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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมเป็นหมวด
วิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. 
สูง วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา และเปิดสอนเป็นวิชาโท ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคนอกเวลา (ภาคค่่า)  มีอาคารโรงฝึกงานหนึ่งหลัง  

พุทธศักราช  2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 
2518  มีผลท่าให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ได้เกิดการเปล่ียนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เป็น
ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้เรียกชื่อส้ันๆ เป็น “ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์”  

พุทธศักราช 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  หลักสูตร 4  ปี  ให้กับนักศึกษาภาคปกติและเปิดหลักสูตร  2 ปี (หลังอนุปริญญา) 
ตามโครงการอบรมครูประจ่าการ  (อคป.) เป็นการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกของภาควิชา 

พุทธศักราช 2528  วิทยาลัยได้ปรับเปล่ียนโครงการอบรมครูประจ่าการ  (อคป.) เป็นโครงการจัด
การศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาเคร่ืองกล  เป็นรุ่นแรกให้กับ
นักศึกษา (กศ.บป.) ในปีนี้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ) อุตสาหกรรมศิลป์ ตามโครงการอบรมครูประจ่าการ 
(อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ส่าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก 

พุทธศักราช 2527 นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)  ภาคปกติส่าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก
ของบัณฑิตภาคปกติของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

พุทธศักราช  2531 เปิดสอนสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุป ริญญา                  
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษา
โครงการ การศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรก  

พุทธศักราช 2533 เปิดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. )  โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  

พุทธศักราช 2537 สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่  28กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้ง    
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แห่ง ซ่ึงจากมติดังกล่าว ภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิชา และได้เสนอขอแต่งตั้งกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อวิทยาลัย และสภาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้นายมงคล  การช่านาญ เป็นหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
บริหารงานในรูปแบบคณะวิชา เมื่ อ วันที่  28 กันยายน 2537 โดยแยกการบริหารออกจากคณะ                            
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางคณะถือว่าวันที่สภาการฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันที่  28 กรกฎาคม 2537 ซ่ึงถือเป็นวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา 
“พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538” โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน  คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้แต่งตั้งให้นายวิชิต ศรีทอง   เป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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พุทธศักราช 2539 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(5ชั้น) เป็นแห่งแรก ของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 

พุทธศักราช 2540 สถาบันได้ปรับเปล่ียนโครงการจากการศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.)  
เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

พุทธศักราช 2541 มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 โดยมี
เจ้าคุณอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเป่ิน) เจ้าอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
และนายจรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
ฝ่ายฆารวาส  และคณะได้ย้ายเข้ามาด่าเนินการที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538โดยให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะหนึ่งของสถาบันราช
ภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ ณ วันที่ 27กันยายน พ.ศ. 2542 (ตามหน้า 39 เล่ม  
116 ตอนพิเศษ 79ง. ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม  2542) 

พุทธศักราช 2543สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้ นายวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว   

พุทธศักราช 2546 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปล่ียนชื่ อเป็น  
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้  นายประจบ ดีบุตร เป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พุทธศักราช 2547วันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121ตอนพิเศษ 23 ก ให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  โดยมี           
นายประจบ  ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พุทธศักราช 2548 วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2548  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ นายวิวัฒน์  คลังวิจิตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   

พุทธศักราช 2550 วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พุทธศักราช 2554 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พุทธศักราช 2558 วันที่  7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แต่งตั้ งใ ห้          
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ          
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้             
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน 
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1.1รายช่ือผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
อาจารย์อ่าพล  เทศดี    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นางสาวกรรณิกา  สร้อยส่าโรง   หัวหน้าส่านักงานคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ    
อุตสาหกรรม 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  ก่ิงทอง  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 

            อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและ  
                                                    คอมพิวเตอร์ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร   ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

            อาจารย์จุฑามาศ  เถียรเวช    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

อาจารย์องอาจ  ทับบุรี ประธานหลักสูตรหลักสูตร   
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

            รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
 

1.3 ปรัชญา 
ทักษะเด่นเน้นคุณธรรม  ก้าวน่าวิชาการ ช่านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
1.4 วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1.5 พันธกิจ 
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    1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ     
ตรงกับความต้องการของสังคม 

    2) พัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาให้เป็นที่ยอมรับของระดับชาติและนานาชาติ 

    3) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
    4) ส่งเสริม สนับสนุน การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชน และสังคม 
    5) การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี 

 
1.6 ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบุคลากรสายวิชาการ 41 คน ซ่ึงมีต่าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ - คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 18 คน 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 
 
ตารางท่ี 1.1 จ่านวนบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ     

  จ านวน(คน) ร้อยละ 
คุณวุฒิ 
 ปริญญาตรี -  
 ปริญญาโท 27 65.85 
 ปริญญาเอก 14 34.15 
 รวม 41 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ -  
 รองศาสตราจารย์ 4 9.76 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 31.70 
 อาจารย์ 24 58.53 
 รวม 41 100.00 

ท่ีมา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
 
ตารางท่ี 1.2 จ่านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ่าแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ 

 จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  

ต่่ากว่า ปริญญาตรี 8 44.44 
ปริญญาตรี 9 50.0 
ปริญญาโท 1 05.56 
ปริญญาเอก - - 
รวม 18 100.00 

สถานภาพ  
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ข้าราชการ 1 05.56 
ลูกจ้างประจ่า - - 
พนักงานราชการ - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 44.44 
เจ้าหน้าที่ประจ่าตามสัญญาจ้าง 1 05.56 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 44.44 
รวม 18 100.00 

ท่ีมา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาค

พิเศษในระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ใน 7 สาขา  และมีการสอนในระดับปริญญาโท จ่านวน 1 หลักสูตร   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ/วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ด่าเนินภารกิจจ่านวน 108,000 บาท โดยจ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 108,000 บาท และงบประมาณที่เป็น
เงินรายได้จ่านวน - บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและจ่านวนนักศึกษาดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.3 จ่านวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจ่าปีการศึกษา 2562   
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(62) 

ปี 2 
(61) 

ปี 3 
(60) 

ปี 4 
(59) 

ตกค้าง รวม
ท้ังหมด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์   23 10  33 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 13 10 10   33 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) 25 19 43   87 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (ทล.บ.)  9    9 
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม     15  15 
- วิศวกรรมเคร่ืองกล 25 20 7   52 
- กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    19  19 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15 6 6   27 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25 14 11   50 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ    9  9 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทล.บ.)    12  12 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 16     16 

รวม 119 78 100 65  362 
ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(62) 
ปี 2 
(61) 

ตกค้าง รวม
ท้ังหมด 

     
     

ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
 

ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(62) 
ปี 2 
(61) 

ปี 3 
(60) 

ตกค้าง รวม
ท้ังหมด 

      
รวม      

ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
 

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(62) 
ปี 2 
(61) 

ปี 3 
(60) 

