศักยภาพ และพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงจัดใหมีการใหความรู
เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาตั้งแตกอนเปดภาคการศึกษาแรก โดยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาโดยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังปญหา
ทางการเรียนและปญหาสวนตัว นอกจากนั้นแลวทางคณะไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการและ
การใชชีวิตแกนักศึกษาเปนประจําทุกปในทุกชั้นป 

ในปการศึกษา 2561 มีการดําเนินการเก่ียวกับงานดังกลาว ดังนี้ 
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เตรียมความพรอมทางดานการเรียนท้ังดานทักษะคํานวณ วิชาคณิตศาสตรและฟสิกส โดยกิจกรรมแตละดานจะ
สอดแทรกทักษะการใชชีวิตรวมอ่ืนผูอ่ืนหรือเพ่ือนใหม เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี1 ไดรูจักเพ่ือนตางๆสาขามากข้ึน 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสันทนาการเพ่ือแนะแนวและแนะนําการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากอาจารยและรุนพ่ี
แกนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาแรก และเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันตอนักศึกษาดวยกัน ครู-อาจารย ตอ
คณะและสถาบัน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความคิดและความเปนผูนําของนักศึกษา รวมท้ัง
ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางรุนพ่ีและรุนนองอีกดวย 

2) โครงการเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปท่ี 1
เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ลักษณะกิจกรรมเปนการบรรยายใหความรูความเขาใจภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา 
เนื้อหาการเตรียมความพรอมจะเปนลักษณะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเนนท้ังทางดานฟง พูด อาน เขียน
กับเจาของภาษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตในชีวิตประจําวันไดอยางม่ันใจ และ
คุนเคยกับสําเนียงภาษาท่ีถูกตอง 

3) โครงการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือสานสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุน
นอง เพ่ิมความรักความสามัคคี ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 โดยลักษณะกิจกรรมเปนฐานกิจกรรมกลุม โดย
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นักศึกษาชั้นปท่ี2ดําเนินกิจกรรมใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขารวม ในสวนของการเตรียมความพรอมดานวิชาการ
มีแนวทางเพ่ือใหนักศึกษาป1 รูจักสาขาตางๆในคณะเพราะทุกสาขาลวนมีความเก่ียวของกับสายงานตนเอง 
ดังนั้นกิจกรรมจึงมุงเนนใหความสําคัญและลักษณะเดนของแตละสาขากอนท่ีจะเขาชั้นเรียนจริง สําหรับสวนของ
กิจกรรมสันทนาการมีลักษณะเปนฐานกิจกรรม ละลายพฤติกรรมและสานสานสัมพันธโดยการเลนเกมรวมกัน 
ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดมีโอกาสรูจักกันระหวางเพ่ือน รุนพ่ี และอาจารย ตามลําดับ 

4) มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป เพ่ือดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ตั้งแตแรกเขาศึกษาใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจนสําเร็จการศึกษา โดยจะใหคําปรึกษาในทุกๆ ดาน เชน ปญหาเนื้อหาเรียน ปญหา
การวางแผนการเรียน ปญหาการศึกษาเลาเรียน การขาดแคลนทุนทรัพยท่ีอยูอาศัย การปรับตัว และปญหา
สุขภาพ โดยทางคณะมีการกําหนดชั่วโมงใหพบอาจารยท่ีปรึกษาในทุกวันพุธชวงเวลา 13.00 – 16.00 น. 
อยางไรก็ตามทางคณะไดมีชองทางอ่ืนๆเพ่ือติดตอเม่ือนักศึกษาตองการความชวยเหลือเรงดวน เชน เบอรโทร 
กลุมแอพลิเคชั่นไลน เปนตน 

5) ในระหวางภาคการเรียนมีการใหคําปรึกษาและการปรับพ้ืนฐานดานการคํานวณใหแกนักศึกษา โดยเปด
สอนวิชาฟสิกสเพ่ิมเติมจากการเรียนในหองเรียน เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี1 และนักศึกษาท่ีไมผานในรายวิชานั้นๆ
มาเขาเรียน ในชวงวันพุธบาย เวลา 13.00 - 16.00น. 
เอกสารหลักฐาน 

1.5.1(1) คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
1.5.1(2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
1.5.1(3) คําสั่งโครงการเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
1.5.1(4) แตงตั้งเจาหนาท่ีดูแลขอมูลดานสารสนเทศ 
1.5.1(5) โทรศัพท 02-5293829, 02-9093048 
1.5.1(6) สรุปโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมภาคปกติ 
1.5.1(7) สรุปภาพการเรียนการสอนและใหคําปรึกษาวิชาฟสิกส 
 

 ขอ 2.มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดประชาสัมพันธ กิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
คณะ ใหแกนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ อาทิเชน ประกาศรับสมัครงานพารทไทม (Part-time) ซ่ึงทางคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดรับขอมูลจากกองพัฒนานักศึกษามาประชาสัมพันธภายในคณะ เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาส
ใหนักศึกษามีชองทางในการไดเพ่ิมรายได ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนคือ มีนักศึกษาภายในคณะใหความสนใจในการรับสมัคร
งานพารทไทม (Part-time) ในแตละครั้งเม่ือทราบขอมูลการรับสมัคร รวมไปถึงการประกาศผูไดรับทุนการศึกษา 
การสมัครเขาพักในหอพักนักศึกษา ซ่ึงสามารถรับบริการไดผานเว็บไซตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://itec.vru.ac.th และ fanpage facebook ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://www.facebook 
.com/itec.vru.page/ และระบบวิทยุออนไลน RM Station ตลอดจนติดประกาศผานบอรดประชาสัมพันธของ
คณะฯ ซ่ึงอยูบริเวณหนาลิฟทของอาคารเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาได ฝกฝน ศึกษาและหาประสบการณ
ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล นอกจากนั้นเม่ือมีขาวสารจากภายนอกเขามาทางคณะหรือ
มหาวิทยาลัย ทางคณะจะสงสําเนาหนังสือถึงประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเพ่ือประชาสัมพันธใหนักศึกษาท่ีมี
ความสนใจ หรือนักศึกษาท่ีมีความสามารถนั้นๆเขารวมกิจกรรมหรือสมัครทุนนั้นๆ 

https://www.facebook/
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เอกสารหลักฐาน 

1.5.2(1) เว็บไซตคณะ 
1.5.2(2) Facebook คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.5.2(3) ปายประกาศ 
 

 ขอ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนออกไปฝกประสบการณ จากการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา โดยกําหนดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะทําหนาท่ีติดตอประสานงานจัดหาแหลงฝกงานและวิชาชีพ และเพ่ือใหนักศึกษาทราบแนวทางในการปฏิบัติ
ตนและเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยการจัดโครงการความรวมมือจัดการศึกษา
แบบสหกิจศึกษา พรอมกับแนะนําแนวทางในการปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหม ๆ เตรียมพรอมสูการทํางาน  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาเปนท่ีปรารถนาของสังคม จึงไดจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานใหแกนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันท่ี 9 มกราคม และ 4 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูแนวทางและประสบการณในการทํางานจริงในสถาน
ประกอบการ และใหนักศึกษาทราบเรื่องการศึกษาตอหลังสําเร็จการศึกษาแลว นอกจากนั้นในวันท่ี 24 เมษายน 
2562 ทางคณะไดรับเกียรติทานวิทยากรจากบริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จํากัด ไดใหบรรยายแกนักศึกษาท่ีใกล
สําเร็จการศึกษา เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหความรู สิ่งท่ีตองทราบถึงการเตรียมตัวเขาสูการทํางาน
ดานอุตสาหกรรมและการเรียนรูสังคมในสถานประกอบการและเปดรับสมัครงานสําหรับนักศึกษาท่ีสนใจ  

 
เอกสารหลักฐาน 

1.5.3(1) รายวิชาเตรียมประสบการณวิชาชีพ 
1.5.3(2) สรุปโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
1.5.3(3) สมุดบันทึกการฝกงาน 
1.5.3(4) โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 

  ขอ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51                
จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดใหมีการสํารวจและประเมินคุณภาพของการใหบริการกับนักศึกษาในระหวาง
การศึกษา โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอกิจกรมท่ีเขารวมและการใหบริการท่ีนักศึกษาไดรับในดานตางๆ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและกิจกรรมตางๆ
ใหดีข้ึน ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในทุกกิจกรรมและบริการมี
คะแนนความพึงพอใจเกินกวาเกณฑท่ีกําหนด 3.51ทุกรายการ โดยสรุปผลจากการสํารวจแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษา ดังนี้  
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- ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตใหแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.23 
- ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.38 
- ดานการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการ และวิชาชีพแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 4.37 
 

เอกสารหลักฐาน 
1.5.4(1) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในดานตางๆ ตอการใหบริการ 
1.5.4(2) รายงานการประชุม 

 
  ขอ 5.นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในดานตางๆ ตอการใหบริการ
และการใหขอมูลท่ีทางคณะจัด พบวานักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมมีความพอใจในดานการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตใหแกนักศึกษานอยกวาอีก 2 ดานท่ีเหลือ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเชิงลึก
รายกิจกรรมใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตใหแกนักศึกษาพบวา 

1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ขอเสนอแนะ: ลักษณะกิจกรรมเตรียมความพรอมทางวิชาการควรมีความสอดคลองกับรายวิชาท่ีนักศึกษา
มักมีปญหาในการเรียน เชน วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และเคมีเปนตน 

การปรับปรุงพัฒนา: ในปการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียม
ความพรอมนักศึกษาใหม โดยจะปรับปรุงกิจกรรมเตรียมความพรอมทางวิชาการผานการจัดกิจกรรมกลุมให
ความรูดานภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรผานกิจกรรม และทางคณะจะ
ทําการสํารวจความพึงพอใจเพ่ือประเมินใหออกมาเปนตัวชี้วัดแสดงใหเห็นถึงผลการปรับปรุงและพัฒนาท่ีเกิดข้ึน 

2) ระบบอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป 

ขอเสนอแนะ: ชองทางการใหคําปรึกษาระหวางอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษายังไมหลากหลาย และ
นักศึกษาตองการชองทางการติดตออาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน ไมเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาเทานั้น เนื่องจาก
ปญหาบางเรื่องนักศึกษาตองการปรึกษาอาจารยแตละทานโดยไมตองรอผานอาจารยท่ีปรึกษา 

การปรับปรุงพัฒนา: คณะมอบหมายใหทุกหลักสูตรจัดใหมีชองทางในการติดตอใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
และแนะแนวการใชชีวิตเพ่ิมมากข้ึน อาทิเชน กลุม Line, กลุม Facebook, Facebook page หลักสูตร, Inbox 
สายตรงคณบดีและผูบริหาร เปนตน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถติดตอกับอาจารยทุกทานไดอยางรวดเร็วและ
ตลอดเวลา โดยในกลุม Social network ท่ีสรางข้ึน นอกจากมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหคําชี้แนะแลวยังมีอาจารย
ประจําหลักสูตรทุกทานอยูในทุกกลุมเพ่ือคอยใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคนในทุกดาน นอกจากนี้แลวการติดตอ
ผานโลกออนไลนยังเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการท่ีอาจารยสามารถนําบทเรียนหรือ
ความรูทางวิชาการท่ีเปนประโยชนสื่อสารผานนักศึกษาไดงายและรวดเร็ว ทําใหนักศึกษาไดขอมูลอยางท่ัวถึงและ
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สามารถแกปญหาตางๆไดทันทวงที รวมท้ังยังทําใหอาจารยทุกทานสามารถติดตามและดูแลนักศึกษาไดอยาง
ใกลชิด 

3) กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม 

ขอเสนอแนะ: ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูปกครองเขารวมประชุมผูปกครองรอยละ 75 ซ่ึงความพึง
พอใจของผูปกครองทุกทานมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ผูปกครองตองการใหมีการจัดประชุมใน
ลักษณะเดียวกันนี้เพ่ือกํากับติดตามผลการเรียน การใชชีวิตของนักศึกษา และพบอาจารยท่ีรับผิดชอบดูแล
นักศึกษาในทุกปการศึกษา 

การปรับปรุงพัฒนา: เม่ือประเมินผลการดูแลใหคําปรึกษารวมกันแบบสามขา จากการพบผูปกครองในป
การศึกษา 2561 พบวาอัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงข้ึน นักศึกษามีสัดสวนปญหาเรื่องผลการเรียนและการทํา
ผิดกฎระเบียบนอยลง ดังนั้นคณะจึงเห็นควรวาในปการศึกษา 2562 ควรใหมีการจัดประชุมผูปกครองและใหมี
การติดตามจํานวนผูปกครองใหเขารวมประชุมมากข้ึนเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของนักศึกษาทุกคน ซ่ึงเนื้อหาใน
การจัดประชุมประกอบดวยหัวขอดังนี้  

1. การแนะนําการใชชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
2. ขอกําหนดของผลการเรียนระหวางการเรียนจนกระท่ังการจบการศึกษาของนักศึกษา 
3. การชี้แจงกรณีของการเพ่ิม-ถอนรายวิชาของนักศึกษา 
4. บทบาทของอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยกอนเปดภาคการศึกษา วันท่ี 5 สิงหาคม 2561 จัดใหมีการประชุมผูปกครองรอบท่ี 1 มีผูปกครองเขา
รวมรอยละ 70 และเพ่ือความคลองตัวในการนัดหมาย คณะจึงจัดใหมีการประชุมรอบท่ี 2 โดยใหแตละหลักสูตร
ดําเนินการนัดผูปกครองของนักศึกษาในหลักสูตรเองในชวงเวลาหลังเปดภาคการศึกษา เพ่ือติดตามผูปกครองท่ี
ยังไมไดเขารวมประชุมเพ่ือนประชุมชี้แจง เม่ือรวมจํานวนผูปกครองท่ีเขารวมท้ังหมดมีรอยละ 80 ซ่ึงมากกวาใน
ปการศึกษา 2560 และเม่ือประเมินความพึงพอใจการเขารวมประชุมผูปกครองของผูปกครองทุกทานพบวาอยูใน
ระดับดีมาก ผลการประเมินมากจากการไดติดตอและสื่อสารระหวางผูปกครองและคณะอาจารย รวมถึง
ผูปกครองพึงพอใจสถานศึกษาท่ีนักศึกษาเรียน 

 
เอกสารหลักฐาน 

1.5.5(1) รายงานการประชุม 
1.5.5(2) รายงานสรุปกิจกรรมประชุมผูปกครองของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 
1.5.5(1) รายงานสรุปโครงการและความพึงพอใจกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ป

การศึกษา 2561 
 
  ขอ 6.ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา โดยขอมูลท่ี
ประชาสัมพันธของทางคณะ เชน การประกาศรับสมัครงานจากหนวยงานภายนอกมหาลัยเพ่ือใหศิษยเกาท่ีมี
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ความสนใจสามารถสมัครผานลิงคได นอกจากนั้นแลวยังมีขาวประชาสัมพันธดานอ่ืน ๆ รวมดวย เชน การ
นําเสนอผลงานวิจัย งานประชุมระดับชาติและงานประชุมระดับนานาชาติ หากศิษยเกามีความสนใจในงานวิจัย
สวนใด สามารถปรึกษากับทางอาจารยในคณะและเขียนวิจัยรวมได นอกจากนั้นทางคณะและหลักสูตรไดรวมกัน
แบงปนขอมูลขาวสารรวมถึงการอัพเดตขอมูลความรู ท่ีทันสมัยเพ่ือปรับใชในอาชีพของศิษยเกา ผานการ
ประชาสัมพันธจากเว็บไซตของคณะ Facebook, Facebook page ของหลักสูตร รวมท้ังยังเปนอีกหนึ่งชองทาง
เพ่ือใหนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาไดแลกเปลี่ยนความรูและแบงปนขอมูลซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้คณะยังไดมี
การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลได และทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการ
ประชาสัมพันธใหศิษยเการับรูเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการ และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน อาทิเชน แจง
ขอมูลของการจัดอบรมและใหความรูทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ดานหลักทางไวยากรณ เทคนิคการอานและฟง 
พรอมจําลองสถานการณสอบ ท่ีจัดข้ึนโดยศูนยภาษา ในวันท่ี 27 – 28 เมษายน 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนัก
ศิษยเกาไดมีความพรอมทางภาษาอังกฤษในการทํางาน ศิษยเกาสามารถนําไปปรับใชในอาชีพของตนเองไดท้ังใน
เรื่องของการสื่อสาร รวมไปถึงการปรับเลื่อนตําแหนงงาน เพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณได 