ปี 4 
(59) 

ตกค้าง รวม
ท้ังหมด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์   15 17 4 36 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  10    10 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม   9    9 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 9     9 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม    17 10 27 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล     1 1 
  -กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     1 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 18 10 15   43 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 23 26 34   83 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 19 20 14   53 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 18 29 10   57 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอัตโนมัติ    16 16 32 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 32     32 

รวม 119 104 88 50 32 393 
ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
 
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(62) 

ปี 2 
(61) 

ตกค้าง รวม
ท้ังหมด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี 4 5 4 13 

รวม 4 5 4 13 
ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562 
 
ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(62) 

ปี 2 
(61) 

ปี 3 
(60) 

ตกค้าง รวม
ท้ังหมด 

      
รวม      

ท่ีมา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2562          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือด่าเนินภารกิจ

จ่านวน 6,047,200 บาท โดยจ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 4,222,200 บาท งบประมาณที่เป็นเงิน
รายได้ จ่านวน 1,825,000 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจ่าแนกตามกลุ่มผลผลิตและประเภทงบประมาณ
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

ตารางท่ี 1.4 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการด่าเนินการตามภารกิจ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 4,313,700 4,222,200 -2.13 
งบประมาณรายได้ 2,984,900 1,825,000 +38.86 

รวมท้ังสิ้น 7,298,600 6,047,200 -17.15 
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งบประมาณ 
จ าแนกตามผลผลิต 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6,938,600 4,595,570 -33.77 
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - 110,500 +100 
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 250,000 - -100 
 ผลงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 65,000 50,000 -23.08 
 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 45,000 662,800 +100 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน - - - 
 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ

พัฒนาท้องถ่ิน - 628,200 +100 
รวมท้ังสิ้น 7,298,600 6,047,200 -17.15 

 
 
 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบบุคลากร    
 เงินเดือนและค่าจ้างประจ่า    
 ค่าจ้างชั่วคราว    
 พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย    
งบด าเนินงาน    
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 3,705,100 3,968,700 +7.12 
 ค่าสาธารณูปโภค 35,000 30,000 -14.29 
งบลงทุน    
 ค่าครุภัณฑ์ 3,000,000 - -100 
 ค่าส่ิงก่อสร้าง 300,000 667,000 +122.34 
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งบเงินอุดหนุน (วิจัย วช.62) - 662,800 +100 
งบรายจ่ายอ่ืน 258,500 718,700 +178.03 

รวมท้ังสิ้น 7,298,600 6,047,200 -17.15 
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บทที่ 2                                       

ผลการด าเนินงาน 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบายโดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดังตอนที่ 
1 และสรุปคะแนนตัวตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2 

 
ตอนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
นโยบายข้อท่ี 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ 
1.1ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ่านวนอาจารย์ทั้งส้ิน....41.........คนมีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน........32.........คน คิดเป็นร้อยละ...78.04..........เท่ากับค่าคะแนน
.....5……… 
ตารางท่ี 2.1อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ล าดั
บท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ช่ือชุมชน รายช่ืออาจารย์ 
นักพัฒนา 

            1         โคร โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถด่ารงอยู่
ได้อย่างยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริม
อาชีพทหารผู้พิการหลังปลด
ประจ่าการจากราชการ สนาม 

1 ต.        23-24 ม.ค. 
2562 

        สถานพักตากอากาศบางปูจังหวัด 
สมุ     สมุทรปราการ (กองเวชศาสฟื้นฟู 
  โรง   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า) 

1.อ.ธนัง  
ชาญกิจชัญโญ 
2.ผศ.ดร.วุฒิชัย   
วิถาทานัง 
3.อ.จุฑามาศ  
 เถียรเวช 

            2  โครงการพั ฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้จาการปฏิบัติงานผ่านการ
ท่างานร่วมกับชุมชน กิจกรรม 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่
ชุมชน 

     13-31 พ.ค. 
   2562 

บ้านทับทิมสยาม อ.คลองหาด 
     จ.สระแก้ว. 

1.อ.ศัลย์ชัย 
ใจสมุทร 
2.รศ.ดร.เบญจลักษณ์  
เมืองมีศรี 
3.อ.อ่าพล  
เทศดี 
4.อ.ธราพงษ์   
พัฒนศักด์ิภิญโญ 
 
5.อ.กนกนาฏ   
พรหมนคร 
6.อ.ดร.วุฒิชัย  
 วิถาธานัง 
7.อ.อิศเรศ กะการดี 
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8. อ.โชติกานต์ ราช
กรม 
9.อาจารย์สุธาสินี  อิน
ตุ้ย 

          3         กิจกรรมการส่ารวจบริบท 
        ชุมชนจัดท่าฐานข้อมูลใน 

     พื้นท่ีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด 
สระแก้ว 

         พ.ย. 2561.- 
         ม.ค.2562 

1. 1ครัวเรือนพ้ืนท่ี ม.1 และ ม.3 ต. 
ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 
 2. ครัวเรือนพ้ืนท่ี ม.10   
ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด  
จ.สระแก้ว 
 

1.อกันยารัตน์ 
เอกเอี่ยม 
2.อ.องอาจ ทับบุรี 
3.อ.ดร.ริศภพ  
 ตรีสุวรรณ 
4.อ.จิรัญญา  
 โชตยะกุล 
5.อ.ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
6.อ.ธีรนนท์  ไชยคุณ 
7.อ.ภัทราภรณ์  
 เหนือศรี 
8.อ.ศิลปชัย  กล่ินไกล 
9.รศ.ดร.วัชระ  
 เพิ่มชาติ 
10.รศ.จิราภรณ์  
เบญจประกายรัตน์ 
11.ผศ.ดร.กฤษฎางค์  
ศุกระมูล 
12.ผศสัญลักษณ์  
 กิ่งทอง 
13.อ.วทัญญู   
พนังนุวงศ์ 
14.ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
15.ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย 
16.ผศ.ประภาวรรณ   
แพงศรี 
17.อ.ดร.โยษิตา  
เจริญศิริ 
18.อ.ธนรัตน์  ชวพันธ์ุ 
19.ผศ.ดร.ชุมพล  
ปทุมมาเกษร 
20.อ.นภัสดล  
 สิงหะตา 
21.อ.ศิริวรรณ  
พลเศษ 
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1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ่านวนนักศึกษาทั้งส้ิน.....362....คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม

การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน.199...คน คิดเป็นร้อยละ...54.97.........เท่ากับค่าคะแนน......3……… 
 
ตารางท่ี 2.2 จ่านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ล า
ดับ
ที่ 

ช่ือโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนนิงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พืน้ที่
ด าเนนิงา

น 

ระยะเว
ลา 

รายช่ือนกัศึกษา
ที่ด าเนนิงาน 

หลักสตูร อาจารย์ 
ผู้รับผดิชอบ 

1 กิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพ
พื้นฐานให้
นักศึกษา 

1.เพื่อ
จัดบริการ
ชุมชนและ
กระบวนการ
เรียนรู้วิชาชีพ
พื้นฐานของ
คณะ 
2.เพื่อ
สนับสนุนการ
หารายได้
ให้กับนักศึกษา
ของคณะฯ 

เชิงปริมาณ 
1มีจ่านวน
ผู้รับบริการ 
เฉลี่ย เดือนละ 
120 คน 
2.มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
จ่านวน 5 
หลักสูตร  
เชิงคุณภาพ 
1.มีระดับความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการใน
ระดับดี ไม่ต่่า
กว่า ร้อยละ 80 
2.มีระดับความ
พึงพอใจของผู้
เข้ารับร่วม
กิจกรรมในระดับ
ดี ไม่ต่่ากว่า ร้อย
ละ 95 

1.นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
กระบวนการ
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานผ่าน
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน 
2.นักศึกษามีจิต
สาธารณะและ
การบริการ 
3.ก่อเกิดรายได้
ให้กับนักศึกษา 

คณะ
เทคโนโล
ยีอุตสาห 
กรรม 

26 
พ.ย.61 
– 30 
ส.ค.62 

นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
จ่านวน 55 คน 
หลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
จ่านวน 7 คน 
1.นายออมทรัพย์  
สุดถ้อย 
2.นายอิสรา  
อินทชัย 
3.นายปริวัฒน์  
ฉันใด 
4.นางสาว 
ชลนภา น้อยรังษี 
5.นายขวัญชัย  
ก่ิงตระหนัก 
6.นางสาว
ประภัสสร  
เข้าครอง 
7.นายพิริยะ  
บัวปาย 
สาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 
เครื่องกล 
จ่านวน 12 คน 
1.นายพีรพล  
ชาวแสน 
2.นางสาว 
เยาวภา  
 เมฆดินแดง 
3.นายเกียรติภูมิ  
สอาดเอ่ียม 
4.นางสาวพัชรี  
อยู่สมบัติ 
5.นางสาวนริศรา  
รังษี 
6.นายธรรมรัตน์  
เหล็กดี 

หลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
จ่านวน 7 คน 
หลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี
วิศวกรรม 
เครื่องกล
จ่านวน 12คน 
หลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 8 คน 
หลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม 
จ่านวน 23 คน 

หลักสูตร
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุต 
สาหกรรม 
จ่านวน 5 คน 

อาจารย์อ่าพล  
เทศดี 



14 
 

 
 

7.นายพัชรพล  
รัตนากร 
8.นางสาว
จันทร์ทิมา  
วิเศษสา 
9.นายสิทธิชัย  
ฮาดดา 
หลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 8 คน 
1.นายวิศาสล  
อ่อนพลับ 
2.นายพัชรพล  
ท้องท่ี 
3.นายอัฐพล  
จันทร์เรือง 
4.นางสาว 
ระวีวรรณ  สุดา 
5.นางสาวพรธิดา  
การคิด 
6.นายปัญญา  
เพ็ชรบุรี 
7.นายศักรินทร์  
บุญประสิทธ์ิ 
8.นายวิศัลย์  
แก้วเก็บ 
หลักสูตรสาขา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม 
1.นายพีรพล  
วงษ์ป่ัน 
2.นางสาว 
วนัชพร  ลิ้นทอง 
3.นายนพพร  
วรรณกองแก้ว 
4.นางสาว 
ศิริลักษณ์  
 สุขเกิด 
5.นายไตรภพ  
ผดุงแพทย์ 
6.นายศราวุฒิ  
วงษ์สมบัติ 
7.นายสิทธิชัย  
ไทยซับทอง 
8.นายธนากร  
สนธิวุส 
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9.นายอณาวินท์  
บุญมี 
10.นางสาวปริศา  
พาดี 
11.นายเชษฐา  
ทัพจันทร์ 
12.นางสาว 
สุทธิดา นครวงษ์ 
13.นายสันติ   
โคทา 
14.นายวีรยุทธ  
ภักดีวงษา 
15.นางสาว
เกษมณี  ชีวิชีวิล 
16.นายศุภพัฒน์  
นาดี 
17.นายศัตราวุธ  
ฟอกสันเทียะ 
18.นางสาว 
นุชนาฏ 
 กุลมาตย์ 
19.นางสาวสุวิภา  
อินโอ้ 
20.นางสาวเมทินี  
แน่งน้อย 
21.นายธวัชชัย  
ธนะศรี 
22.นายนัทธภูมิ  
ภูมิมา 
23.นางสาว 
สุรีรัตน์  เปรินกุล 
หลักสูตร
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสา
หกรรม จ่านวน 
5 คน 
1.นางสาว 
ณัชนิชา โต๊ะศิลา 
2.นางสาว 
นันทกาญ  
 สุขเจริญ 
3.นายกฤษดากร  
ลิ้มเสรี 
4.นายธนพล  
แก้วรักษ์ 
5.นางสาว
วนัสนันท์  
 ชัดสาย 

2 กิจกรรมบริการ
วิชาการฯเรื่อง
การพัฒนา

1.เพื่อให้
นักศึกษาและ
อาจารย์ได้

เชิงปริมาณ  1.นักศึกษาและ
อาจารย์มีความ
เข้าใจในการ

ชุมชนบาง
เจ้าฉ่า 
อ่าเภอ

26 
พ.ย.

1.นายธนพล  
แก้วรักษ์ 

หลักสูตรสาขา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุต 

ผศ.ดร. 
วุฒิชัย   
วิถาทานัง 
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ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม
พื้นบ้านไทย
ประเภทของใช้
ของท่ีระลึก 

บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรู้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชน 
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนการสอน
และการวิจัย
ร่วมกับชุมชน 
3.ได้ผลงาน
เชิงประจักษ์
จากการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาละ
อาจารย์ 

1.มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
80  
2. ได้ผลิตภัณฑ์
จากการฝึก
ปฏิบัติจ่านวน 
10 ช้ิน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม ร้อย
ละ 80 

ท่างาน
ปฏิบัติงานกับ
ชุมชน 
2.ชุมชนมีความรู้
และน่าความรู้
และน่าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่า 
วันได้ 

โพธ์ิทอง 
จังหวัด
อ่างทอง 

61-30 
ม.ค.62 

2.นางสาว
วนัสนันท์  
 ชัดสาย 
3 นายชนาธิป  
ทองเขียว 
4.นายธณัฐชัย  
อินทร์แก้ว 
5.นางสาววาสนา  
สดใส 

สาหกรรม 
 

3 โครงการพัฒนา
รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จัก
สานด้วย
เอกลักษณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน   

1.เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษา
เพิ่มศักยภาพ 
ทักษะด้านการ
ออกแบบ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน 
2.เพื่อ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสาน
รูปแบบร่วม
สมัย แก่ชุมชน
บางเจ้าฉ่า 
อ่าเภอโพธ์ิ
ทอง จังหวัด
อ่างทอง 