 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.6(1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูดานภาษาสากลสําหรับนักศึกษา 
1.5.6(2) เว็บไซตศูนยภาษา 
 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
อาจารยอําพล เทศดี 
อาจารยองอาจ  ทับบุรี 
อาจารยสุธาสินี  อินตุย 
อาจารยภัทราภรณ เหนือศรี 
 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวมานิตา  วรทัต 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : หนวยงานรับผิดชอบรวม : กองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 02-909-1752 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail :  tubburee.o@gmail.com 

             ransaya@hotmail.com 
             Room_ab13@hotmail.com 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม
ใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางานรวมกัน ตลอดจนพัฒนาทักษะการวางแผนการดําเนินงานตลอดจนหาแนว
ทางแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงสงเสริมและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรข้ึน โดยคณะคาดหวังใหนักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะฯ สําเร็จการศึกษาเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะครบถวนในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะเพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาของคณะฯ คือ “ทักษะเดน 
เนนคุณธรรม กาวนําวิชาการ ชํานาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” โดยปการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดานกิจการนักศึกษารวมกับตัวแทน
คณะกรรมการนักศึกษา ตามคําสั่งแตงตั้งท่ี 175/2561 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน  คลังวิจิตร เปน
ประธานคณะกรรมการ และมีอาจารยจํานวน 10 ทาน นักศึกษาองคการนักศึกษาอีกจํานวน 11 คน เขารวม
ประชุมจัดทําแผนในครั้งนี้ [1.6.1(1) - 1.6.1(2)] เพ่ือจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสอดรับกับ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือ
บรรจุเขาสูแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 [1.6.1(3)] - [1.6.1(5)]  โดยไดวาง
กรอบของการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน [1.6.1(6)] ตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ ดังนี้ 

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการทํางานเปนทีม และทักษะทางวิชาการ 
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสา รูจักความเสียสละบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม 
3. เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2561 :  32  
 

 

ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. เชิงปริมาณ 
    1.1 รอยละของกิจกรรมท่ีไดดําเนินตามแผน  ไมนอยกวารอยละ 80 
    1.2 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ในทุกโครงการไมนอยกวา 3.51 (เต็ม 5) 
2. เชิงคุณภาพ 
     2.1 นักศึกษามีจิตอาสา และรูจักความเสียสละ 
     2.2 นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
1.6.1(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.6.1(3) แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.6.1(4) แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.6.1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 4/2561 
1.6.1(6) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 ขอ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู 
            3) ทักษะทางปญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา และ 

สถานท่ีดําเนินการ 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
1.1) การเตรียมพรอมดาน
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ท า ง ด า น
เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
[1.6.2(1)] 

7 - 9 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 

 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

เ พ่ือ เปนการฝ ก ทักษะการปฏิ บั ติ ง านช า ง
เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
เพ่ือสรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษา เครื่องมือ
ทางชาง 
 

1.2) คายภาวะผูนําและพัฒนา
บุคลิกภาพ[1.6.2(2)] 

27 - 29 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 

 

เพ่ือใหนักศึกษากลาแสดงออกอยางถูกตอง 
เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพและภาวะผูนํา ผู
ตามท่ีดี 
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ณ โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จ.นครนายก 

เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

1.3) ไหวครูชาง 
 [1.6.2(3)] 

6 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

 
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ 

เพ่ือเปนการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความกตัญูตอครู
อาจารย 

2) ความรู  
2.1) คายภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา [1.6.2(4)] 

10 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561 

ณ หอง 9404 – 9405 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพ่ือเสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการใชใน
ชีวิตประจําวันและการใชในการสมัครงานและทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2) การปฐมนิเทศและนิเทศ
นักศึ กษาฝ กป ร ะสบกา รณ
วิชาชีพ 
 [1.6.2(5)] 

9 มกราคม และ 4 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และสถานประกอบการณ 

เพ่ือจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน  
เ พ่ือดําเนินการติดตามการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

3) ทักษะทางปญญา 
3.1) การนําเสนอผลงาน
วิชาการของนักศึกษา [1.6.2(6)] 

20 - 23 มกราคม  
พ.ศ. 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

เพ่ือนํานักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
เพ่ือนํานักศึกษาไปรวมการแสดงแขงขันในงาน
แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ 
 

3.2) การนําเสนอผลงานเชิง
ประจักษของนักศึกษาในเวที
วิชาการ [1.6.2(7)] 

2 - 7 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 

เพ่ือนํานักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา และ 

สถานท่ีดําเนินการ 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) การแขงขันกีฬาภายใน
คณะ [1.6.2(8)] 

19 – 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

ณ สนามกีฬาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสนามกีฬา

กลางของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหนักศึกษาตางสาขาไดรวมกันทํากิจกรรม
ดวยกัน 
เพ่ือใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี  
เพ่ือใหเกิดสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ 

4.2) การแขงขันกีฬานักศึกษา
ภาคปกติ 
[1.6.2(9)] 
 

12-16 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

ณ สนามกีฬากลางของ
มหาวิทยาลยั ฯ 

เพ่ือเสริมสรางสุขพลานามัยใหกับ 
นักศึกษา                       
เพ่ือใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
ในหมูคณะ 

4.3) เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน 
[1.6.2(10)] 
 

29 เมษายน -1 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2562 

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณะครุศาตร และหนา

มหาวิทยาลยั ฯ 

เพ่ืออบรมนักศึกษาใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมใน
การดํารงชีวิตในสังคม 
เ พ่ือให นักศึกษามีความรู ด านการยกระดับ
คุณธรรมและจริยธรรม 
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5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) การสงเสรมิอาชีพพ้ืนฐาน
ใหนักศึกษา [1.6.2(11)] 

26 – 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

เพ่ือจัดบริการชุมชนจากการกระบวนการเรียนรู
วิชาพ้ืนฐานของคณะ   
 

5.2) ปจฉิมนิเทศ [1.6.2(12)] 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561และ 
24 เมษายน พ.ศ. 2562 

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เพ่ือจัดอบรมใหนักศึกษาทราบถึงการเตรียมตัว
เขาสูการทํางานดานอุตสาหกรรมและการเรียนรู
สังคม  
เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงการปฏิบัติตนเปน
บัณฑิตท่ีดีตอผูใชบัณฑิต 

 
 
 

เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1) แบบนําเสนอกิจกรรมการเตรียมพรอมดานทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.6.2(2) แบบนําเสนอกิจกรรมคายภาวะผูนําและพัฒนาบุคลิกภาพ 
1.6.2(3) แบบนําเสนอกิจกรรมไหวครูชาง 
1.6.2(4) แบบนําเสนอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
1.6.2(5) แบบนําเสนอกิจกรรมการปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
1.6.2(6) แบบนําเสนอกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 
1.6.2(7) แบบนําเสนอกิจกรรมการนําเสนอผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาในเวทีวิชาการ 
1.6.2(8) แบบนําเสนอกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในคณะ 
1.6.2(9) แบบนําเสนอกิจกรรมการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ 
1.6.2(10) แบบนําเสนอกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน 
1.6.2(11) แบบนําเสนอกิจกรรมการสงเสริมอาชีพพ้ืนฐานใหนักศึกษา 
1.6.2(12) แบบนําเสนอกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 
 ขอ 3.จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมเห็นความสําคัญของบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ จึงไดจัด
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานผานการทํางานรวมกับชุมชน กิจกรรมยอยท่ี 26 
การใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา [1.6.7(1)] ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอง
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากอาจารยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีมี
ประสบการณดานการประกันคุณภาพทางการศึกษามาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู เพ่ือใหนักศึกษานํา
ความรูท่ีไดรับมาใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ [1.6.3(1)] 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(1) แบบนําเสนอการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
1.6.7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 5/2561 
 
 ขอ 4.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 
       ในปการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของทุก
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน ตลอดจนนําปญหาและขอเสนอแนะจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในปการศึกษา 2560 มา
ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2561 ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค 

ผลจากการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

1) การเตรียมพรอมดาน
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ ท า ง ด า น
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
[1.6.4(1)] 

เพ่ือเปนการฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานชางเทคโนโลยี
พ้ืนฐาน 
เพ่ือสรางจิตสํานึกในการ
บํารุงรักษา เครื่องมือทางชาง 

นักศึ กษา ใหม ทุกคน
ไดรับการฝกพ้ืนฐานจาก
อาจารยทุกสาขาท้ังหมด 7 
สาขาวิชา 
นักศึกษาใหความสนใจ 
และ ร ะมั ด ร ะ วั งตลอด
ระยะเวลา ท่ี ทํ าการฝ ก
ทักษะพ้ืนฐาน สงผลให
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ไมพบการชํารุดเสียหาย
ของเครื่องมือ 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรมีการทดสอบการทํา
กิจกรรมตางๆ กอนจัดจริง 
เพ่ือหาระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
การจัดกิจกรรมในแตละ
ฐานการเรียนรู แล ว เสร็ จ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

2) คายภาวะผูนําและพัฒนา
บุคลิกภาพ [1.6.4(2)] 

เพ่ือใหนักศึกษากลา
แสดงออกอยางถูกตอง 
 

นักศึกษารวมแสดงรอบ
กองไฟไดอยางสนุกสนาน 
ปราศจากความเขินอาย 
 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรนัดหมายลวงหน า 
และมีบทลงโทษท่ีชัดเจน
สําหรับนักศึกษาท่ีไมสามารถ
ปฏิบัติตามกําหนดเวลาได 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค 

ผลจากการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

2) คายภาวะผูนําและ
พั ฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ 
[1.6.4(2)] (ตอ) 

เพ่ือใหนักศึกษามี
บุคลิกภาพและภาวะผูนํา ผู
ตามท่ีด ี
 
 
 

เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

ในแตละกลุมยอยของ
นักศึกษามีหั วหน า  รอง
หัวหนา และเลขา ซึ่งทําให
ทุ ก ก ลุ ม ป ร ะ ส บ ค ว า ม 
สําเร็จในการทํากิจกรรมทุก
กิจกรรม 
ระหวางพักจากการทํา
กิจกรรม แตละกลุมไดทํา
การประชุม เ พ่ือหาแนว

ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
นัก ศึกษามา ท่ี เข า ร วม
โ ค ร ง ก า ร ม า ทั น เ ว ล า 
เน่ืองจากมีการประกาศบล
ลงโทษของการขาดกิจกรรม
ของคณะ ไวในสมุดบันทึก
กิจกรรมอยางชัดเจน 
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ทางการทํางานของกลุม 

3) ไหวครูชาง [1.6.4(3)] เพ่ือเปนการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
 
เพ่ือใหนักศึกษาตระหนัก
ถึงความกตัญตูอครูอาจารย 

มีนักศึกษาเขารวมพิธี
ท้ังหมด 357 คน คิดเปน
รอยละ 96 
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น เ ข า
กราบอาจารยดวยความ
ออนนอมถอมตน 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรมีการสั่งทําบายศรีท่ี
เปนใบตองสดมาใชในการ
ประกอบพิธี 
 

ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
สั่งทําบายศรีใบตองสดมา
ใชในการประกอบพิธี ทําให
นักศึกษามีความรูสึกเคารพ 
และบูชาในพิธีกันทุกคน 

4) คายภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา [1.6.4(4)] 

เ พ่ื อ เ สริ ม ทักษะภาษา 
อั งกฤษสํ าหรั บการ ใช ใน
ชีวิตประจําวันและการใชใน
การสมัครงานและทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

นั ก ศึ ก ษ า ผ า น ก า ร
ทดสอบจํานวน 75 คน 
จากจํานวนนักศึกษาของ
โครงการท้ังหมด 75 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

- 

5) การปฐมนิเทศและนิเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ [1.6.4(5)] 

เ พ่ื อจั ดการปฐม นิ เทศ
นักศึกษาฝกงาน 
 
เพ่ือดําเนินการติดตามการ
ฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา 

นักศึกษาช้ันปท่ี 4 เขา
รวมกิจกรรมทุกคน คิดเปน
รอยละ 100 
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ี
อ อ ก ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
วิชาชีพไดรับการนิเทศจาก
อาจารยอยางนอย คนละ 1 
ครั้ง และมีการรายงานผล
ภายหลังเสร็จสิ้นภาระกิจ 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรมีการเชิญวิทยากรท้ัง
ท่ีเปนหัวงานในสาขาอาชีพ 
และหัวหนางานฝายบุคคล
มาใหความรูการหางานใน
เบ้ืองตน 
 

ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
เชิญหัวหนาฝายบุคคล
จากบริษัท ซีแอลพี เอ็นจี
เนียริ่ง จํากัดมาใหความรู
เรื่องวิธีการสมัครงาน และ
เชิญหัวหนางานไฟฟา งาน
ออกแบบ และงานการผลิต
จากบริษัท แม็กเว็ลธ อิน
โนเวช่ัน จํากัด มาใหความรู
เก่ียวกับวิธีการทํางาน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค 

ผลจากการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

6) การนําเสนอผลงาน
วิ ช า ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
[1.6.4(6)] 

เ พ่ื อ นํ า นั ก ศึ ก ษ า ไ ป
เผยแพรผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรม เครื่องกล ได
รวม นํา เสนอผลงาน ณ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
สกลนคร 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรมีการฝกฝนนักศึกษา
ใหยาวนานข้ึน และเนนการ
ถายทอดประสบการณตรง
จากพ่ีสูนอง 
 
ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
นั กศึ กษา ไ ด รั บ ฝ ก ฝ น
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เ พ่ือนํานักศึกษาไปรวม
การแสดงแขงขันในงานแสดง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตางๆ 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
วิ ศ ว ก ร ร ม อั ต โ น มั ติ  
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 
แ ล ะ ส า ข า วิ ช า
อิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
อมพิวเตอร  ได เขาร วม
แขงขันการออกแบบระบบ
ควบคุมในงานอุตสาห - 
กรรม ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

ย า ว น า น ข้ึ น  แ ล ะ ยั ง ใ ห
ตัวแทนจากบริ ษัทท่ีเปนผู
จําหนายผลิตภัณฑเปนผูให
เทคนิคท่ีสําคัญหลายอยาง 
จนทําใหนักศึกษาสามารถ
ควารางวัลกลับมาได 

7) การนําเสนอผลงานเชิง
ประจักษของนักศึกษาใน
เวทีวิชาการ [1.6.4(7)] 

เ พ่ื อ นํ า นั ก ศึ ก ษ า ไ ป
เผยแพรผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติ 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมอัตโนมัติ และ
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรมไฟฟา ไดเขารวม
แขงขันการออกแบบระบบ
ควบคุมเครื่ องจักรผ าน 
IOT ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี 

- 

8) การแขงขันกีฬาภายใน
คณะ [1.6.4(8)] 

เพ่ือใหนักศึกษาตางสาขา
ไดรวมกันทํากิจกรรมดวยกัน 

นักศึกษาทุกช้ันป จาก 
7 สาขาวิชา (คิดเปนรอย
ละ 100) ไดเขารวม
กิจกรรมแขงขันกีฬา 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรจัดตั้ ง งบประมาณ
โครงการแขงขันกีฬาภายใน
คณะข้ึน ในปงบประมาณ
หนา 
 
ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
จั ด ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการแขงขันกีฬาภายใน
ค ณ ะ ข้ึ น ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการของคณะ ประจําป 
2 5 6 2  โ ด ย มี จํ า น ว น
งบประมาณ 20,000 บาท 

เ พ่ือให เ กิดความสมัคร
สมานสามัคคี 

นักศึกษาท่ีลงแขงขัน
กีฬาประเภททีมสามารถ
แขงขันไดอยางเปนนํ้าหน่ึง
ใจเดียวกัน ถึงแมจะมา
จากหลากหลายสาขาวิชา 

เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด สุ ข ภ า พ
พลานามัยท่ีสมบูรณ 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
แข ง ขั น กีฬ า ไ ด อ ย า ง มี
ความสุขโดยปราศจาก
อาการปาดเจ็บ และการ
ลมปวย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงคของ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค 

ผลจากการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

9) การแขงขันกีฬานักศึกษา
ภาคปกติ [1.6.4(9)] 

เ พ่ื อ เ ส ริ ม ส ร า ง สุ ข
พลานามัยใหกับนักศึกษา                       

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
แข ง ขั น กีฬ า ไ ด อ ย า ง มี
ความสุขโดยปราศจาก
อาการปาดเจ็บ และการ
ลมปวย 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรมีการประชุมและแบง
หนาท่ีงานใหชัดเจนเพ่ือวาง
แผนการใชงบประมาณอยาง
เหมาะสม 
 
ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
มีการประชุม และแบง

เ พ่ือให เ กิดความสมัคร
สมานสามัคคีในหมูคณะ 

นักศึกษาท่ีลงแขงขัน
กีฬาประเภททีมสามารถ
แขงขันไดอยางเปนนํ้าหน่ึง
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ใจเดียวกัน ถึงแมจะมา
จากหลากหลายสาขาวิชา 

หนาท่ีงานอยางชัดเจนจนทํา
ใหสามารถแบงงบประมาณ
ไดอยางเหมาะสมมากข้ึน 
 

10) เสริมสรางคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ บํ า เ พ็ ญ
ประโยชน [1.6.4(10)] 

เพ่ืออบรมนักศึกษาใหเกิด
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

นัก ศึกษาสามารถใช
ชีวิต และรวมทํางานกับ
สมาชิกกลุมคนอ่ืนๆ ได
อยางปกติสุข 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรจัดกิจกรรมในสถานท่ี
ไมหางจากมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ลดคาใชจายในการเดินทาง 
 

ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
จั ด กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า
ภายในมหาวิทยาลัย ทําให
สามารถลดคาใชจายในการ
เดินทางลงไดมาก 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู
ดานการยกระดับคุณธรรม
และจริยธรรม 

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
ยกตัวอยางการประกอบ
วิชาชีพของตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริตไดทุกคน คิด
เปนรอยละ 100 

11) การสงเสริมอาชีพ
พ้ื น ฐ า น ใ ห นั ก ศึ ก ษ า 
[1.6.4(11)] 

เพ่ือจัดบริการชุมชนจาก
การกระบวนการเรียนรูวิชา
พ้ืนฐานของคณะ 

นักศึกษาสามารถจัดตั้ง
คารแคร และบริการลาง
รถดวยความเอาใจใส จนมี
ผู ม า ใ ช บ ริ ก า ร อ ย า ง
ตอเน่ืองในทุกๆ เดือน 

- 

12) ปจฉิมนิเทศ [1.6.4(12)] เพ่ือจัดอบรมใหนักศึกษา
ทราบถึงการเตรียมตัวเขาสู
การทํางานดานอุตสาหกรรม
และการเรียนรูสังคม 

นักศึกษาไดรับความรู
เรื่องการเตรียมตัวหางาน
โดยวิทยากรจากบริษัท ซี
แอลพี เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด 
และบริษัท แม็กเว็ลธ อิน
โนเวช่ัน จํากัด 

ขอเสนอแนะจากปกอนหนา 
ควรเนนเรื่องการสมัคร
งานผานระบบออนไลนให
มากข้ึน 
 

ผลการดําเนินงานปปจจุบัน 
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการ
ส น มั ค ร ง า น ผ า น ร ะ บ บ
อ อ น ไ ล น  แ ล ะ ฝ ก ทํ า ใ บ
ประวัติสวนตัวดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใหนักศึกษาตระหนัก
ถึงการปฏิบัติตนเปนบัณฑิตท่ี
ดีตอผูใชบัณฑิต 

นั ก ศึ ก ษ า เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึน ภายหลังจากรับฟงการ
ใหความรูจากวิทยากร 

 

      นอกจากนี้เพ่ือเปนการปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2562 ใหดีข้ึน ทาง
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดจัดการประชุมสัมมนาหลังจากสิ้นสุดปการศึกษาเพ่ือประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีไดดําเนินการไปแลววามีขอบกพรองอยางไรบาง ซ่ึงผูเขารวมประชุม/สัมมนาตาง
ชวยกันระดมความคิดเห็น และชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
[1.6.7(1)],[1.6.4(13)] 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) แบบนําเสนอกิจกรรมการเตรียมพรอมดานทักษะวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.6.4(2) แบบนําเสนอกิจกรรมคายภาวะผูนําและพัฒนาบุคลิกภาพ 
1.6.4(3) แบบนําเสนอกิจกรรมไหวครูชาง 
1.6.4(4) แบบนําเสนอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
1.6.4(5) แบบนําเสนอกิจกรรมการปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปการศึกษา 2561 :  39  
 

1.6.4(6) แบบนําเสนอกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 
1.6.4(7) แบบนําเสนอกิจกรรมการนําเสนอผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาในเวทีวิชาการ 
1.6.4(8) แบบนําเสนอกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในคณะ 
1.6.4(9) แบบนําเสนอกิจกรรมการแขงขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ 
1.6.4(10) แบบนําเสนอกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน 
1.6.4(11) แบบนําเสนอกิจกรรมการสงเสริมอาชีพพ้ืนฐานใหนักศึกษา 
1.6.4(12) แบบนําเสนอกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
1.6.4(13) สรุปแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
            ประจําปการศึกษา 2561 
1.6.7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 5/2562 
 ขอ 5.ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการทุกครั้งภายหลังจากเสร็จจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม ดวยการประชุมสรุปรวมกันกับนักศึกษาผูดําเนิน
กิจกรรม และภายหลังจากการดําเนินทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นยังมีการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานตลอดป
การศึกษา ซ่ึงไดผลการประเมินความสําเร็จดังนี้ [1.6.4(13)] 

1. ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

บรรล ุ() ไมบรรล ุ() 
1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
การทํางานเปนทีม และทักษะทาง
วิชาการ 

จากการเฝาสังเกตุพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมของนักศึกษาพบวาทุกกิจกรรม
ท่ีจัด ข้ึนนักศึกษาสามารถรวมมือกัน
ทํางานจนกิจกรรมสําเร็จไปได ถึงแมบาง
กิจกรรมอาจมีความคิดเห็นไมตรงกันบาง 
แต เ มื่ อ ไ ด ทํ ากา รประ ชุมกลุ ม แล ว
นักศึกษาสามารถปรับตั วให ทํางาน
รวมกับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ไดเปนอยางด ี

  

 
 
 

วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

บรรล ุ() ไมบรรล ุ() 
 ทุก กิจกรรมทาง วิชาการ ท่ีจั ด ให

นั ก ศึ ก ษ า อั น ไ ด แ ก  กิ จ ก ร ร ม ค า ย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  กิจกรรม
การนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา  
กิจกรรมการนําเสนอผลงานเชิงประจักษ
ของ นักศึ กษาใน เ ว ที วิชาการ  และ
กิจกรรมปจฉิมนิเทศ มีนักศึกษาท่ีเขา
รวมโครงการทดสอบผานท่ีกําหนดเกิน
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กวารอยละ 80 ทุกกิจกรรม 
2. เพ่ือสงเสริมให นักศึกษามีจิต
อาสา รูจักความเสียสละบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือสวนรวม 

จากการเฝาสังเกตุพฤติกรรมการทํา
กิจกรรมของนักศึกษาพบวาในกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษารวมกันปรับปรุง/
ซอมแซมศาลารอรถ สะพานลอย และ
ซอมแซมระบบไฟฟาของคณะครุศาสตร
ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ และไมเรียกรอง
ของสินนํ้าใจ หรือของตอบแทนแตอยาง
ใด 

  

3.  เ พ่ือสนับส นุนให นักศึกษามี
ความรูความเขาใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผลการทดสอบความรูความเขาใจของ
นักศึกษาท่ีเขารับการอบรมในกิจกรรม
ให ค ว าม รู ด า นประ กันคุณภาพแก
นักศึกษา พบวานักศึกษาสอบผาน 56 
คนจากจํานวนท้ังหมด 61 คน คิดเปน
รอยละ 91.80 

  

 
2. ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุความสําเร็จตามตัวชีวั้ด 

บรรล ุ() ไมบรรล ุ() 
1. เชิงปริมาณ 
1 . 1  ร อ ย ล ะ ข อ ง
กิจกรรมท่ีไดดําเนิน
ตามแผน   

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ในปการศึกษา 2561 คณะฯ 
ไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาข้ึน
ท้ังหมด 13 กิจกรรม จากจํานวน
กิจกรรมตามแผนท้ังหมด 13 
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุความสําเร็จตามตัวชีวั้ด 

บรรล ุ() ไมบรรล ุ() 
1.2 คาเฉลี่ยคะแนน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ
กิจกรรม/โครงการ  

ในทุกโครงการไมนอย
กวา 3.51 (เต็ม 5) 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีจัด
ข้ึนในปการศึกษา 2561 มี
กิจกรรมท่ีไดคะแนนความพึง
พอใจสูงสุด 4.62 รองลงมาคือ 
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4.43 และกิจกรรมท่ีไดคะแนน
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 3.76 
น่ันคือทุกกิจกรรมท่ีจัดข้ึนไดรับ
คะแนนความพึงพอใจไมนอยกวา 
3.51  

2. เชิงคุณภาพ 
2 . 1  นัก ศึกษามี จิ ต
อาสา และรูจักความ
เสียสละ 

นักศึกษาชวยเหลือ
งานโดยไมเรยีกรอง 

สิ่งตอบแทน 

จากการเฝาสังเกตุพฤติกรรม
การทํากิจกรรมของนักศึกษา
พบว า ในกิจกรรมเสริมสร าง
คุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน  นักศึ กษาร วม กัน
ปรับปรุง/ซอมแซมศาลารอรถ 
สะพานลอย และซอมแซมระบบ
ไฟฟาของคณะครุศาสตรดวย
ค ว า ม มุ ง มั่ น  ตั้ ง ใ จ  แ ล ะ ไ ม
เรียกรองของสินนํ้าใจ หรือของ
ตอบแทนแตอยางใด 

  

2.2 นักศึกษาสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข 

มีนักศึกษาจากทุก
สาขาวิชาเขารวม

กิจกรรม 

นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมใน
แตละ กิจกรรมประกอบดวย
นักศึกษาหลากหลายช้ันป ท่ีมา
จาก 7 สาขาวิชา โดยนักศึกษา
ใหความรวมมือ และตั้ งใจทํา
กิจกรรมกันเปนอยางด ี

  

 
 

เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
1.6.7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 5/2562 
 ขอ 6.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
       คณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําโดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษารวมกับ
คณะนักศึกษาไดจัดการประชุมสัมมนาหลังจากสิ้นสุดปการศึกษาเพ่ือสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2561 วามีขอเสนอแนะและปญหาอยางไรบาง ซ่ึงผูเขารวมประชุม/สัมมนาตาง
ชวยกันระดมความคิดเห็น และชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
เพ่ือมาใชในการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือแผนพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 2562 ใหดี
ข้ึน ดังนี้ [1.6.3(1)], [1.6.4(13)] 

ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ แนวทางในการแกไข เปาหมายของการนําไปใช 
1. นักศึกษายังขาดทักษะการเรียนรู
และหาขอมูลตางๆ ดวยตนเอง เพ่ือมา
ใชแกปญหาในการทํางาน 

เพ่ิมวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในเรื่อง การสนับสนุนการ
พัฒนาตามการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ใหแกนักศึกษา 

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

2. นักศึกษายังขาดความตระหนักถึง
ความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ิมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยลงในแผนการจัด กิจกรรมพัฒนา

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
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ไทย เน่ืองจากกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมสวนใหญถูกจัดข้ึนในสวนของ
มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาของคณะ
ไมคอยไดเขารวมดําเนินการ 

นั ก ศึ กษ า ขอ งคณ ะ ฯ  อ า ทิ เ ช น  วั น
สงกรานต วันลอยกระทง เปนตน 

3. ผลการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมายัง
ขาดกิจกรรม ท่ี เ ช่ือมความสัม พันธ
ระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาท่ี
สําเร็จการศึกษาไปแลว 

ควรมีกิจกรรมท่ีเช่ือมความสัมพันธ
ระหวางศิษย เกากับศิษยปจจุ บันของ
คณะฯ เพ่ิมข้ึน 

แผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

 
 

เอกสารหลักฐาน 
1.6.7(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 5/2561 
1.6.4(13) แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
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ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี 
อ.กันยารัตน  เอกเอ่ียม 

นางสาวลัดดาวัลย แทนทุมมา 
นางสาวกรรณิกา  สรอยสําโรง 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 02-9093036, 331 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากเว็บไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเว็บไซตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีมีขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับการทํางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร และมีประกาศขาวสารตางๆ และเอกสารท่ีจําเปนสําหรับอาจารยและนักวิจัยในการขอรับ
ทุนการวิจัย คูมือนักวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยตางๆ  
นอกจากนี้คณะมีกระบวนการติดตามในระบบ VRU Monitoring ในการติดตามความกาวหนาของงานวิจัย ซ่ึง
ในปงบประมาณ 2562 มีงานวิจัยท่ีไดรับทุนภายนอกจาก วช จํานวน 1 งานวิจัย 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.1(1) แหลงทุนวิจัย http://rd.vru.ac.th/?page_id=645 
2.1.1(2) ฐานขอมูลงานวิจัย และการเผยแพรงานวิจัย และงานสรางสรรค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://itec.vru.ac.th/SAR.html 
2.1.1(3) ระเบียบ /ประกาศ มหาวิทยาลัยฯในการใชขอทุนวิจัยและงานสรางสรรค 
http://rd.vru.ac.th/?page_id=188  
http://rd.vru.ac.th/?page_id=189 
 
 ขอ 2.สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้       
             - อาคารหองปฏิบัติการและคลินิกวิจัย โดยเปนศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค                                                                                                                                                    
             - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
             - ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค                    
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
ผลการดําเนินงาน 
              คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานท่ีสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยการบรรจุ
โครงการกิจกรรมทางดานวิจัยไวในแผนปฏิบัติการ เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนทางดานงบประมาณและโอกาส
ในการทําวิจัยของอาจารยทุกคนในคณะ ดังนี้ 
               1.กิจกรรมวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

http://rd.vru.ac.th/?page_id=645
http://itec.vru.ac.th/SAR.html
http://rd.vru.ac.th/?page_id=188
http://rd.vru.ac.th/?page_id=189
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               2.กิจกรรมสนับสนุนการเขียนและสงบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร 
  นอกจากนี้คณะยังมีการสิ่งสนับสนุนการวิจัยดานตางๆดังนี้ 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดเตรียมหองปฏิบัติการวิจัย อยูในบริเวณอาคาร 9 หอง ประชุม 1 และหอง
คลินิกวิจัย เพ่ือใชอํานวยความสะดวกใหกับอาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในแตละสาขาวิชา ไดใช
ประโยชนรวมกันในการวิจัยและประดิษฐผลงานสรางสรรรค 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหองสมุดและแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค อยู
บริเวณชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา อาจารยและบุคลากรสามารถใชประโยชนจากหองสมุดคณะได นอกจากนี้
คณะสามารถ ลิงคเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลไปยังฐานขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ยังมีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค ใหแลวเสร็จได 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2(1) แผนผังหองปฏิบัติการวิจัย อาคาร 9 หองประชุม 1 และหองคลินิกวิจัย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1, 2 และ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1.2(2) หองสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.1.2(3) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.2(4) ภาพการติดตั้งกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคาร บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 ขอ 3.จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณใหกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สนับสนุนโดยมีงบประมาณท้ังภายในสถาบัน และจากแหลงทุนอ่ืนเชน วช, สสส โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค  
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจํางบประมาณ 2562  
2.1.3(2) ประกาศทุนวิจัยปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
https://drive.google.com/file/d/1nsP2Wd4KzeQmFhF-NeAHekCtn0_hO1zh/view 
 