เชิงปริมาณ 
อาจารย์และ
นักศึกษาสาขา
ออกแบบผลิต
ภัณ์อุตสาหกรรม 
เข้าร่วมโครงการ 
จ่านวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษา
หลักสูตร
ออกแบบผลิต
ภัณ์อุตสาหกรรม 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1.นักศึกษาเพิ่ม
ศักยภาพ ทักษะ
ด้านการ
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ือง
จักสาน 
2.นักศึกษาสาขา
ออกแบบผลิต
ภัณ์อุตสาหกรร 
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคร่ือง
จักสานรูปแบบ
ร่วมสมัย แก่
ชุมชนบางเจ้าฉ่า 
อ่าเภอโพธ์ิทอง  
จังหวัดอ่างทอง 

ชุมชนบาง
เจ้าฉ่า 
อ่าเภอ
โพธ์ิทอง 
จังหวัด
อ่างทอง 

6 ธ.ค.
61-30 
ม.ค.62 

1.นางสาววนิดา  
นวลฉวี 
2.นายภูริช  
ย้ิมกระจ่าง 
3.นายกฤษดากร  
ลิ้มเสรี 
4.นายศรัณย์  
สอนวินิจฉัย 
5.นางสาว 
ชนกสุดา  
สุวรรณเอ่ียม 

หลักสูตรสาขา
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุต 
สาหกรรม 
 

อ.จุฑามาศ  
เถียรเวช 

4 กิจกรรม การ
ส่ารวจบริบท
ชุมชนและจัดท่า
ฐานข้อมูลใน
พื้นท่ีจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว 

1.เพื่อสร้าง
เครือข่าย
พัฒนาและ
แก้ปัญหา
ชุมชนท้องถ่ิน 
2.เพื่อส่ารวจ
ข้อมูลและ
จัดท่า
ฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 
3.เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของชุมชน 
4.เพื่อจัดท่า
แผนพัฒนา
ครัวเรือนใน

เชิงปริมาณ 
ครัวเรือน
เป้าหมาย
หมู่บ้านละ 5
ครัวเรือน มีพื้นท่ี
รับผิดชอบ
จ่านวน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่
พื้นท่ีหมู่1และ
หมู่3 ต่าบล
ระแหง อ่าเภอ
ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 
และพื้นท่ีหมู่10 
ต่าบลคลองไก่
เถ่ือน อ่าเภอ

1.ได้สร้าง
เครือข่ายพัฒนา
และแก้ปัญหา
ชุมชนท้องถ่ิน 2.
ได้ส่ารวจข้อมูล
และจัดท่า
ฐานข้อมูล
หมู่บ้าน 
3.ได้ยกยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 
4.ได้จัดท่า
แผนพัฒนา
ครัวเรือนในการ
แก้ไขปัญหา
ความอยากจน 

พื้นท่ีหมู่ท่ี
1และหมู่
ท่ี3 ต่าบล
ระแห 
ง อ่าเภอ
ลากหลุม
แก้ว 
จังหวัด
ปทุมธานี 
และพื้นท่ี
หมู่ท่ี10 
ต่าบล
คลองไก่
เถ่ือน 
อ่าเภอ
คลองหาด 

พ.ย. 
61- 
ม.ค. 62 

1.นายชัยศิริ  
จันทร์เอ่ียม 
2.นางสาวอารีย์  
ธัญญาเจริญ 
3.นางสาว
สุวนันท์ 
โพธ์ิศรีทอง 
4.นายธีรเชษฐ์  
หาญเกียรติกล้า 
5.นายภูเบศ  
ตันสกุล 
6.นายธนินทร์  
เกตุจันทึก 
7.นายศิรพงศ์  
สิทธิศร 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

อ.กันยารัตน์ 
เอกเอ่ียม 



17 
 

 
 

การแก้ไข
ปัญหาความ
อยากจน 

คลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 
เชิงคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยได้
สร้างเครือข่าย
ร่วมกับชุมชน
ท้องถ่ิน 

จังหวัด
สระแก้ว 

8.นายภาคภูฒิ  
รามัญ 
9.นายปิยะพงศ์  
จ่าลองเพ็ง 
10.นายสุวรรณ  
แพรด่า 
11.นายสรศักด์ิ  
โพธิบัลลังค์ 
12.นายณัฐพล  
ดีเสมอ 
13.นางสาว 
ฐิตาภรณ์   
อ่อนสีหา 
14.นางสาว 
ภาเพ็ญ  คงเรือง 
15.นางสาวมณี  
ผูกภู่ 
16.นายธีรศานต์  
ศรีสมบัติ 
17.นายคมสัน  
พูบงาม 
18.นายอรรถพล  
รอดสิงค์ 
19.นายธนพัฒน์  
บุตรราช 
20.3นายชาคริส  
ทับทอง 
21.นายทศพล  
ลาลุน  
22.นายจิรวัฒน์  
จรุงกลิ่น 
23.นายนิมิตร  
ศรีมนตรี 
24.นายศักด์ิดา  
เกตุจันทร์ 
25.นายกฤติน  
เผือกหอม 
26.นายภานุเดช  
ศรีไกรสุข  

5 ส่งเสริมอาชีพ
ทหารผู้พิการ
หลังปลด
ประจ่าการจาก
ราชการสนาม 
ตามความร่วมมือ
ระหว่างคณะเทค
โนอุตสาหกรรม
และกองเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกล้า 

เพื่อเสนอ
แนวทางใน
การสร้าง
อาชีพใหม่ๆ 
เพื่อสร้างความ
มั่นใจในอาชีพ
กับผู้รับบริการ 

1.เพื่อให้มี
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจาก
ภายนอก 
2.เพื่อให้มี
เครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้กับ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.เพื่อให้มี
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติจาก
ภายนอก 
2.เพื่อให้มี
เครือข่ายในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้กับ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สถานพัก
ตาก
อากาศ
บางปู 
จังหวัด
สมุทรปรา 
การ (กอง
เวช
ศาสสตร์
ฟื้นฟู 
โรงพยาบ
าลพระ

23-24 
ม.ค. 62 

1.นายธนพล  
แก้วรักษ์ 
2.นางสาว
วนัสนันท์   
ขัดสาย 
3.นางสาว 
รุจิกานต์  
พิมพารียนภัทรา 
4.นางสาว 
ชนกสุดา  
สุวรรณเอ่ียม 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรม 
อุสาหกรรม  

อาจารย์ธนัง  
ชาญกิจชัญโญ 
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มงกุฏ
เกล้า) 

6 กิจกรรมการ
บริการของ
หลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
productive 
learning เร่ือง
การท่ากราฟิก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.เพื่อให้
นักศึกษาได้
บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรู้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชน 
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนรู้การ
สอน 
3.ได้ผลงาน
เชิงประจักษ์
จากการ
ปฎิบัติงานของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
80 ของ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
รายวิชา
ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสา
หกรรม 
2.ได้ช้ิน 
งานจากการฝึก
ปฎิบัติจ่านวน 
10 ช้ิน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมร้อย
ละ 80 