 ขอ 4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

1. การนําเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย
สามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุน
การนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561  
         2. การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารยสามารถเสนอผานคณะมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ

https://drive.google.com/file/d/1nsP2Wd4KzeQmFhF-NeAHekCtn0_hO1zh/view
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บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคลอง
กับระดับของผลงานตีพิมพในวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล ISI และฐานขอมูลสากลอ่ืน และในวารสารระดับชาติท่ี 
สกอ.ยอมรับ 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราการจายเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
พ.ศ. 2561 http://rd.vru.ac.th/?page_id=189 
2.1.4(2) ระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย
กองทุนวิจัยและงานสรางสรรคพ.ศ. 2562 http://rd.vru.ac.th/?page_id=188 
 
 ขอ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการสงเสริม
และสนับสนุนการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยของอาจารย อาทิเชน โครงการ
อบรมสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง กิจกรรมสนับสนุนการเขียนและสง
บทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร  โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมี อาจารยท่ีไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9 และงานประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรี ในวันท่ี 18 - 19  
ตุลาคม 2561คือ ผูชวยศาสตราจารยดร.กฤษฎางคค  ศุกระมูล ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ มีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพเผยแพร โดย
สามารถขอรับเงินสนับสนุนคาตอบแทนในการเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางานตอไป 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) โครงการอบรมสงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง กิจกรรมสนับสนุนการ
เขียนและสงบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร 
2.1.5(2) ขอมูลประชาสัมพันธ ผลงานวิจัยดีเดนของอาจารยและการตีพิมพเผยแพรของคณาจารยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หนาเว็บคณะ)  
 
 
 
 
 
 ขอ 6.มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

มีการสนับสนุนในเรื่องการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน โดยผานทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกําหนดข้ันตอนตางๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพยสิน

http://rd.vru.ac.th/?page_id=189
http://rd.vru.ac.th/?page_id=188
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ทางปญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือชวยคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและอัตราการจัดสรรสิทธิ
ประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา ท้ังนี้งานวิจัยของอาจารยจากคณะ ไดรับการจดอนุสิทธิบัติในเชิง
แนวความคิด จํานวน 4 เรื่อง เม่ือ ป 2559 และมีอายุการจดถึง ป 2564 ดังนี้ 1.เครื่องลดความชื้นขาวเปลือก
แบบสูญญากาศ 2.ชุดทดลองกระบวนการควบคุมอุณหภูมิเตาอบ 3.ชุดทดลอง กระบวนการพัดลมและคาน 4.
ชุดทดลองการควบคุมการทรงตัวในแนวดิ่งของอาศยาน 4 ใบพัด โดย งานวิจัยท้ัง 4 ไดถูกติดตามจากการประชุม
คณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมีการประชุมทุกเดือน ซ่ึงงานวิจัยเรื่องท่ี 2 ไดมีการ
ประยุกตมาเขียนเปนงานของนักวิจัยหนาใหม ชื่อ เรื่อง การพัฒนาตัวควบคุมฟชซ่ีลอจิกสําหรับควบคุมอุณหภูมิ
ตูอบแบบอเนกประสงค โดยเตาอบนี้ ไดนํามาใหนักศึกษาใชในการทํา project งานวิจัยรวมกับนักศึกษา และ
งานวิจัยนี้ก็ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องในปเดียวกัน   
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6(1)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑการ
จัดสรรสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญา 
https://drive.google.com/file/d/10WX5d1o40vLujxIYFXS-2hK-rskfHwzs/view 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี 
อ.กันยารัตน  เอกเอ่ียม 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวลัดดาวัลย แทนทุมมา 
นางสาวกรรณิกา  สรอยสําโรง 

https://drive.google.com/file/d/10WX5d1o40vLujxIYFXS-2hK-rskfHwzs/view
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 02-9093036, 331 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน จํานวน - บาท ภายนอก 
จํานวน -  บาท รวมท้ังหมด จํานวน 662,800 บาท มีอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 43 
คน  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 662,800 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 41.5 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 41.5 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

4.จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

662,800 
= 15,971.08 บาท/คน 

41.5 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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 15,971.08 
x 5 = 1.33 คะแนน 

60,000 

ดังน้ัน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมดเทากับ 15,413.95  บาท/คน เทากับ 1.28 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

สังคมฯ 25,000 บาท/คน 
วิทยฯ 60,000 บาท/คน 
วิทยสุขภาพฯ 50,000 บาท/
คน  

15,971.08 บาท/คน 1.33 คะแนน ไมบรรล ุ

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2.1(1) การพัฒนาอิฐดินดิบดวยเสนใยผักตบชวาเพ่ือใชเปนวัสดุกอสราง  
 

ท่ี ช่ืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค  จํานวนเงิน  ผูวิจัย ทุนใน ทุนนอก 

1 การพัฒนาอิฐดินดิบดวยเสนใยผักตบชวาเพ่ือใช
เปนวัสดุกอสราง (662,800) 
อ.โชติกาญจน ราชกรม 
 

662,800 อ.โชติกาญจน ราชกรม  
 

(วช.) 

 

รวม 662,800 
   

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี 
อ.กันยารัตน  เอกเอ่ียม 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวลัดดาวัลย แทนทุมมา 
นางสาวกรรณิกา  สรอยสําโรง 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท : 02-9093036, 331 
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
วงรอบปท่ีใชในการเก็บขอมูล : ปปฏิทิน พ.ศ.2561 (มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561) 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารยประจําท้ังหมด 44 คน โดยมีคุณภาพผลงานวิขาการท้ังหมด 
จํานวน 54 เรื่อง ดังนี้ 
1. คุณภาพผลงานวิชาการ  
- คาน้ําหนัก 0.20  จํานวน   24 เรื่อง  เทากับ 4.8 
- คาน้ําหนัก 0.40  จํานวน   13 เรื่อง  เทากับ 5.2 
- คาน้ําหนัก 0.60  จํานวน   3  เรื่อง  เทากับ 1.8 
- คาน้ําหนัก 0.80  จํานวน   3 เรื่อง  เทากับ 2.4 
- คาน้ําหนัก 1.00  จํานวน   4  เรื่อง  เทากับ 4 
ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานคุณภาพผลงานวิชาการ เทากับ 18.2  
2. คุณภาพงานสรางสรรค 
- คาน้ําหนัก 0.40  จํานวน   2 เรื่อง  เทากับ 0.8 
- คาน้ําหนัก 0.60  จํานวน   1 เรื่อง  เทากับ 0.6 
- คาน้ําหนัก 1.00  จํานวน   3  เรื่อง  เทากับ 3 
ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานคุณภาพงานสรางสรรค เทากับ 4.4  
ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 22.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 

1 

- บทความวิจั ยหรื อบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 1. ผศ.ดร.กฤษฎางค  ศุกระมูล การศึกษามลพิษจาก
เตาเผาขยะในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งท่ี 5 
“งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” วันท่ี 
8-9 เดือนมีนาคม 2561 ณ 
อิมพีเรียล  
ภูแกว รีสอรท อ.เขาคอ จ.
เพชรบูรณ ; 524-533 

2.อ.ศิริวรรณ  พลเศษ สายรดัขอมืออิเล็กทรอนิกส
สําหรับเตือนภยัผูบกพรอง
ทางการไดยิน 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี 
2 ประจําป 2561 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตรมเกลา 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16  
ธันวาคม  2561 ; 362-366 

3. อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง การศึกษาความคดิเห็นของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม
เครื่องจักสานในแหลงเท่ียว
ทางประวัติศาสตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมหาดใหญ
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 9 “พลวัต
การศึกษายุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล” วันท่ี 20 – 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
21 กรกฎาคม 2561 ณ 
อาคาร Blue Ocean Hall 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ อ.
หาดใหญ จ.สงขลา ; 14-26 

4. อ.องอาจ  ทับบุรี การปรับปรุงคุณภาพกําลัง
ของตัวเรียงกระแสสอง
ระดับชนิดทิสทางเดียวแบบ
เดลตาดวยการควบคุมแบบ
จัดปรับแรงดันบนพ้ืนฐาน
วิธีการมอดูเลตองกวางพัลล 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
เครือขายพลังงานแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 14  
วันท่ี 13-15  มิถุนายน 
2561  โรงแรมโนโวเทลริม
เพ  จังหวัดระยอง ; 517-
524 

5. อ.กันยารัตน  เอกเอ่ียม การลดผลกระทบของ
สัญญาณรบกวน
แมเหล็กไฟฟาและฮารมอนิ
กตอมอเตอรเหน่ียวนําสาม
เฟสท่ีถูกขับเคลื่อนแบบ
ปรับความเร็วไดดวย
อินเวอรเตอรหลายระดับ 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
เครือขายพลังงานแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 14  
วันท่ี 13-15  มถุินายน 
2561  โรงแรมโนโวเทลริม
เพ  จังหวัดระยอง ; 531-
538 

6. อ.ธนัง  ชาญกิจโกศล การศึกษาหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาจากแหลง
เรียนรูทางโบราณคดีบาน
โปงตะขบ จังหวัดสระบุร ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4  วันท่ี 
12-13 กรกฎาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร ; 419-423 

7.อ.จุฑามาศ เถียรเวช 
 
 
 
 
 

ศึกษาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑเน้ือทุเรียน กรณีศึกษา
ร า นขาย ทุ เ รี ย นจั งห วั ด
ปราจีนบุรี  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการและ

นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย
ระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งท่ี 5 NEUNIC 2018 
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 
จังหวัดขอนแกน ; 884-896 

8.อ.อิศเรศ  กะการด ี การประเมินนํ้าทาในพ้ืนท่ี
ลุมนํ้าปราจีนบุรดีวย
แบบจําลอง SWAT 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และสถาปตยกรรมศาสตร 
ครั้งท่ี 9 ประจําป 2561 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน วันท่ี 7  กันยายน  
2561; 71-77 

9.ดร.นุชรัตน  นุชประยูร  ผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนรู
แบบร วมมือด วย เทคนิค 
STAD รายวิชา ภาษา การ
สื่ อ ส า ร แล ะ เ ทค โน โ ล ยี
สารสนเทศของนักศึกษา
ปริญญาตรี  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทาง วิชาการ
ร ะ ดั บ ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  3 
ประจํ าป  2561 วัน ท่ี  1 
มิ ถุนายน 2561 ณ หอง
ประชุมราชนครินทร ช้ัน 5 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระ
ศรีนครินทร ; 743-750 

10.รศ.จิราภรณ  เบญประกาย
รัตน   
 

การออกแบบและพัฒนาชุด
ปกทอนพันธุมันสําปะหลัง
แบบปกแนวดิ่ง  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต“ิมศว” ครั้งท่ี 11 
วันท่ี 29-30 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรท
รวิโรฒ ; 335-344 

11.รศ.จิราภรณ  เบญประกาย
รัตน   
 

การออกแบบและพัฒนาชุด
อุปกรณทดสอบสมรรถนะ
เครื่องยนตขนาดเล็กแบบเค
ลอนท่ีได ครั้งท่ี 1 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 
มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณฯ จังหวัดปทุมธานี 
; 774-782 

12.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

การศึกษารูปแบบของปจจัย
ท่ีสงผลตอสภาพปญหาและ
ความอยูรอดของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมในประเทศไทย 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 
เมษายน 2561 ; 1354-
1362 

13.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อเสื้อผาผาน
ตลาดออนไลนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัในจังหวัด
ปทุมธานี 
แหลงท่ีเผยแพร 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ วไลยอลงกรณฯ  ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ; 
353-363 

14.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

การศึกษาปญหาการ
ใหบริการผูสูงอายุตดิบาน 
ติดเตยีงกรณศีึกษาสถานี
อนามัยในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแกว  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ วไลยอลงกรณฯ  ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 1 มิถุนายน 2561; 
414-420 

15.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอองคกร
นวัตกรรม ของอุตสาหกรรม
สิ่งทอในเขตกรุงเทพ และ 
ปริมณฑล  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ วไลยอลงกรณฯ  ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ; 
421-429 

16.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง 
 
 

การศึกษาสภาพปญหาและ
ปจจัยการเริ่มตนของธุรกิจ
พลังงานไฟฟา ดวย
อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนของผูผลติกาซ
ชีวภาพขนาดเล็กในประเทศ
ไทย  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ วไลยอลงกรณฯ  ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 1 มิถุนายน 2561; 
430-440 

17.อ.นภัสดล  สิงหะตา ระบบจําลองเครื่องคัดแยก
วัตถุอัตโนมัตคิวบคุมดวยพี
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
แอลซ ี
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี 
2 ประจําป 2561 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตรมเกลา 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16  
ธันวาคม  2561 ; 534-539 

18.อ.นภัสดล  สิงหะตา การสรางระบบจาํลองประตู
เปด-ปดอัตโนมัติควบคุม
โดย Raspberry Pi 3 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
นวัตกรรมดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ครั้งท่ี 
2 ประจําป 2561 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขตรมเกลา 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16  
ธันวาคม  2561 ; 528-533 

19.ผศ.ดร.วิวัฒน  คลังวิจติร การพัฒนาแผนไมอัด
สําเรจ็รูปจากเสนใยพืชเศษ
ก่ิงไมทางการเกษตร เพ่ือ
การลดมลพิษท่ีทําใหเกิด
ภาวะลมรอน 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและระดับชาติ 
ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 วันท่ี 
2-5 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุร ี; 1-7 

20.อ.อําพล  เทศดี  
 
 

การประยุกตใชเทคนิคการ
ปรับตั้งเครื่องจักรแบบ
รวดเร็ว:กรณีศึกษาธุรกิจ
รานอาหาร 
แหลงท่ีเผยแพร 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
เอกสารสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติครั้ง
ท่ี 4. 12-13 กรกฎาคม 
2561; 402-407 

21.ผศ.ประภาวรรณ  แพงศร ี
  

การลดของเสียใน
กระบวนการผลติขวดแกว  
แหลงท่ีเผยแพร 
เอกสารสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4. 12-13 กรกฎาคม 
2561; 98-102. 

22.อ.จิรัญญา  โชตยะกุล 
 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลติช้ินสวน
แบบจับหัวอานฮารดดสิก
ไดรฟ 
แหลงท่ีเผยแพร 
เอกสารสืบเน่ืองการประชุ
วิ ช า ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรมระดับชาติครั้ง
ท่ี 4. 12-13 กรกฎาคม 
2561; 131-136. 

23.อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ การจัดการโลจิกสของ
ผูประกอบการโรงสีขาว ใน
เขตพ้ืนท่ี
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“ราชภัฏกรุง
เกา” วันท่ี 13-14 ธันวาคม 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ; 555-
558 

24.อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจาก
รานคาปลีกแบบดั้งเดมิ 
(รานโชหวย)  
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
“เบญจมติรวิชาการ  ครั้งท่ี 
8” วันท่ี 30 พฤษภาคม 
2561 มหาวิทยาลัยธนบุร ี; 
264-274 

L 

- บทความวิจั ยหรื อบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุ มัติ และจัด ทํา เปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

0.40 1.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศริ ิ Queen’s crape-myrtle 
tree Bottom Ash for 
Stoneware pottery 
Glaze. 
แหลงท่ีเผยแพร 
2018 Asia-Pacific 
Conference on 
Engineering & Natural 
Sciences.13-15 
March,2018.Taipei, 
Taiwan.; 202-207 

2.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศริ ิ Golden rain tree 
Bottom Ash for 
Stoneware Pottery 
Glaze 
แหลงท่ีเผยแพร 
2018 HKICEAS. Hong 
Kong International 
Conference on 
Engineering and 
Applied Sciences. 
January 24-26,2018 
Hong Kong.; 288-294 

3.. ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกสร Design of Quasi to 
triangular pyramid 
Antenna for latex 
positioning of rubber 
tree. 
แหลงท่ีเผยแพร 
Asian Conference on 
Engineering and Natural 
sciences. February 6-
8,2018, Osaka, Japan. ; 
228-236 

4. ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม Study on Dehydration 
by using Microwave. 
แหลงท่ีเผยแพร 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
Asian Conference on 
Engineering and Natural 
sciences. February 6-
8,2018, Osaka, Japan.; 
354-356 

5. รศ.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศร ี Accurate and 
repeatable pressure 
control for critical 
testing of advanced 
ceramics using 
proportional and 
derivative controller 
แหลงท่ีเผยแพร 
ICIMSE 2018 : 20th 
International 
Conference on 
Industrial and 
Manufacturing Systems 
Engineering, Paris, 
France March 15 – 
16,2018 ; 1371-1376 

6.อ.โชติกาญจน  ราชกรม The Use of Bottom Ash 
to Improve the 
Strength of Poor 
Subbase lateritic Soil in 
Road construction 
แหลงท่ีเผยแพร 
International 
Conference on Science, 
Engineering & 
Environment, Nagoya, 
Japan 12-14 November 
2018 ; 526-531 

7.อ.อิศเรศ กะการด ี  Application of sleep 
and SWAT models for 
estimating streamflow 
with incomplete soil 
data in Krasioa 
basin,Thailand 
แหลงท่ีเผยแพร 
2018 SWAT Conference 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
in Brussels, Belgium   
19-21 September 2018 
; 144-150 

8.รศ.ดร.กรินทร  กาญทนา
นนท. 