1.นักศึกษามี
ความเข้าใจใน
การท่างาน
ปฎิบัติงานกับ
ชุมชน 
2.ชุมชนมีความผู้
ล่ะน่าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่า 
วันได้ 

วิสากิจ
ชุมชน
เกษตร
ปลอดภัย 
อ่าเภอ
คลอง
หลวง 
จังหวัด
ปทุมธานี 

28 
ก.พ. 
62 

1.นางสาว 
รุจิกาญจน์ 
พิมพารียนภัทรา 
2.นางสาว 
ชนกสุดา   
สุวรรณเอ่ียม 
3.นายธนวัฒน์  
 คดฤทธ์ิ 
4.นางสาววาสนา  
สดใส 
5.นายอภิสิทธ์ิ  
แดงดงบัง 
6.นายภูริช  
 ย้ิมกระจ่าง 
7.นายปฏิพันธ์  
สุวรรณศิลป์ 
8.นางสาวณัฐนรี  
บุญมา 
9.นายกฤษดากร  
ลิ้มเสรี 
10.นายธณัฐชัย  
อินทร์แก้ว 
10.นายชนาธิป  
ทองเขียว 
11.นางสาววนิดา  
นวลฉวี 
12.นายธนพล  
แก้วรักษ์ 
13.นางสาว 
ณัฐนิชา  
โต๊ะศิลา 
14.นายณัฐกฤต  
ใจแปง 
15.นายวิทวัส  
จรูญธรรม 

หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรม  

อ.วิศวรรธน์ 
พัชรวิชญ์ 

7 กิจกรรมย่อยท่ี 
35 บริการ
วิชาการของ
หลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
productive 
learning ของ
หลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อน่าผล
จากการ
จัดการเรียน
การสอนของ
หลักสูตรไป
เผยแพร่องค์
ความรู้  
2.เพื่อเก็บ
ข้อมูลความต้อ 
งการ
เทคโนโลยีองค์
ความรู้ 
ทางด้าน

เชิงปริมาณ 
1.จ่านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละวิชา 
productive 
learning ท่ีมี
การเรียนการ
สอนมีส่วนร่วม
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
80 ประกอบด้วย
วิชา –TCE208 
ระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

1.เพื่อให้สร้าง
ความร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชน
กับมหาวิทยา
ราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
2.เพื่อให้มี
กิจกรรม
สร้างสรรค์
ระหว่างนักศึกษา
กับอาจารยืใน
หลักสูตร 

หมู่ท่ี3 
ต่าบล
ระแหง 
อ่าเภอ
ลาดหลุม
แก้ว 
จังหวัด
ปทุมธานี 

27 
ก.พ. 
62 -27
ก.พ.62 

1.นายศักรินทร์  
บุญประสิทธ์ิ 
2.นายปรมัตถ์  
สิงห์พร 
3.นายวชิระ   
ค่าศักด์ิดา 
4.นายวัชรพล  
พันธ์โพธ์ิ 
5.นางสาวพรธิดา  
การคิด 

หลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและ
คอมพิว 
 

อ.เฉลิมพล 
แก้วเทพ 
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อิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้า 

- TCE 209 
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 
-TCE427
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
-TCE104 
อิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 
-TCE103 
วิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า1  
-TCE323 การ
ประมวลผล
สัญญาณดิจิตอล 
-TCE 319 
วิศวกรรมระบบ
ควบคุม 
-TCE 322 
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์2 
2.อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ5 
คน นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 5 
คนและผู้เข้า
อบรมไม่น้อยกว่า 
20 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมการ
อบรม เฉลี่ยอยู่
ในระดับดีข้ึนไป 
2.มีความรู้มาก
ข้ึนกว่าเดิมใน
เกณฑ์เฉลี่ยไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 80 

8 สูตรส่าเร็จ
ส่วนผสม
คอนกรีตโดยใช้
ถังปูนซีเมนตื
ส่าหรับงาน
คอนกรีตขนาด
เล็ก 

1.เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรู้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กร
เครือข่าย 
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจาก
การจัดการ

เชิงปริมาณ 
1.จ่านวนกลุ่ม
เป่าหมายร้อยละ
รายวิชา 
productive 
learning ท่ีมี
การเรียนการ
สอนท่ีมีส่วนร่วม
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
80 ประกอบด้วย
รายวิชา 

1.นักศึกษา
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
เพิ่มพูนความรู้
ทางทฤษฏี 
ทักษะการผสม
คอนกรีตในงาน
ขนาดเล็ก  โดย
ใช้ถังปูนซีเมนต์ท่ี
มีอยู่ท่ัวไปตาม
ท้องตลาดและมี

ชุมชน
ต่าบลล่า
ตาเสา 
อ่าเภอวัง
น้อย 
จังหวัด
อยุธยา 

ม.ค. 62 
– ม.ค. 
62 

1.นายจตุพล  
พงษ์บุตร 
2.นายณรงค์รัตน์  
ธนะสาร 
3.นางสาว
สมหญิง  ภู่เกิด 
4.นายอิสรา  
อินทชัย 
5.นายปริวัฒน์  
ฉันใด 
6.นายออมทรัพย์  
สุดถ้อย 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา  

อ.ธราพงษ์  
พัฒนศักด์ิ
ภิญโญ 
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เรียนรู้การ
สอน 

-TEC102 เขียน
แบบ
อุตสาหกรรม 
-TCI101 พื้นฐาน
ส่าหรับงาน
วิศวกรรมโยธา 
-TCI109 วัสดุ
ก่อสร้างแล้ว
ปฎิบัติการ
ก่อสร้างพื้นฐาน 
-TCI103  การ
เขียนแบบ
วิศวกรรมโยธา 
-TCI110 เทคนิค
ก่อสร้าง 
2.จ่านวน
นักศึกษาและ
คณาอาจารย์ท่ี
ร่วมโครงการ 10 
คน และ
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 20 คน  
เชิงคุณภาพ 
1.เพื่อให้
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้มีความ
เข้าใจในเร่ือง
อัตราส่วนผสม
คอนกรีตโดยใช้
ถังปูนซีเมนต์
ส่าหรับงาน
คอนกรีตขนาด
เล็ก 
2.เพื่อให้นัก
ศึกษษมีส่วนร่วม
ในการจัดบริการ
วิชาการเพื่อมุ่งสู่
การวิจัยในช้ัน
เรียน 
3.เพื่อให้นัก
ศึกษษทุกคนมี
ส่วนร่วมและเกิด
ทักษะในการ
ปฎิบัติงานจริง 
ปฎิบัติงานตาม
ข้ันตอนท่ีได้
วางแผนไว้ 