The Application of 
System identification 
method to characterize 
the performance of 
NiMH batteries in 
hybrid vehicles 
แหลงท่ีเผยแพร 
The 8th International 
Conference on key 
Engineering 
Materials,March 16-
18,2018 Qsaka,Japan ; 
1-5 

9.รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 
 

The Implementation of 
Life cycle anal ysis and 
six sigma method to 
achieve the sustainable  
water consumption in 
the agriculture sector  
 แหลงท่ีเผยแพร 
งานประชุมวิชาการ 
Sustainable 
Development and 
Planning 2018 ณ เมือง 
Siena ประเทศอิตาลี 2-8 
กันยายน 2561; 

10.อ.วรพงษ  ไพรินทร The Equalisation 
Technique for Five-
Level Diode-Clamped 
Multilevel Converter 
with Contactless Power 
Transfer in DC Micro 
grid System 
แหลงท่ีเผยแพร 
Asian Conference on 
Engineering and Natural 
sciences. February 6-
8,2018, Osaka, Japan.;  
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
11.ผศ.วรพงษ  ไพรินทร Plug and Outlet in 

Household DC Low 
Voltage Micro-grid 
Power Distribution 
แหลงท่ีเผยแพร 
International Power 
Electronics Conference, 
May 20-24, 2018, TOKI 
MESSE Niigata 
Convention Center, 
Japan ; 

12.ผศ.ดร.วิวัฒน  คลังวิจติร Study of the Mix 
Cement Properties  of 
Mortar Cement Used in 
Masonry and Plaster 
from the Waste  Biscuit 
Firing of Ceramic 
แหลงท่ีเผยแพร 
การประชุมวิชาการ 
International 
Conference on 
Chemical Materials and 
Process ICCMP 2018 
May 23-25 2018 
Chularlongkorn 
University ; 1-5 

13.ผศ.ดร.กฤษฎางค  ศุกระมลู Syngas from updraft 
gasifier incineration for 
internal combustion 
engine power 
generation in 
Klongluang Pathum 
Thani Thailand 
แหลงท่ีเผยแพร 
Notification of 
Acceptance of ICCMP 
2018 Chulalongkorn 
University, Bangkok, 
Thailand, 23-25 May, 
2018 ; 1-4 

- ผ ล ง า น ท่ี ไ ด รั บ ก า ร จ ด อ นุ 0.40   
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
สิทธิบัตร   

3 

- บทความวิจั ยหรื อบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิ ชาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 1.ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร 
 
 

การออกแบบและพัมนา
เตาเผารวมระหวางไฟฟา
และคลื่นไมโครเวฟสําหรับ
ผลิตภณัฑ เครื่องปนดินเผา
ขนาดเล็ก 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปท่ี 13 
Number 1 (January – 
April 2018) ; 54-63 
 

2.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง การวิเคราะหปจจยัทาง
การเงินท่ีมีผลตอความ
พรอมในการเริม่ตนธุรกิจ
พลังงานไฟฟา ดวย
อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนกาซชีวภาพใน
ประเทศไทย 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิทยาการจดัการ
ปริทัศน ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1
มีนาคม-สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ; 

3.อ.ภุมรินทร  ทวิชศร ี การหาอัตราลมเหลวและ
พยากรณเวลาเสียหายของ
อุปกรณในสถานีไฟฟายอย 
22 KV 
แหลงท่ีเผยแพร 
เทพสตรี I-TECH 
วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม: 
เทพสตรี I-TECH  ปท่ี 13 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ; 151-
160 

4 - บทความวิจัยหรือบทความ 0.80 1. อ.ดร.อรวิกา  ศรีทอง การศึกษาวอเตอร ฟุตพริ
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
วิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

นทรของขาวในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิศวกรรมศาสตร 
ราชมงคลธัญญบุรี  ฉบับท่ี 
1 ปท่ี 16 ; 23-32 

2. อ.กฤษฎางค  ศุกระมูล การศึกษาผลของการลาง
หั ว ฉี ด ต อ ส ม ร ร ถ น ะ
เ ค รื่ อ ง ย น ต ดี เ ซ ล ใ น
รถบรรทุกขนาดเล็ก 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นันทา ป ท่ี  6 ฉบับ ท่ี 1 
เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2561; 46-54 

3.อ.ดร.นุชรัตน  นุชประยูร  ผลการจั ด กิ จกรรมกา ร
เรียนรูผานเครือขายสังคม
แบบ Big Six Skill ท่ีมีตอ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี  2 1  ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 
แหลงท่ีเผยแพร 
วารสารอิเล็กทรอนิกสการ
เรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฏาคม 
– ธันวาคม 2561;218-232 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ ท่ี ป ร า ก ฏ ใ น
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

1.00 
 

1. รศ.ดร.กรินทร  กาญทนา
นนท 

The Utilization of Water 
footprint to Enhance 
The Water Saving 
Awareness : Case Study 
of a Ceramic Product 
แหลงท่ีเผยแพร 
International Journal of 
GEOMATE, June, 2018, 
Vol.14;  

2.รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศร ี A New Glass-Ceramics 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
พ.ศ.2556   for Tile-Glaze 

Application using PID 
Controller 
แหลงท่ีเผยแพร 
International Journal of 
Latest Engineering 
Research and 
Application uising  PID 
Controller ; 21-27 

3.ผศ.ดร.กฤษฎางค  ศุกระมูล An Automatic Solar 
Tracking System for a 
Parabolic Trough 
concentrating collector 
แหลงท่ีเผยแพร 
Journal of 
Fundamental and 
Applied Science ISSN 
1112-9867; 526-539 

4.อ.ดร.วิภสัสร  วินิจฉัยกุล A Study on 
Performance of UWB 
Indoor Localization 
With RBF Neural 
Network for LDMIS 
Applications. 
แหลงท่ีเผยแพร 
International 
Conference on 
Engineering, Life 
Sciences & Social 
Science (ICEL3S 
2018).9-10 February 
2018, Malacca City, 
Malaysia.; 602-614 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ี
ไดรับการประเมินผานเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือ
องคกรระดับชาติ ว าจ า ง ให
ดําเนินการ 

1.00 - - 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว 
ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ไดรับการประเมินผานเกณฑการ
ขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ี
ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - 

คุณภาพงานสรางสรรค 

6 

- งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online      

0.20 - - 

7 
- งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับสถาบัน 

0.40 

อ.กนกนาฏ  พรหมนคร    
 

1) ผลงานภาพจิตกรรม ฟา
ใสเกาแสน 2561 กองทุน
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ าก า ร
สรางสรรคศิลปะ มูลนิ ธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสู
ลานนท ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป  

 2)  ผลงานภาพจิตกรรม 
เครื่ อง เคลื อบดิน เผา  ณ 
ส ง ข ล า  2 5 6 1  ก อ ง ทุ น
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ าก า ร
สรางสรรคศิลปะ มูลนิ ธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสู
ลานนท ณ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป 

8 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ 

0.60 ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ  ช่ือผลงาน แรงฟน การ
แสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา
แหงชาติ ครั้งท่ี 19 ประจําป 
2561 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
  

9 
- งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0.80 - - 

10 

- งานสรางสรรคท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 1.อ.กนกนาฏ  พรหมนคร The  5th International 
Creative Art 
Disseminating (ICAD) 
2018 
แหลงท่ีเผยแพร 
The 8th National and 
International Graduate  
Study Conference 
(NGSC 2018)  28-29 
June 2018 at Princess 
Maha Chakri Sirindhorn 
Anthropology Centre, 
Bangkok, Thailand ; 15-
21 

2.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ Pinching Bowl "Bond 
Klay ceramic" 
worksshop and seminar 
under the project 
integration of ceramic 
research withe the 
international 
community  network 
organized  
แหลงท่ีเผยแพร 
on the 21-28 August 
2018 by the faculty of 
industrial technology, 
Buriram rajabhat 
university.;  

3.อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ "Bean""Bond Klay 
ceramic" worksshop 
and seminar under the 
project integration of  
ceramic research withe 
the international 
community network 
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ท่ี ขอมูลพ้ืนฐาน 
คา

น้ําหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งาน

สรางสรรค 
organized 
แหลงท่ีเผยแพร 
on the 21-28 August 
2018 by the faculty of 
industrial technology, 
Buriram rajabhat 
university.; 

11 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ (9 เดือน) 

42.5   

12 
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด 
รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 

-   

 

วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ตามสูตร 

22.6 
= x 100 = 53.18 % 

42.5 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
53.18 

x 5 = 5 คะแนน 
30 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2559 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

วิทยฯ 27.60 % รอยละ 53.18  5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.อาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราการสงผล
งานวิจัยในรูปแบบการนําเสนองานวิจัย การสงบทความเพ่ือตีพิมพ
วารสารระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําผลงานสรางสรรคมีอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึนทุกป 
2. มีวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัยอยาง
เพียงพอ 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรมีการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเขาสูกระบวนการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาใหมากข้ึน 

 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
อ.อิศเรศ  กะการดี 
อ.ภุมรินทร  ทวิชศรี 
อ.ธีรนนท  ไชยคุณ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวมานิตา  วรทัต 
นางสาวลัดดาวัลย แทนทุมมา 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักสงเสริมการเรียนรูและฯ 

โทรศัพท : 02-9093048 โทรศัพท : 02-9093026 

E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : sekpornt@gmail.com 
            learnoffice@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ี
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีการสรางระบบและกลไกในดานการบริการวิชาการ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ กําหนดผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ และจัดทําแบบสํารวจ
ความตองการในดานบริการวิชาการ ท้ังในสวนของชุมชน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมเปาหมาย ซ่ึงจากการ
สํารวจพบวาสวนของภาคเอกชนตองการการพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิตและความรู เรื่อง
ภาษาอังกฤษ ในสวนของชุมชนตองการความชวยเหลือในดานการนําความรูเชิงวิชาการเพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ชุมชนและสรางอาชีพท่ีเก่ียวของกับทางเทคโนโลยีหรือนําความรูไปใชในการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
และในสวนของภาคการศึกษาตองการการใหความรู และการพัฒนานักศึกษาและศักยภาพผูสอน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนําผลการสํารวจปญหาของทุกภาคสวน มาสรุปและสรางเปนแผนงานดานบริการวิชาการตามกรอบ
ของแผนการดําเนินงานท่ีไดวางแนวทางไว ตลอดจนกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแผนงานและโครงการท่ี
ชัดเจน พรอมนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมบริหารคณะครั้งท่ี 
4/2561 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธและสงเสริมพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   และมีการจัดทําคูมือ
การบริการวิชาการเพ่ือใหหลักสูตรไดดําเนินการตามกระบวนการข้ันตอน และพัฒนาองคความรูสูชุมชน สราง
ประโยชนใหแกชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
3.1.1(2) ผลสํารวจความตองการบริการวิชาการ 
3.1.1(3) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
3.1.1(4) คูมือบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
  ขอ 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนินงาน 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการจัดทําคูมือการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2561 
โดยมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม 
โดยมีการสํารวจความตองการของกลุมเปาหมายและจัดทําแผนการใชประโยชน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือโครงการ ประเภทโครงการ แผนการใชประโยชน 
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พัฒนา
นักศึกษา 

ชุมชน/สงัคม 

1  โครงการสงเสริมอาชีพทหารผูพิการหลัง
ปลดประจําการจากราชการสนามตาม
ความรวมมือระหวางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และกองเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
ทหารผู พิการหลั งปลด
ประจําการจากราชการ
สนาม 

  

2  การบริการวิชาการดานการเรียนการ
ส อ น  เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
หัตถกรรมพ้ืนบานไทยประเภทของใช
ของท่ีระลึก 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
นํ านัก ศึกษาไปบริการ
วิชาการตามองคความรูท่ี
ศึ ก ษ า กั บ ชุ ม ช น ห รื อ
องคกรเครือขาย 

  

3  โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจัก
สานดวยเอกลักษณภูมิปญญาทองถ่ิน 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ์พระบาท
สม เด็ จพระปร มินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

  

4  โครงการเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสม 
เด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ์พระบาท
สม เด็ จพระปร มินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

  

5  โครงการเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระ
ปตุฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  
 
 
 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ์พระบาท
สม เด็ จพระปร มินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

  

6  โครงการบริการวิชาการหลักสูตรจาก
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
Productive learnning 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
นํ านัก ศึกษาไปบริการ
วิชาการตามองคความรูท่ี
ศึ ก ษ า กั บ ชุ ม ช น ห รื อ
องคกรเครือขาย 

  

 6.1 หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

จัดทําการบริการวิชาการ
เรื่ อ งการ เลื อก ใช วั สดุ
สํ า ห รั บ ง า น เ ก ษ ต ร 
ภายในชุมชนวัดธรรม
นาวาตามวิ ถี เศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง  โ ด ย มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ ใ ห
นักศึกษาไดใชความรู ท่ี
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เรียนมาสามารถถายทอด
ไปสู ชาวบ านในชุมชน 
เพ่ือใหตระหนักถึงความ
ถูกตองของการใชวัสดุใน
ง า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ท่ี
เก่ียวของกับตัวเองและ
สามารถลดคาใชจายใน
กา ร เ ลื อ ก ใ ช วั ส ดุ ท่ี ไ ม
เหมาะสมจนทําให เ กิด
รายจายท่ีไมจําเปน 

 6.2 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

จัดทําการบริการวิชาการ
เรื่องการซอมเครื่องยนต
เ พ่ือการเกษตร โดย มี
จุ ด ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ ใ ห
ชาวบานหมูท่ี 3 ตําบล
ระแหง อําเภอลาดหลุม
แก ว  จั งหวัดปทุมธานี 
สามารถใชความรูพ้ืนฐาน
ข อ ง ก า ร ซ อ ม แ ซ ม
เครื่องยนตในการเกษตร 
เ นื่ อ ง จ า กต า ม พ้ื น ท่ี ท่ี
ชาวบานสวนหนึ่งมีการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ทํ า ใ ห
ส า ม า ร ถ ล ด ต น ทุ น
คาใชจายบางสวนในการ
ซอมแซมเครื่องจักรขนาด
เล็กในงานเกษตรกรรมได 

  

 6.3 หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สื่อสารและคอมพิวเตอร 

จัดทําการบริการวิชาการ
เ รื่ อ ง เ ส ริ ม ทั กษะและ
ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ า
อิเล็กทรอนิกสสื่อสารและ
คอม พิ ว เ ตอร  เ พ่ื อ ใ ห
นักศึกษาและชาวบานใน
ชุมชนหมูท่ี 3 ตําบล
ระแหง อําเภอลาดหลุม
แก ว  จั งหวัดปทุมธานี 
เพ่ือใหชาวบานมีทักษะ
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ทางดานการติดตั้งระบบ
ไฟฟาเ พ่ิม ข้ึน สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอง
ปลอดภัยของระบบไฟฟา
ไดดวยตัวเอง 

 6.4 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

จัดทําการบริการวิชาการ
เรื่องสวนผสมคอนกรีต
โดยใชถังปูนซีเมนตขนาด
เ ล็ ก  โ ด ย แ ผ น ก า ร ใ ช
ป ร ะ โ ย ช น นั้ น  เ พ่ื อ
ตองการใหนักศึกษาไดใช
ความรูในรายวิชาท่ีเรียน
มานําไปสอนแกชาวบาน
ในชุมชนในตําบลตาเสา 
อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา  มี
ความรูความเขาใจ ใน
ง า น ก อ ส ร า ง ท่ี ใ ช
ปู น ซี เ ม น ต เ ป น ห ลั ก 
เพ่ือใหชาวบานมีความรู
แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประกอบอาชีพในอนาคต
ได 