ทักษะการท่างาน
เป็นหมู่คณะ 
2.เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนท้องถ่ิน 
3. ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น่าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
จริง 

7.นายกมลภพ  
ฤทธิไกร 
8.นายพิตรพิบูล  
เพ็งมาก 
9.นายเขมทัต  
เทียมดี 
10.นายภูวนาถ  
ชุ่มปกปี 
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9 กิจกรรมย่อยท่ี3 
บริการวิชาการ
ของหลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
productive 
learning 
ของหลัสูตร
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 
 

1.เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้าน
การซ่อมบ่ารุง
เครื่องยนต์เพื่อ
การเกษตรแก่
ประชาชน หมู่
ท่ี3 ต่าบล
ระแหง อ่าเภอ
ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัปทุมธานี 
2.เพื่อเป็นการ
สร้าง
ประสบการณ์
แก่นักศึกษา
และประชาชน
ท่ัวไปจากการ
ลงมือซ่อม
บ่ารุงด้วย
ตนเอง 
3.เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรู้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กร
เครือข่าย 
4เพื่อเผยแพร่
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 1.
จ่านวนกล่ม
เป้าหมายร้อยละ
ของวิชา   
productive 
learning ท่ีมี
การเรียนการ
สอนมีส่วนร่วม
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
80 ประกอบด้วย 
- TMP205 การ
ท่าความเย็นและ
ปรับอากาศ 
-TMP206 
เครื่องยนต์
สันดาปภายใน 
-TMP207
กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 
-TMP308 การ
ทดรองทาง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล1  
-TMP317 การ
วัดและเคร่ืองมือ
วัดในงาน
อุตสาหกรรม 
-TMP312 การ
ทดลองทาง
วิศวกรรมเคร่ือง
กล2 
2.อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ 5 
คน นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 5 
คน และผู้เข้า
อบรมไม่น้อยกว่า 
20 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ซ่อมบ่ารุงเคร่ือง
ยรต์เพื่อ
การเกษตรมาก
ข้ึนกว่าเดิมใน
เกณฑ์ไม่ต่่ากว่า
ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

1.ผู้เข้าอบรม
สามารถซ่อม
บ่ารุงเคร่ืองยนต์
เพื่อการเกษตร
ได้ 
2.สามารถลด
ต้นทุนในการ
ผลิตจากการ
ประหยัดเวลา 
ค่าซ่อมบ่ารุง
เครื่องยนต์เพื่อ
การเกษตรได้ 

พื้นท่ีหมู่ท่ี
3 ต่าบล
ระแหง 
อ่าเภอ
ลาดหลุม
แก้ม 
จังหวัด
ปทุมธานี 

27 ก.พ 
62 – 
27 ก.พ 
62 

1.นายเกียรติภูมิ  
สอาดเอ่ียม 
2.นายสุริยพร  
ดินสมัย 
3.นางสาวนริศรา  
รังษี 
4.นายวุฒิพงศ์  
ภาดี 
5.นางสาวพัชรี  
อยู่สมบัติ 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ือ
งกล 
 

ผศ.ดร.
กฤษฎางค์ 
 ศุกระมูล 
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อบรมอยู่มน
เกณฑ์ดีข้ึนไป 
2.นักศึกษาและ
อาจารย์ได้น่า
วิชาความรู้จาก
การเรียนการ
สอนในห้องเรียน
สู่การลงมือ
ปฎิบัติใน
ภาคสนามได้จริง 

10 กิจกรรมบริการ
ของหลักสูตรจาก
การจัดการเรียน
การสอนแบบ 
productive 
learning เร่ือง
กิจกรรมแยก
ขยะ Recycle 

1.เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการ
วิชาการตา
มองคืความรู้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กร
เครือข่าย 
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจาก
การจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
จ่านวนกล่ม
เป้าหมายร้อยละ
ของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
productive 
learningในวิชา
TEG101กรรมวิธี
การผลิต ท่ีมีการ
เรียนการสอนมี
ส่วนรวมไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ 
1.ประเมินความ
พึ่งพอใจต่อ
กระบวนการจัด
โครงการระดับ 
4100  
2.ประเมิความ
พึงพอใจต่อการ
อบรมระดับ3.75 
3.ประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
บรรยายระดับ 
3.75  
4.ความพึงพอใจ
ต่อความรู้ (การ
ติดตามการน่า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์) 
ระดับ 4.00 

1.นักศึกษา
สาขาวิชา
วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม
เพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะการจัดการ
ขยะและ
แยกแยะขยะ
รวมถึงขยะ 
recycle และ
มีทักาะการ
ท่างานเป็นหมู่
คณะ 
2.เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนท้องถ่ิน 
3.ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น่าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
จริง 

โรงเรียน
วัดลาดหลุ
แก้ว 
อ่าเภอ
ลาดหลุม
แก้ว 
จังหวัด
ปทุมธานี 

1 ต.ค. 
61  -
28 
ก.พ. 
62 

1.นายพีรพล  
วงษ์ป่ัน 
2.นางสาวนัชพร  
ลิ้นทอง 
3.นายนพพร  
วรรณกองแก้ว 
4.นางสาว 
ศิริลักษณ์ 
สุขเกิด 
5.นายไตรภพ  
ผดุงพทย์ 
6.นายศราวุฒิ  
วงษ์สมบัติ 
7.นายสิทธิชัย  
ไทยซับทอง 
8.นายธนากร  
สนธิวุส 
9.นายอณาวินท์  
บุญมี 
10.นางสาวปริศา  
พาดี 
11.นายเชษฐา  
ทัพจันทร์ 
12.นางสาวสุทธิ
ดา  นครวงษ์ 
13.นายสันติ   
โคทา 
14.นายวีรยุทธ  
ภักดีวงษา 
15.นางสาว
เกษมณี  ชีวิชีวิล 
16นายศุภพัฒน์  
นาดี 
17.นายศัตราวุธ  
ฟอกสันเทียะ 
18.นางสาวนุช
นาฏ  กุลมาตย์ 
19.นางสาวสุวิภา  
อินโอ้ 
20.นางสาวเมทินี  
แน่งน้อย 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม 

ดร.ริศภพ 
 ตรีสุวรรณ 
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21.นายธวัชชัย  
ธนะศรี 
22.นายนัทธภูมิ  
ภูมิมา 
23.นาสาว 
สุรีรัตน์  เปรินกุล 
24.นายสุพกิจ  
เภาพันธ์   

11 กิจกรรมย่อยท่ี3 
บริการวิชาการ
ของหลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
productive 
learning ของ
หลักสูตร
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 

1.เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรุ้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กรหรือ
เครือข่าย 
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจาก
การเรียนการ
สอนรายวิชา
TRE201 
ทฤษฎีวงจร
และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
และรายวิชา
TRE202
ปฎิบัติการ
วงจรและ
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 95 
ของเป้าหมาย
โครงการ 
2.มีจ่านวนวิชาท่ี
น่ามาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 50  
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
ข้ึนอยู่ในระดับไม่
น้อยกว่า 4.51 
ของจ่านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.มีความพึง
พอใจกับการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับไม่น้อย
กว่า 4.51 ของ
จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่่า
กว่าร้อยละ 85  