  

 6.5 หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

จัดทําการบริการวิชาการ
เรื่องการทํากราฟกและ
สื่อสิ่งพิมพงานผลิตภัณฑ
หั ต ถกรรม  เ พ่ือฝ ก ให
ชาวบานในชุมชนคลอง5 
อําเภอคลองหลวง จังห
วั ก ป ทุ ม ธ า นี  ไ ด นํ า
เทคโนโลยีทางดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑดวย
กราฟก ทําใหสามารถ
เ พ่ิ ม มู ล ค า สิ น ค า ใ ห ดู
น า ส น ใ จ  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ยอดขาย ในผลิตภัณฑ 

  

 6.6 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม 

จัดทําการบริการวิชาการ
เ รื่ อ งกา ร คัดแยกขยะ 
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Recycle และไดสาธิต
การใชงานเครื่องคัดแยก
ขวดอัตโนมัติ ใหกับคณะ
ครูและนักเรียนโรงเรียน
วั ดลาดหลุ มแก ว  โดย
แผนการใชประโยชนนั้น 
เพ่ือตองการใหนักเรียนมี
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของการแยก
ขยะแตละประเภท ซ่ึงผล
จากการบริการวิชาการ
พบว านัก เรี ยนมีความ
เข า ใ จ ถึ งคว ามสํ า คัญ 
พ ร อ ม ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น
กิจกรรมนี้ท้ังท่ีบานและท่ี
โรงเรียนโดยพรอมเพรียง
กันและมีการสนับสนุน
จากทางโรงเรียนเพ่ือให
กิจกรรมนี้ มีความยั่งยืน
ตอไปในอนาคต 

 6.4 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมค
คาทรอนิกสและหุนยนต 

จัดทําการบริการวิชาการ
เรื่อง การอบรมเก่ียวกับ
วงจรและอิเล็กทรอนิกส
เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ชาวบานในชุมชนกลอรี่
เฮาส เฟส 2 ตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให
ชาวบานมีทักษะทางดาน
พ้ืนฐานวงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

  

7  โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การใหบริการวิชาการเพ่ือ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู
เ ศรษฐ กิจพอเ พียง กับ
บุคลากรของคณะนําไป
ป รั บ ใ ช กั บ ก า ร ใ ช
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น ใ น
ครอบครั วและในการ
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ทํางาน เปนตัวอยางและ
เผยแพรแนวทางการใช
ชีวิตแบบพอเพียง เพ่ือลด
ภ า ร ะ ค า ใ ช จ า ย ท่ี ไ ม
จําเปนและเพ่ิมรายได ให
มากข้ึนในอนาคต  

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) รายงานการประชุมของคณะ 
3.1.2(2) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 
3.1.2(3) มคอ.3 
  ขอ 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามนโยบายท่ีวางไว โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมดาน
การบริการวิชาการในปการศึกษา 2561 (รอบท่ี 1)  โดยคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการใดรวมกัน
จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีการสํารวจความตองการของชุมชนเปนมูลฐาน สรางแผนการดําเนินงาน มีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ท้ังนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ใหมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการท้ังสิ้น  1 โครงการ  ประกอบดวย 
1. โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถ่ินและเสริมพลังใหชุมชน
ทองถ่ินสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน /กิจกรรมสํารวจขอมูลหมูบานและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.3(1) สรุปการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2561 
 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ของแตโครงการท่ีไดมีการดําเนินการ ผานกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือเสนอตอกรรมการประจําคณะ 
กลาวคือ ในการเสนอการบริการวิชาการตามท่ีไดเสนอไปในแตละหลักสูตร ไดสามารถทําครบตามความประสงคท่ี
ชุมชนตองการ และมีความสําเร็จในการบริการวิชาการในทุกชุมชนตามท่ีไดกลาวมา ซ่ึงในแตละโครงการไดมีการ
ติดตามประเมินผลผลการดําเนินการตามวัตถุประสงคของแผนบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการบริการวิชาการแกสังคม  และหลังจากดําเนินการเสร็จมีการติดตาม
ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของโครงการท่ีไดทําสําเร็จไปแลวอยางละเอียดถ่ีถวน 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4(1) สรุปการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2561 
3.1.4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2562 
3.1.4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 2/2562  และ มคอ.3  
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 ขอ 5.นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการ คณะมีการนําผลการประเมินผลความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและผลการ
ดําเนินโครงการมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ ใหบริการวิชาการสังคม ดังนี้ 
1. โครงการสงเสริมอาชีพทหารผูพิการหลังปลดประจําการจากราชการสนามตามความรวมมือระหวางคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา  ซ่ึงเปนโครงการท่ีดําเนินการโดยนํา
ผลการดําเนินงานโครงการในปการศึกษา 2561 มาตอยอด ปรับปรุงแผน และพัฒนาโครงการในปตอไป โดยมีการ
นําองคความรู และผลผลิตจากการเรียนการสอนมาจัดกิจกรรมการบริการวิชาการใหทหารปลดประจําการจาก
ราชการสนามตามความรวมมือระหวางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกองเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลา  
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.5(1) สรุปแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561 
3.1.5(2) แผนการใหบริการวิชาการสังคม ประจําปงบประมาณ 2561 
 
 ขอ 6.คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการเปนหนวยงานหลัก และเผยแพรองคความรูใหกับนักศึกษา คณาจารย และ
ประชาชนท่ัวไป ไดแก โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือการดําเนินการพันธกิจสัมพันธสูชุมชนนําผลท่ี
ไดไปพัฒนา ซ่ึงเปนโครงการตามยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบพ้ืนท่ี หมู 1 และ หมู 3 ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี และ
พ้ืนท่ี หมูท่ี 10 ตําบลคลองไกเถ่ือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1) สรุปโครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือการดําเนินการพันธกิจสัมพันธสูชุมชน 
3.1.6(2) รายงานการประชุมของคณะ มคอ.3  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการ 1.  ส งเสริมนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพ การ
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สอนท่ีมีความโดดเดนในดานการจัดการเรียนการสอน
แบบบู รณาการการจั ดการ เ รี ยนการสอนแบบ 
Productive learning ท่ีเนนการสรางการเรียนรูเชิง
สรางสรรคและผลิตภาพ โดยใหนักศึกษาเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน และสรางผลงานท่ีประโยชน
ตอการบริการชุมชน 
2.มีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ และบุคลากร 

สรางสรรคผลงานนักศึกษา สูการผลิตผลงานเชิง
วิชาการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลงานนักศึกษา เพ่ิม
ความภาคภูมิใจในการสรางผลงาน 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรเพ่ิมศักยภาพในการบริการวิชาการท่ีบางสวนท่ี
ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได
อยางครบถวน 
2.อาจจะตองเตรียมแผนเพ่ือดําเนินการใหสามารถ
จัดทําบริการวิชาการไปพรอมกับการประชาสัมพันธ 

1. มีการตอยอดโครงการกอใหเกิดรายไดมากข้ึน เชน 
โครงการบริการวิชาการการทดสอบวัสดุ การบริการ
ตรวจสอบ การสรางผลิตภัณฑ และการสรางเครือขาย
กับผูประกอบการอุตสาหกรรมตางๆ มากข้ึน 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
อ. อําพล เทศดี 
อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 
อ.จุฑามาศ  เถียรเวช 
อ. กนกนาฏ พรหมนคร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวมานิตา  วรทัต 
นายปณณ  สุขสารี 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม : 

โทรศัพท :  โทรศัพท :  
E-mail : foit.vru@gmail.com E-mail : foit.vru@gmail.com 

 
วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
 
 ขอ 1.กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบและกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนด
นโยบายและแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดผูรับผิดชอบโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในคณะ เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการพัฒนา
องคความรูแกชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ 

 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  
 ขอ 2.จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดกําหนดเปนนโยบายในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ไดรวมกันจัดทํา
แผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดทําแผน
งบประมาณ กําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม  

 
    ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวม ท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน ดังนี้ 

1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 4.51 

ซ่ึงตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนไดกําหนดไวในเลมแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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4.1.2(2) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ขอ 3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดําเนินงานตามนโยบายท่ีวางไว โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงในปการศึกษา 2561 ท้ังนี้ โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย  ผูรับผิดชอบ 
ไวในแผนฯดังกลาวดวย ท้ังนี้ คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวมกันจัดทํา
แผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง โดยติดตามทวงถามดวยวาจาเปนระยะ และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามไตรมาส ท่ีรอบ 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน โดยประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    โดยมีโครงการท่ีจะเนินการ จํานวน 4 โครงการ พบวาทุกโครงการดําเนินงานตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติ
ราชการโดยเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแต
ละโครงการตองดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการเปนรูปเลม และนํารายงานสรุปผลโครงการใหแก
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 15 
วัน 
    มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 รายงาน
ผลการดําเนินงานใหกับคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.3(1) สรุปผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
3.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ขอ 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 แลวนั้น หลังจากท่ีไดดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบรอย 
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดประชุมเพ่ือวิเคราะห และประเมินตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการประเพณีลอยกระทง ในวันท่ี  20 พฤศจิกายน  2561  ถึง 22 พฤศจิกายน  2561  ณ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ 

เชิงปริมาณ 
      1.1 ผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 

     เชิงคุณภาพ 
1.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูท่ี 4.75 
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     2. โครงการพัฒนาธุรกิจเครื่องปนดินเผาขนาดยอม  ในวันท่ี  1  ธันวาคม  2561  ถึง                                       

31 มกราคม 2562 ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
      2.1 ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 15 คน 

     เชิงคุณภาพ 
           2.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมอยูท่ี 5.00 
 

3. โครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ในวันท่ี 23 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ผล
การดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ 
วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือนํานักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติ 
      3.2 เพ่ือนํานักศึกษาไปรวมการแสดงแขงขันในงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ 
      3.3 เพ่ือใหนักศึกษาฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีม การแกปญหาเฉพาะหนาในเวทีการแขงขันการรับ
ฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
เชิงปริมาณ 
      3.1 ผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาจํานวน 2 ผลงาน  
เชิงคุณภาพ 
      3.1 นักศึกษาและอาจารยไดนําวิชาความรูจากการเรียนการสอนในหองเรียนสูการลงมือปฏิบัติใน
ภาคสนามไดจริงและไดผลงานเชิงประจักษจํานวน 2 ชิ้น  
 
4. โครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ผล
การดําเนินการตามตัวบงชี้ของโครงการ 
วัตถุประสงค 
       4.1 เพ่ือใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานการออกแบบในระดับนานาชาติ 
           4.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูและทักษะในการใชโปรคอมพิวเอตรแกรมในการออกแบบ 
เชิงปริมาณ  
       4.1 ผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาจํานวน 2 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
       4.2 นักศึกษาและอาจารยไดนําวิชาความรูจากการเรียนการสอนในหองเรียนสูการลงมือปฏิบัติใน
ภาคสนามไดจริงและไดผลงานเชิงประจักษจํานวน 2 ชิ้น การดําเนินโครงการจํานวน 4 โครงการ มีการ
ดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 100 ของโครงการตามแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เอกสารหลักฐาน 
4.1.4(1) สรุปโครงการประเพณีลอยกระทง 
4.1.4(2) สรุปโครงการพัฒนาธุรกิจเครื่องปนดินเผาขนาดยอม   
4.1.4(3) สรุปโครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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บุรีรัมย) 
4.1.4(4) สรุปโครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( Expo 2020 Dubai Thailand ) 
4.1.4(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 ขอ 5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดนําผลการประเมินในปการศึกษา 2560 มาปรังปรุง เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบสานและพัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอดองคความรูจาก
การเรียนการสอนและการวิจัยสูสังคมและทองถ่ิน 
     ซ่ึงในปการศึกษา 2561 มีการจัดทําโครงการ จํานวน 4 โครงการ คือโครงการประเพณีลอยกระทง      
โครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) 
 โครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( Expo 2020 Dubai Thailand ) และ โครงการพัฒนาธุรกิจ
เครื่องปนดินเผาขนาดยอม ซ่ึงการจัดโครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) และ โครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( Expo 2020 Dubai 
Thailand ) เปนการนําเอาองคความรูทางดานการออกมาใชในการสรางสรรคผลงานโดยใชอัตลักษณของชุมชน
มาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือในชุมชนเปนท่ีรูจักท้ังในระดับชาติและนานาชาติและยังเปนการสงเสริม
ใหชุมชนมีการพัฒนาในทุกๆดานอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการแผนประจําปการศึกษา 
2562 `จากการประเมินผลโครงการปการศึกษา 2561 พบวากิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคและในปการศึกษา 
2562 จะดําเนินการจัดโครงการเดิมตอไป และเพ่ิมเติมคือโครงการศิลปวัฒนธรรมจากทุกหลักสูตร เพ่ือเปน
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนสูงานวิจัยตอไป 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5(1) สรุปแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2561 
4.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 ขอ 6.เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดสนับสนุนใหนักศึกษาและเยาวชนเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
ซ่ึงคณะไดจัดโครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพโดยสงทีมเขาแขงขันจํานวน 2 ทีมในการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับชาติภายใตหัวขอการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผาอัตลักษณของจังหวัดบุรีรัมย และ การ
ออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีสื่อถึงสถาปตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยทีมท่ีหนึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ไดรับเงินรางวัลจํานวน 8,000 บาทพรอมเกรียติบัตร สวนทีมท่ีสองไดรับรางวัลชเชยพรอมเกรียติ
บัตร และอีกหนึ่งโครงท่ีนักศึกษาไดรับรางวัลคือการออกแบบมาสคอตเพ่ือใชในการประชาสัมพันธงาน Expo 
2020 Dubai Thailand ภายใตหัวขอนองรักซ่ึงผูชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแขงขันดังกลาวจะถูกนําไปใชในงาน 
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Expo 2020 Dubai Thailand ณ ประเทศดูไบ ทางคณะไดสงนักศึกษาเขารวมประกวดจํานวน 2 คน ไดรับ
รางวัลจํานวน 2 รางวัลคือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งไดรับเงินรางวัลจํานวน 1,000 บาทพรอมเกรียติบัตรและตั๋ว
เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ดูไบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไดรับเงินรางวัลจํานวน 5,000 บาทพรอมเก
รียติบัตร จากการเขารวมแขงขันท้ังสองโครงการทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรงานผลงานแขงขันท้ังสอง
โครงการสูเวทีระดับชาติและนานาชาติและทําใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตัวเองและในสาขาวิชาท่ีตนได
ศึกษามา และคณะยังไดมีการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาและเยาวชนอนุรักษ
วัฒนธรรม  และโครงการพัฒนาธุรกิจเครื่องปนดินเผาขนาดยอม  เพ่ืออนุรักษศิลปะเครื่องปนดินเผา ภูมิปญญา
ทองถ่ินของไทย เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหประชาชนท่ัวไปเล็งเห็นถึงความสําคัญและสืบสานประเพณีไทยตอไป 
โดยการเผยแพรภาพกิจกรรมตางๆผานเว็ปไซตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.6(1)  ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
4.1.6(2)  ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจเครื่องปนดินเผาขนาดยอม   
4.1.6(3)  ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) 
4.1.6(4)  ภาพกิจกรรมโครงการสงเสริมจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ( Expo 2020 Dubai Thailand ) 
 
 ขอ 7.กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
ผลการดําเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน 
 

บรรลุ 
 

 
 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มหาวิทยาลัยและคณะมีนโยบายและแผนกลยุทธใน
การสนับสนุนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรม และการมีผลงานเปน ท่ียอมรับ
ระดับชาติ 

 
 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ   

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี 
อ.จิรัญญา  โชตยะกุล 
อ.ดร.จิตตภู  พูลวัน 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวอุษา วิลาวรรณ 
นางสาวจรรยา พุมพงษ 
นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
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โทรศัพท : 02-9093048 โทรศัพท : 02-9093048 
E-mail : drple2003@hotmail.com 
Amphon130@gmail.com 
 

E-mail : usa.vi@vru.ac.th 
Pumpong_cat@hotmail.com 
dada_ss33@hotmail.com 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอ 1.พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผน
กลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีการทบทวน
แผนกลยุทธปงบประมาณ 2560-2564 จากผลการวิเคราะห SWOT โดยใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปงบประมาณ 2562 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปประกอบดวยกรรมการบริหารคณะและบุคลากรภายในคณะชวยกันระดมความคิด วิเคราะห 
SWOT และกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน และประชุมทบทวนแผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ 
2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 เม่ือวันท่ี 18-20 กรกฏาคม 2561 โดยมีการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณฯ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-
2579 ระยะเริ่มตน 5 ปแรก (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงเนนการวางแผนและพัฒนาเพ่ือปรับโครงสรางองคกร สราง
ความรวมมือท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนาอยางยั่งยืน กับแผน
ยุทธศาสตรคณะใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมท้ัง 5 ดานท่ีเปนพันธกิจหลักของคณะฯ ไดแก  

1) ผลิตบัณฑิตเปนนักเทคโนโลยีใหเปนมืออาชีพ  มีความรูคูคุณธรรม และมีทักษะท่ีเชี่ยวชาญ ตรงกับ
ความตองการของสังคม  

2)  พัฒนางานวิจัย และสรางองคความรูความเปนเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และ
ภูมิปญญาใหเปนท่ียอมรับของระดับชาติและนานาชาติ 

3) เผยแพรความรู บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและสังคม  
4) สงเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบาน ของชุมชน และสังคม  
5) การบริหารจัดการองคกร ดวยหลักการบริหารราชการท่ีดี 
ท้ังนี้แผนดังกลาวมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาประสงคของแผนงานตามตัวชี้วัดและเปาประสงคท่ีคณะ

ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลองคกรของคณะฯ มีความเชื่อมโยงกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอคณะกรรมประจําคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561  

จากผลการวิเคราห SWOT คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน และดําเนินการประชุมจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ 2562 ในวันท่ี 12 กันยายน 
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2561 โดยแผนกลยุทธทางการเงินมีแผนการจัดสรรเงินครอบคลุม 5 ท้ังดาน 
การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
           คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามตัวบงชี้เปนรายไตร
มาสผานระบบ VRU Monitoring โดยตัวบงชี้ของทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตองตรงกับตัวบงชี้ท่ีกําหนด
ไว และมีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2562 ตอสํานักงบประมาณผานกองแผนงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ เปนรายไตรมาส เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงสถานะการเบิกจายงบประมาณของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหการดําเนินการเปนไปตามแผนและบรรลุตามเปาหมายตามแผนและเปาหมายท่ีรัฐบาล
กําหนด ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติราชการของคณะผานความเห็นชอบจากสภาฯ ในชวงไตรมาสท่ี 1 
จึงเริ่มมีการติดตามผลการดําเนินงานปลายไตรมาสท่ี 1 เปนตนไป ท้ังนี้ คณะฯ ไดติดตามตรวจสอบและเรงรัด
การดําเนินงานโครงการและเบิกจายงบประมาณใหตรงตามไตรมาส เม่ือประเมินผลการดําเนินงานและการใช
งบประมาณป 2562 พบวา 
- ไตรมาส 1-3 งบเงินรายได    โครงการท่ีเสร็จสิ้นคิดเปนรอยละ 100 
- ไตรมาส 1-3 งบประมาณแผนดิน    โครงการท่ีเสร็จสิ้น คิดเปนรอยละ 100 
และทุกโครงการไดจัดทํารายงานสรุปประเมินการดําเนินงานท่ีไดรับเสนอตอผูบริหาร พบวา ทุกโครงการเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการจัดงาน 
 
นเอกสารหลักฐาน 
5.1.1(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 -2564 และ แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.1(2) แผนยุทธศาสตร 5 ป (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560-2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.1(4) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 -
2564 
5.1.1(5) ตารางวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางแผนมหาวิทยาลัยและแผนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.1(6) แผนกลยุทธทางการเงินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.1(8) รายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 
 
 ขอ 2.ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินของแตละหลักสูตร โดยรวมกับ
มหาวิทยาลัยรวบรวมและจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแยกเปนราย
คณะ ตามผลผลิตดานตาง ๆ ไดแก การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
งานบริการวิชาการแกชุมชน งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดนํา
รายงานผลดังกลาวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณาขอเสนอแนะ
ในการลดตนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเปนรายหลักสูตร เพ่ือแสดงการใชตนทุนตอ
หนวยของหลักสูตร แยกเปน การผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แสดงเปนกราฟวิเคราะหและนําเสนอตอผูบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือ
เปนขอมูลในการบริหารจัดการตอไป โดยจากผลการดําเนินงานเบื้องตน คณะฯ ไดนําผลสรุปการวิเคราะหตนทุน
ตอหลักสูตรปการศึกษา 2561 เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 
เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ และใหขอเสนอแนะใหมีการเพ่ิมจํานวน
นักศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษานอยเพ่ือใหเกิดความคุมคาของแตละหลักสูตร และพิจารณาหาคูเทียบใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีบริบทเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางโอกาสทางการแขงขันใหกับนักศึกษา 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2(1) เอกสารการวิเคราะหการเงิน 
5.1.2(2) รายงานผลตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 ขอ 3.ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 
ผลการดําเนินงาน   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยในปงบประมาณ 
2562 ดําเนินงานดังนี้ 
   1. กําหนดใหหลักสูตรสงขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ท้ังในบทบาทหนาท่ีระดับบุคคลและ
หลักสูตร เพ่ือรวบรวมนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงตอไป 
   2. มีการประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 โดยใชผลการดําเนินงานบริหารความ
เสี่ยงในป 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 มาวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดอันสงผลตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะทุกพันธ
กิจ 
   3. นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งท่ี 
1/2561 
4. จัดทํารูปเลมแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 ฉบับสมบูรณ และเผยแพรบนเว็บไซตคณะ 
5. มีการประชุมฝายบริหารเพ่ือหารือและติดตามความกาวหนาการทํางานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน  
6. มีการนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2561 เพ่ือพิจารณา  
7. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน  
8. มีการนํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน เขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 2/2562 เพ่ือพิจารณา  
9. มีการนําผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่องผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีมติเห็นชอบ
ผลการดําเนินงาน และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
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    1) ปจจัยเสี่ยงดานจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงของแตละหลักสูตร ใหหลักสูตรดําเนินการวางแผนการรับนักศึกษา
เชิงรุก และใหนักศึกษาปจจุบันเขามีสวนรวมในการชักชวนรุนนองเขามาศึกษา 
    2) ปจจัยดานการการใชงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน ใหฝายบริหารและแผนเพ่ิมการกํากับติดตามการ
ใชงบประมาณตามไตรมาสกับผูรับผิดชอบโครงการในแผนงานใหรวดเร็วมากข้ึนและรายงานกับคณบดีทราบ 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป
งบประมาณ 2562 
5.1.3(2) วาระการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.3(4) แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.3(5) แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.3(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
5.1.3(7) รายงานการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปงบประมาณ 2562 
 
 ขอ 4.บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน                
อยางชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
ผูบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ อันคํานึงถึง
ประโยชนของคณะ มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานของผูบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล  

- การดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดครบถวน ทุกรายการ เชน รายงานการ
ติดตามการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป ในสวนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการ
เบิกจาย/ รายงานผลไดครบ   ถวนทุกรายการตามเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัย/รัฐบาลกําหนดทุกรายการ 

- การดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ดําเนินงานดาน  ตาง ๆ ไดครบ ทุกภารกิจ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 

2. หลักประสิทธิภาพ  
คณะมีการบริหารราชการตามแนว ทางการกํากับดูแลท่ีดีซ่ึงมีกระบวนการ ปฏิบัติงานโดยมีการจัดทําคําสั่ง

แตงตั้ง คณะกรรมการในการกํากับดูแลงานใน แตละดาน/พันธกิจ เชน 
- คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามี หนาท่ี กํากับ ควบคุม ติดตามงานดาน งบประมาณ การใชจายเงิน

ตามแผนงาน/ โครงการ คณะกรรมการไดรวมพิจารณา การใชงบประมาณของคณะเพ่ือ ดําเนินงานโครงการ
ใหครอบคลุมตาม พันธกิจของคณะและตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวน เสีย 
เชน การจัดโครงการปรับปรุง หลักสูตรเพ่ือไดหลักสูตรตามความ ตองการของทองถ่ิน และผูใชบัณฑิตและ
สามารถจัดการเรียนการสอนใหมี ประสิทธิภาพตอนักศึกษา ฯลฯ 

- คณะกรรมการวิชาการคณะ กํากับ ควบคุม ติดตามงานดานวิชาการ ดาน หลักสูตร การจัดการเรียนการ
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สอนของ คณะเปนตน 
- ระบบบัญชีสามมิติเปนระบบดาน งบประมาณ/การเงิน ท้ังนี้ผูบริหาร สามารถตรวจสอบงบประมาณจาก

เงิน รายไดทุกประเภท และนําขอมูลมาใชใน การวางแผนการดําเนินงานของคณะได อยางถูกตองและ
รวดเร็ว  

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-office) เปนระบบงานสารบรรณ ซ่ึง เปนการรับ-สงเอกสาร ขอมูล 
ขาวสาร ผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถลดระยะเวลา ลดตนทุนกระดาษ หมึกถาย เอกสารและแรงงานซ่ึง
นับเปนประโยชนในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดียิ่ง 

3. หลักการตอบสนอง  
- ผูบริหารดําเนินการโดยยึดหลักการ ตอบสนองความตองการของประชาชน และสรางความเชื่อม่ัน ความ

ไววางใจ ตลอดจนตองดําเนินการภายใน ระยะเวลาท่ีกําหนด อาทิตามพันธกิจ ของคณะดานการบริการ
วิชาการโดยได จัดโครงการบริการวิชาการในหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยึดหลักภาระความรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดโครงการ

สรางการบริหารจัดการ พรอมท้ังกําหนดบุคคล ใหรับผิดชอบดูแลงานตามขอบเขต ภาระหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยได จัดทําคําสั่งมอบหมายงานแก คณะกรรมการบริหารคณะ และบุคลากรสายสนับสนุน ท้ังนี้
คณบดีมีนโยบายใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบทุกคนตองปฏิบัติงานโดยรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานแตละโครงการสงคณะ 

5. หลักความโปรงใส  
-  มีการจัดทํารายงานประจําป 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
และ กลยุทธโดยมีการแสดงจํานวน งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร รายละเอียด การใชงบประมาณในโครงการตาง 
ๆ เพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายนอก ตลอดจน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย สามารถ เขามาตรวจสอบผลการดําเนินงานของ คณะ และไดมีการเผยแพร
รายงาน ประจําปคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหบุคลากร และสาธารณชนไดรับทราบในเว็บไซตคณะ 
    นอกจากนี้ในเว็บไซตของคณะยังมีการ เผยแพร ประชาสัมพันธภาพขาวและ กิจกรรรม โครงการตาง ๆ 
เพ่ือให สาธารณชนท่ีสนใจเขามาติดตามผลการ ดําเนินงานและความเคลื่อนไหวของคณะ 

6. หลักการมีสวน 
-  ผูบริหารของคณะฯ ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวมท้ังภายในและภายนอกคณะ เพ่ือใหบุคลากร 

ประชาคม ผูมีสวนเก่ียวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขามามีสวนรวมรับรูทําความ เขาใจ หรือรวม
แสดงความคิดเห็นใน การพัฒนาดานตาง ๆ ตัวอยางเชน 
ภายในคณะ จัดใหบุคลากรทุกภาคสวนในคณะมี สวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธและ แผนปฏิบัติการคณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยไดจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง ทบทวน ติดตาม แผนยุทธศาสตร
แผนกลยุทธ แผนกลยุทธทางการเงิน และแผน บริหารความเสี่ยง 
ภายนอกคณะ จัดใหมีการบันทึกตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพ่ือมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
การประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมีเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎตางๆ และมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ 

    รวมถึงไดเปดชองทาง สายตรงถึง คณบดีผานเว็บไซตคณะ เพ่ือให ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียมี 
โอกาสไดรวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ ปญหา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา คณะใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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7. หลักการกระจายอํานาจ  
    - ผูบริหารมีการถายโอนอํานาจการ ตัดสินใจและการมอบอํานาจความ รับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การ ดําเนินการใหแกบุคลากรตามโครงสราง การบริหารงานของคณะ เชน คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารคณะ รวมถึงไดมีการมอบอํานาจความ รับผิดชอบในภาระงานของรองคณบดี หัวหนาสํานักงาน
คณบดีตามคําสั่ง มอบหมายภาระงาน นอกจากนี้ในชวงท่ีคณบดีไปราชการ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
จะมีการ แ ตง ตั้งรองคณบดีคนใดคนหนึ่ง หมุนเวียนกันทําหนาท่ีรักษาราชการแทน 

8. หลักนิติธรรม  
   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนหนวยงานในภาครัฐ จึง ตองบริหารงานและปฏิบัติงานภายใต 
กฎระเบียบ ขอบังคับ ของทางราชการ และมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด เชน 1. การบริหารงานตาม
โครงสรางของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยยึดถือตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย  2. การ
จัดซ้ือจัดจางดําเนินการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 3. ควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียน การสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา : TQF 

9. หลักความเสมอภาค  
  - ผูบริหารไดสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดมีการพัฒนาศักยภาพตนเองตาม สายงานท่ีปฏิบัติโดยไดจัดทํา
แผนงาน/ โครงการท่ีจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองสําหรับทุกคนอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกัน โดย
มีการตั้งงบพัฒนา ศักยภาพอาจารยและบุคลากร มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพ่ือเลื่อนข้ัน
เงินเดือนท่ีใช เกณฑเดียวกันสําหรับบุคลากรในแตละประเภทตําแหนง เชน กลุมขาราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กลุม พนักงานมหาวิทยาลัย 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  
- ใหบุคลากรทุกภาคสวนใน คณะเขารวมจัดทําแผนยุทธศาสตรและ แผนปฏิบัติการของคณะ เพ่ือเปนการ

ตกลงรวมกันในการจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมของคณะ ท่ีเกิดข้ึน จากขอตกลงของบุคลากรทุกภาค
สวน ของคณะ 

 

เอกสารหลักฐาน 
5.1.4(1) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.4(2) บันทึกขอตกลงวาดวยความ รวมมือทางวิชาการเครือขายท่ีประชุม สภาคณบดีคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
5.1.4(3) บันทึกขอตกลงความรวมมือกับบริษัทภายนอก 
5.1.4(4) รายงานประจําปการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.4(5) ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
5.1.4(6) เอกสารหนาเว็บไซตแสดง การเผยแพรรายงานประจําปคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.4(7) เอกสารหนาเว็บไซตแสดง การประชาสัมพันธขาวสาร การจัด กิจกรรมโครงการตาง ๆ ของคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.4(8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง ทบทวน ติดตาม แผนยุทธศาสตรแผนกลยุทธแผนกล ยุทธ
ทางการเงิน และแผนบริหาร ความเสี่ยง 
5.1.4(9) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนกลยุทธแผนกล ยุทธทางการเงิน และแผนบริหาร ความเสี่ยง 
5.1.4(10) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
5.1.4(11) คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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5.1.4(12) โครงการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
5.1.4(13) แผนงานโครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารยและบุคลากรคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.4(14) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง เกณฑการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
5.1.4(15) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
5.1.4(16) รายงานการประชุมอาจารย และเจาหนาท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.4(17) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ขอ 5.คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู และประชุมจัดทําแผนการ 
จัดการความรู (KM) ประจําปการศึกษา 2561 โดยแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ ดานการผลิตบัณฑิต และดาน
การวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพนักศึกษาเพ่ือสามารถแขงขันไดในระดับชาติ/
นานาชาติ 
2) ดานการวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐานงานวิจัย/งานสรางสรรคเพ่ือเผยแพรในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
ณ หองประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝายวิชาการ และคณาจารย ไดมารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน และจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีออกมาเปนลายลักษณอักษร เผยแพรใหบุคลากรทราบ รวมท้ังรวมกับ
มหาวิทยาลัยในการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีในงาน KM Sharing Day และเผยแพรใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเขาถึง
ไดผานทางเวปไซตคณะ โดยผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูท้ังสองดาน สรุปไดดังนี้ 
          1)  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 
2561 มีกิจกรรม/การดําเนินท้ังหมด 9 กิจกรรม มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม  คิดเปนรอยละ 100 ของ
แผนการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพนักศึกษาเพ่ือเขารวม
ประกวด/แขงขันในรายการท่ีเก่ียวของกับทักษะทางวิชาชีพและบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวคือ มีจํานวน 1 ทีมท่ี
ไดเขารวมแขงขันในระดับชาติ ไดแกทีมนักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 
2561  มีกิจกรรม/การดําเนินท้ังหมด 9 กิจกรรม มีการดําเนินการครบ 9 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของ
แผนการจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย เรื่อง การนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรมไปใช
ประโยชนแกชุมชน และบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว คือ มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/นวัตกรรม ของอาจารย/
นักศึกษากลุมใหมท่ียังไมเคยไดนําผลงานไปใชประโยชนจริงในชุมชนสามารถนําผลงานไปใชงานจริงใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนเปาหมายไดจํานวน 1 ผลงาน 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5(1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
5.1.3(2) วาระการประชุม คณะกรรมการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
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5.1.3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
5.1.3(4) แผนจัดการความรู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
5.1.3(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
5.1.3(6) รายงานสรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 
2561 
 