1.นักศึกษา
สามารถน่า
ความรู้ในช้ัน
เรียนไปถ่ายทอด
ให้กับบุคคลื่นได้
เพื่อประโยชน์แก่
ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
2.ประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน่า
ความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
จริง 

หมู่บ้าน
กลอลี
เฮาส์ เฟส 
2 ต่าบล
คลองหน่ึง 
อ่าเภอ
คลอง
หลวง 
จังหวัด
ปทุมธานี 
 
 

20 มี.ค. 
62  

1.นายนิคม  
เมืองโคตร 
2.นายธีระพัฒน์  
กลมสวรรค์ 
3.นายณัฐวุฒิ  
 ชูช่วย 
4.นายพุฒิพงศ์  
สืบไทย 
5.นายอาทิตย์  
อุ่นใจ 

หลักสูตร
วิศวกรรมเมค
คาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ 

อาจารย์ 
ศิริวรรณ  
พลเศษ 

12 กิจกรรมย่อยท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี
35 บริการ
วิชาการของ
หลักสูตรการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ 
productive 
learning ของ
หลักสูตร
เทคโนโลยี
บัณฑิตโครงการ
การเลือกใช้วัสดุ
ส่าหรับ
การเกษตรของ
ชุมชนวัดธรรม

1.เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรุ้ท่ี
ศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กรหรือ
เครือข่าย 
2.เพื่อ
เผยแพร่ลงาน
การจัดการ
เรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
1.มีผู้เข้าร่วม
อบรมไม่น้อยกว่า 
80 เปอร์เซ็นต์ 
2.จ่านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละของวิชา 
productive 
learning ท่ีมี
การเรียนการ
สอนมีส่วนร่วม
ไม่ต่่าก่าร้อยละ 
80ประกอบไป
ด้วยวิชา 
TEC104 วัสดุ
อุตสาหกรรม

1.ชาวบ้านในเขต
ชุมชนวัดธรรม
นาวาได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
การเลือกใช้วัสดุ
การท่าเกษตร 
2.นักศึกษา
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรม
สามารถประยุกต์
ความรู้จากการ
เรียนมาใช้ในการ
อบรมได้ 

ชุมชนวัด
ธรรม
นาวา 
อ่าเภอ
บางปะอิน 
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา 

24 ก.พ. 
62 

1.นายจักรพันธ์  
หล่าสูงเนิน 
2.นายจักรินทร์  
สัมฤทธ์ิ 
3.นายอภิวัฒน์  
พาลาภ 
4.นายธีรนัย  
ดวงสวัสด์ิ 
5.นายภูมิภัทร  
อุทรักษ์ 
6.นายยุทธภูมิ  
ไทยประยูร 
7.นายจิรภัทร  
อุทรักษ์ 
8.นายเสรีไชย  
ท่าหาญ 

หลักสูตร
เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรม 

ผศ.ประจบ 
ดีบุตร 
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นาวาตามวิธี
เกษตรกิจ
พอเพียง 

TEC105 ปฎิบัติ
วัสดุ
อุตสาหกรรม  
5701110 
เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม
5734103 
การครวบคุม
คุณภาพ 
5714402 การ
วิเคราะห์และ
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง 5732203 
การวัดและ
เครื่องมือวัด 
5732204ปฎิบัติ
การวัดและ
เครื่องมือวัด 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจต่อ
การอบรมเฉลี่ย
รวมอยูในระดับ 
4.51 ข้ึนไป 

9.นายจิรภัทร  
คัมภิรานนท์ 
10นายภัทรธร  
บุญสูง 
11นางสาว 
สิริรานี  นันชัย 
12.นายเอกชัย  
กัวไวยกูล 
13.นางสาว 
สุพรรษา   
กุลศักด์ิ 
14.นายธนกฤต  
ป่ินทอง 
15.นายสุวัฒน์  
ผลมะขาม 

13 ส่ารวจข้อมูล
หมู่บ้าน 

1.เพื่อส่ารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน
ด้านความ
ต้องการพัฒนา
เครื่องมือ
ส่งเสริมอาชีพ 
2.เพื่อสร้าง
เครือข่ายการ
ชุมชนส่าหรับ
การสู่การวิจัย
ของหลักสูตร 

เชิงปริมาณ 
1.มีจ่านวนพื้นท่ี
ท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 3 พื้นท่ี 
2.มีนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
จ่านวน 5 
หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
1.มีระดับความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการใน
ระดับดีไม่ต่่ากว่า
ร้อยละ 80  
2.มีระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในระดับ
ดีไม่ต่่ากว่าร้อย
ละ 95  

1.คณะและ
มหาวิทยาลัยมี
เครือข่ายการ
เรียนรู้จากการ
ปฎิบัติงานผ่าน
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน 
2.คณะและ
ชุมชนมีความ
ร่วมมือกันพัฒนา
ความเจริญให้กับ
ชุมชน 

จังหวัด
สระแก้ว 

4 ม.ค. 
6 2  – 
30 มี.ค. 
62 

1.นายปฏิพันธ์  
สุวรรณศิลป์ 
2.นายภูริช   
ย้ิมกระจ่าง 
3.นางสาว 
รุจิกาญจน์  
พิมพาเรียน 
ภัทรา 
4.นางสาววนิดา  
นวลฉวี 
5.นายธณัฐชัย  
อินแก้ว 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

อาจารย์ธนัง  
ชาญกิจชัญโญ 

14 พัฒนาท้องถ่ิน
เพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชน
ท้องถ่ิน  

1.เพื่อ
เสริมสร้าง
ความเข้าใจ
ร่วมกันในการ
ด่าเนิน

เชิงปริมาณ 
จ่านวนชาวบ้าน
หมู่ท่ี 3 ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 20 คน 

1.ครัวเรือนได้รับ
การพัฒนามี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

ชุมชนหมู่
ท่ี 3 บ้าน
คลอง
ระแหง 
ต่าบล

มี.ค.-
มิ.ย.62 

นักศึกษา 3 
หลักสูตร 
หลักสูตรวิชา
อิเล็กทรอนิกส์

1.หลักสูตร 
วิชา
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 
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โครงการแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
2.เพื่อลด
ปัญหาด้าน
สุขภาพให้กับ
ชุมชน/
ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
เกิดความ
ต่อเน่ือง/ย่ังยืน
ในการใช้
ประโยชน์พื้นท่ี
ออกก่าลังกาย 