 ขอ 6.การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผานท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเปนประจําทุกไตรมาส เพ่ือ ใหฝายบริหารรับทราบและใหขอเสนอแนะเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน นอกจากนยังมีการสงอีเมลลเพ่ือติดตามและรายงานผลการดําเนินงานควบคูอีกทางหนึ่ง
ซ่ึงจะทําใหผูเก่ียวของรับทราบผลการตรวจติดตามไดรวดเร็วมากข้ึน 

คณะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมอบหมายใหรองวิชาการ 
และรองบริหารดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพอาจารยแตละหลักสูตรและบุคลากรในคณะ โดย
ผานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ซ่ึงประกอบดวยคณบดี รองคณะบดี ผูชวยคณบดี และประธานหลักสูตร
ทุกหลักสูตร เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในปงบประมาณ 2561 โดยบรรจุเปนโครงการในแผนปฏิบัติราชการคณะ และมีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานทุกไตรมาส ผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และระบบตรวจติดตามแบบเรียลไทมใน 
VRU Monitoring  

และเพ่ือใหการดําเนินงานของแผนการบริหารปงบประมาณ 2562  ดําเนินไปดวยความมีประสิทธิภาพ
คณะฯ จึงมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดสิ่งสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยปงบประมาณพ.ศ.2562 จัด

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมกันจํานวน 100,000 บาท 
1.2 มีการจัดสภาพแวดลอม สถานท่ีทํางานใหมีบรรยากาศท่ีนาอยูและมีการจัดใหมีหองพักผอนสนทนา

วิชาการ ไดแกมีเครื่องปรับอากาศติดทุกหอง มีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพ่ือคนควาขอมูล จัดหองประชุมท่ีมี
สื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 

1.3 มีการเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน  
2. เพ่ือเปนการพัฒนางานวิชาชีพตนเองใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือยื่นขอ

ชํานาญการในสายงานท่ีกาวหนาข้ึน โดยมีแบบฟอรมกลางของมหาวิทยาลัย และจัดอบรมใหความรูและติดตาม
การจัดทําอยางใกลชิด 

3. จัดทําแผนการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล เพ่ือติดตามการดําเนินงานของบุคลากรท่ีไดระบุไวใน
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 4 อาจารยในตัวชี้วัดท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ของทุกสาขาวิชา 

 4. ถายทอดแผนสูการปฏิบัติในระดับบุคคล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบชัดเจนและ
มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงานของบุคลากรทุกกลุม บุคลากรสามารถศึกษาคูมือและแนวปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไดจากหนาเว็บไซตของกองนโยบายและแผน 
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5. จัดทําชองทางการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการพัฒนาตนเองท้ังทางวิชาชีพและวิชาการ เชน 
บอรดประชาสัมพันธ หนังสือแจงเวียน สื่อออนไลน ไดแก เว็บไซตคณะ Line คณะ เปนตน 

6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และการทําผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6(1) แผนพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
5.1.6(2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 ขอ 7.ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะเพ่ือกํากับติดตาม 
ดูแลตัวชี้วัด และดําเนินการดานการประกันคุณภาพโดยจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับเปน
แนวทางการดําเนินงานทุกพันธกิจและการบริหารงานของคณะ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับองคประกอบการประกันคุณภาพของสํานักงานการ
อุดมศึกษา และการดําเนินการบริหารงานปกติของคณะ 
2. วางระบบคุณภาพใหสอดคลองกับการบริหารงานของคณะ โดย จัดทําเปแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2562 
2) จัดทําวิธีการปฏิบัติงาน โดยคณะรวมกับหลักสูตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 
3. ควบคุมคุณภาพ โดย 
  1) แจกคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือพัฒนาองคความรูในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพ 
  2) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการคณะ 
4. ติดตามตรวจสอบ โดย  
  1) กําหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 
  2) ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน โดยติดตามผลการดําเนินงานโครงการตางๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตร ตามแผนปฏิบัติราชการคณะ 
  3) รายงานผลการติดตามตรวจสอบ โดยจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการทุกไตรมาส 
5. ประเมินคุณภาพ โดย  
   1) กําหนดแผนการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเทียบกับเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนปฏิบัติราชการคณะ 
   2) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามแผนปฏิบัติราชการคณะท่ีกําหนดไว 
   3) ประชุมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะ และกําหนดแนวทางการปรับปรุง/
พัฒนาการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 
   4) จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) เพ่ือ
ประเมินคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของคณะ ท้ัง 5 องคประกอบ 
   5) รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และคณะผานงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เพ่ือรวบรวมรายงานตอสภามหาวิทลัยรับทราบตอไป 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7(1) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ 
5.1.7(2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1.7(3) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 
5.1.7(4) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป 2557 
5.1.7(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5.1.7(6) รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร   

 
ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี :  
รศ.ดร.เบญจลักษณ  เมืองมีศรี 
รศ.ดร.กรินทร  กาญทนานนท 
ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี 
อ.จิรัญญา  โชตยะกุล 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบรวม :  
สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
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โทรศัพท : 02-5293829 โทรศัพท :   02-909-3025 
E-mail : foit.vru@vru.ac.th E-mail :  sqm@vru.ac.th 

วงรอบในการจัดเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการดําเนินงาน 
  ขอ 1.มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบกลไกการประกันคุณภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึง
ใน ป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 3 ระดับ ไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา 
และระดับสถาบัน ท้ังนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดมีแนวปฏิบัติการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ประจําปการศึกษา 2561  โดยมีการแจงบุคลากรท่ีเก่ียวของทราบ ท้ังผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรทุกฝายเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
         สําหรับการเตรียมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
การสงเสริมใหคณะผูบริหาร อาจารยประจําหลักสูตร มีความรูความใจเก่ียวกับเกณฑและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพ่ือใหบุคลากรสามารถดําเนินงานใหสอดคลองกับ เกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว อีกท้ังสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และจัดเตรียมเอกสาร
เพ่ือรองรับการประเมินฯไดอยางถูกตอง โดยสนับสนุนใหมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้  
    1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day วันท่ี 18 มกราคม 
2562 
    2. โครงการอบรมใหความรูเรื่องเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
(IQA) ประจําปการศึกษา 2561 
    3. สงเสริมสนับสนุนใหมีตัวแทนอาจารยประจําทุกหลักสูตรเขารวมโครงการอบรมการเขียน  (Self 
Assessment Report : SAR) และการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน 
ระดับหลักสูตร  
    4. สงเสริมใหอาจารยสาขาวิชาตางๆเขารับการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตามท่ี      
หนวยงานตางๆจัดข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณการเปนผูประเมินฯ และเปนการเพ่ิมศักยภาพทาง  ด
านการประเมินคุณภาพการศึกษาอีกดวย  
    5. สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการวางแผนการดําเนินงานตางๆในดานการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามระบบและกลไกดังกลาว อาทิ การรวมแสดงความคิดเห็นใน 
การจัดทําแบบประเมินสําหรับอาจารยและนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นดานหลักสูตรและ
การ จัดการศึกษาเพ่ือใหท้ังมหาวิทยาลัยนําไปใชใหเปนแนวเดียวกัน 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1(1) โครงการอบรมใหความรูเรื่องเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
(IQA) ประจําปการศึกษา 2561 
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5.2.1 (2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา 2561 
5.2.1(2) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประจําปการศึกษา 2561 
5.2.1(3) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
5.2.1(4) คําสั่งแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
 
 ขอ 2.มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ โดยอาศัยแนวทาง
ปฏิบัติการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป
การศึกษา 2561 และแจงทุกสาขาวิชา ใหดําเนินการเปนแนวทางเดียวกัน และมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรโดยคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคณะ
กรรมการประเมินตามรายละเอียดในหมวดท่ี 8 (การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร) ขอ 3 
(การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร) ตาม มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) กําหนดใหมี
การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน  ท้ังนี้ เพ่ือ
ใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามท่ีกําหนด ไวในขอท่ี 1 ทางมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจ
เบื้องตนสถานภาพหลักสูตรการศึกษาเบื้องตน ภาคการศึกษา 1/2561 เพ่ือจะไดนําไปเปนแนวทางในการเตรียม
รับการประเมินระดับหลักสูตรเม่ือถึงชวงปลายภาคการศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไดติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากทุกหลักสูตร และ เสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯพิจารณา ท้ังนี้เม่ือสิ้นปการศึกษาก็จะนําเสนอผลการประเมินการดําเนินงาน ประกันคุณภาพฯ ระดับ
หลักสูตรใหคณะกรรมการประจําคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1(1) คําสั่งแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 
5.2.1(2) คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 
 ขอ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการสงเสริมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและจัดสรร
งบประมาณ ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตอบสนองตอความ  ต
องการของผูใชบัณฑิต โดยในปงบประมาณ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได
และเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังนี้  

1. งบประมาณสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเสริมความ    
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เขมแข็งทางวิชาการ ใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย       
ไมซํ้าซอน และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตรวมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

2. งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถดานวิชาการ 
ใหกับบุคลากรสายวิชาการ และสงเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับตางๆใหมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ  

3. งบประมาณงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือใหการพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. งบประมาณการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนและเสริมความ       
เขมแข็งทางวิชาการ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหดําเนินการตามพันธกิจตาง ๆ ไดอยางครบถวน เชน การพัฒนา
นักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การบริการวิชาการ เปนตน 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3(1) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2.3(2) รายงานการประชุม 
 
 ขอ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยมีการกําหนดให
หลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน  และมีการรายงานผลใหผูบริหารและคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของรับทราบ เพ่ือใหพิจารณา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยมีการ
กําหนดใหหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรอบ 12 เดือน และมีการรายงานผลใหผูบริหารและ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของรับทราบ เพ่ือใหพิจารณา โดยผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในปการศึกษา 
2561 เปนดังนี ้

 
 
 

ชื่อหลักสูตร 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
องคประกอบ 

ที่ 1 
ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย

องคประกอบที่  
2 - 6 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกสส่ือสาร
และคอมพิวเตอร 

ผาน 3.33 
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผาน 3.18 
 

3.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ผาน 3.88  
4. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาแมคคาทรอนิกสและ
หุนยนต 

ผาน 3.11 
 

5. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ผาน 3.08  
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อุตสาหกรรม 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
โยธา 

ผาน 2.47 
 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ผาน 2.82 
 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี 

ผาน 3.16 
 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  25.03  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 8 หลักสูตร  

คะแนนที่ได 3.13   
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.4(1) บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจํา
ภาคการศึกษา ท่ี 1/2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (รอบ 6 เดือน) 
5.2.4(1) บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจํา
ภาคการศึกษา ท่ี 2/2561 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (รอบ 12 เดือน) 
 ขอ 5.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ    
ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดนําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาผล และไดรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปพัฒนา
และปรับปรุงผล การดําเนินงานของทุกหลักสูตรใหดีข้ึนในปตอไป และคณะไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2561 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2560) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เสนอผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาใหขอเสนอแนะ 
5.2.5(2) หนังสือเวียนแจงทุกหลักสูตรเพ่ือนําขอเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึน 
5.2.5(3) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2561 
 ขอ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานหลักสูตรไดรับการประเมินคุณภาพผานในองคประกอบท่ี 1 ครบท้ัง 8 หลักสูตร 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ท้ัง 8 หลักสูตร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
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เปาหมาย 2561 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
จากผลการดําเนินงานของคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานตามท่ี 

สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
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ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 
 

คาเฉลี่ย 
3.51 

 
25.03 

 =3.13 

 
ไมบรรล ุ

3.13 คะแนน 
8 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

รอยละ 
30 

 
13 

X100 = 30.59 % 

 
บรรล ุ

3.82 คะแนน 
42.5 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
52.15 

 

16 
X100 = 37.65 % 

 
ไมบรรล ุ 3.14 คะแนน 

42.5 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ ≥10  
-6.07 

X100 = -30.37 % 

 
บรรล ุ

 
 

5 คะแนน 
20 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

 
6 ขอ 

 
5 ขอ  

 
ไมบรรล ุ

4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
 

 
6 ขอ 

 
6 ขอ 

 
บรรล ุ

5 คะแนน 

 
ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 
 

เฉลี่ยรวม  
4.02 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 

6 ขอ 

 
6 ขอ 

 
บรรลุ  

 
5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

สังคมฯ 
22,550  
วิทยฯ 
54,140 วิทย
ฯสุขภาพ 
45,100 

 
 

662,800 
 

15,971.08 บาท/
คน 

 
 

ไมบรรล ุ
 
 
 

 
 

1.33  คะแนน 

41.5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทยฯ
27.60% 
วิทยสุขภาพ
27.60% 

22.6 

X 100 = 53.18 % 

 
 
 

บรรล ุ

 
 
 

5 คะแนน 
42.5 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

3.78 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การ
บริการวิชาการแกสังคม 

6 ขอ 4 ขอ ไมบรรล ุ
3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
6 ขอ 

 
4 ขอ 

 
ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การ
บริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณ
ของคณะ 
 

 
 
 

7 ขอ  

 
 
 

6 ขอ 

 
 
 

ไมบรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 
 

 
6 ขอ 

 
6 ขอ 

 
บรรล ุ

5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.5 คะแนน 

 
 
 
= 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 1-5 3.88 

 

 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.99 4.50 3.13 4.02 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 3 1.33 5.00 5.00 3.78 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  3.00  3.00 ระดับคณุภาพพอใช 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  3.00  3.00 ระดับคณุภาพพอใช 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 3.32 4.14 4.07 3.88 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน  พอใช ดีมาก ดี ดี  

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. มีกลไกในการดําเนินการตามการกํากับมาตรฐานของหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางเปนระบบตาม
กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. มีบุคลากรและสิ่งสนับสนุนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 
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3. อาจารยประจําของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราการสงผลงานวิจัยในรูปแบบการนําเสนองานวิจัย 
การสงบทความเพ่ือตีพิมพวารสารระดับชาติและนานาชาติ การจัดทําผลงานสรางสรรคมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความโดดเดนท้ังดานศิลปะและวัฒนธรรม ทักษะ
ปฏิบัติในดานชางท่ีเปนประโยชนในชีวิตประจําวันจึงเปนท่ีตองการตอชุมชนและกลุมเปาหมาย 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ตองมีการเตรียมพรอมสําหรับการพัฒนาบัณฑิต 
2. ตองมีการควบคุมและดูแลอัตราการคงอยูของนักศึกษา เชน การโยกยายสาขาวิชา การออกกลางคัน เปนตน 
3. ตองมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสูงกวาปริญญาตรีเพ่ือสนองตอความตองการของผูเรียนและผูประกอบการ 
4.ควรมีการแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนกลยุทธ 
5.ควรคนหาความเสี่ยงของคณะอยางจริงจังและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยง 
6.ควรมีการติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติในการใชงานระบบ
สารสนเทศดานตางๆ ใหชัดเจน และใหถือปฏิบัติเปนประกาศ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
7.ควรมีการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเขาสูกระบวนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