2.ชุมชนได้
ประโยชน์จาก
พื้นท่ีออกก่าลัง
กายท่ีเพิ่มข้ึน 

ระแหง 
อ่าเภอ
ลาดหลุม
แก้ว  
จังหวัด
ปทุมธานี 

สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 
1.นายวชิระ   
ค่าศักด์ิดา 
2.นายณัฐวุฒิ  
ทวีสุข 
3.นายวัชพล  
พันธ์โพธ์ิ 
4.นายอภิชาติ  
เอิบอาบ 
5.นางสาว 
ระวีวรรณ  สุดา 
หลักสูตรวิชา
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ 
1.นายนวพล  
เดชมา 
2.นายอนันตชัย  
แก้วแสน 
3.นายธีรวุฒิ  
 ยืนชีวิต 
4.นายจอจอ 
5.นายชนาธิป  
ชุ่มช่ืน 
หลักสูตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 
1.นายยศพล  
ย่ิงยวด 
2.นางสาว 
เยาวภา  
เมฆดินแดง 
3.นายณรงเดช  
ทองค่า 
4.นางสาวนริศรา  
รังษี 
5.นายพัชรพล  
รัตนาทร 

2.หลักสูตร
วิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอ
นิกส์และ
หุ่นยนต์ 
3.หลักสูตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรม 
เครื่องกล 
 

15 งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมสู่
ชุมชน 

1.เพื่อน่า
ผลงาน
สร้างสรรค์
และนวัตกรรม
ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
ชุมชน 
2.เพื่อรวบรวม
ปัญหาของ

เชิงปริมาณ 
มีนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
กระบวนการการ
เรียนรู้จากการ
ปฎิบัติงานผ่าน
การท่างาน
ร่วมกับชุมชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ
30 

1.ชุมชนและ
ท้องถ่ินเกิดการ
พัฒนาเชิงบูรณา
การส่าหรับการ
พัฒนานวัตกรรม
ซ่ึงถือว่าเป็นการ
บริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต
ของท้องถ่ิน การ
ถ่ายทอด

บ้าน
ทับทิม
สยาม 
อ่าเภอ
คลองหาด 
จังหวัด
สระแก้ว 

13 -31 
พ.ค.62 

1.นายกมลภพ  
ฤทธิไกร 
2.นายภูวนาถ  
ชุ่มปกปี 
3.นางสาว
สมหญิง  ภู่เกิด 
4.นายณรงค์ศักด์ิ  
ธนสาร 
5.นายจตุพล  
พงษ์บุตร 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา  

อาจารย์ 
ศัลย์ชัย  
ใจสมุทร 
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ชุมชนสู่การ
วิจัย 

เชิงคุรภาพ 
มีระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่่า
กว่า 4051 

เทคโนโลยีสู่
ชุมชน อันจะ
ส่งผลท่าให้
ประเทศชาติมี
ความมั่นคงใน
เศรฐกิจ 
2.สามารถน่าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ี
ค้นพบมาเป็น
องค์ความรู้ใน
การจัดการการ
เรียนการสอน
และพัฒนาสู่การ
วิจัยต่อไป 

 
1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

 ผู้ส่าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จ่านวน .......คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ินจ่านวน....คน....เร่ืองคิดเป็นร้อยละ......เท่ากับ
ค่าคะแนน......……… 
** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ 
ตารางท่ี 2.3 ผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ิน  *** ไม่ขอการรายงาน*** 

ล าดับท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน/
สถานท่ี/วารสาร 

วันเดือนปี หน้าท่ี 

      
 
1.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของคณะ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดข้ึนในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562 ข้ึนจ่านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ...100... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......5………โดยมีเป้าหมาย 
...2......รายละเอียดดังนี้ 

** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด่าเนินการโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยร่วมกิจกรรมยกระดับสินค้าชุมชน หนึ่งต่าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ที่มหาวิทยาลัย หรือเครือข่ายเป็นผู้จัดกิจกรรมทั้งนี้ ในส่วนของคณะได้ด่าเนินการ 1. ได้ส่งไฟล์ถอด
บทเรียนตามรูปแบบที่ก่าหนดในคู่มือ  2.ส่งบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จ่านวน 10 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์ 3. จัดท่าโปสเตอร์ 
Story ของบรรจุภัณฑ์ จ่านวน 10 แผ่น เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 ***  งบประมาณที่ได้รับด่าเนินการตามข้อตกลง 
คือ 180,000 บาท ได้รับการสนับสนุนรายละ 20,000 บาท 
** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ  แต่รายงานตามนโยบายสภา** 
ตารางท่ี 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ 
ล าดับ

ท่ี  
 

ช่ือผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) และท่ีอยู่ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 
ท่ีได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 
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1   คุณศรีนวล  ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ น่้าพริกนรกปลาย่าง ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

2 คุณสุรศักด์ิ  ใจโปร่ง ข้าวเกรียบกล้วยผสมแก้ว
มังกรแดง 

ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

3       คุณเยาวลักษณ์  อุดมศาสตร์พร  น่้าส้มคั้นผสมคอลลาเจน ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

4 คุณพิชิต  เดชมา  ไอศกรีมนมผสมน้่าตาล  โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

5  คุณภัสสรภรณ์  ทรัพย์ทวีพูล 
 คุณฐาปนีย์  กิจแก้วมรกต 

ขนมถ้วยฟูน่้ามะตูม ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

6 คุณรัตนา  จันทหนู ครีมเจลจากสารสกัดขม้ินและ  
มะขามป้อม 

ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

7 คุณร่ฐมน  อ้วนศิริ เครื่องด่ืมน่้าถ่ังเช่าและน่้า
ล่าไยผสมเม็ดบีดส์น่้าถ่ังเช่า
เข้มข้น 

ออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 

8  คุณเจริญศรี  แมดพิมาย สครับผิวมะขามผสมขม้ิน ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน (ผ่าน
งานบ่มเพาะธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ) 20,000 
บาท 
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1.5 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ท่ีมีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว มีฐานข้อมูลต่าบลใน
การคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินรวมสองจังหวัด จ่านวน ..........3...... หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ.....100.... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน.....5.……… โดยแบ่งรายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5 
และจังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.5หมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี ที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ 
1      ชุมชนลาดหลุมแก้ว ม.1 หมู่บ้านเฟ่ืองฟ้านคร 5 ลาดหลุมแก้ว 
2      ชุมชนลาดหลุมแก้ว ม.3 บ้านระแหงพัฒนา ลาดหลุมแก้ว 

  
ตารางท่ี 2.6หมู่บ้านในจังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ล าดับท่ี ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ 
1       หมู่บ้านทับทิมสยาม คลองหาด 

 
1.6 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับคณะ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ่านวน 5 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ..100.... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน ....5.... 
โดยมี ตั้งเป้าหมายไว้....5..ผลงาน ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 
ตารางท่ี 2.7 ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

ล าดับท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน วัน เดือน ปี 
ท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

1 ชุดทดลองกระบวนการควบคุม
อุณหภูมิเตาอบ 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่ 30 พ.ย.2558 

2 เคร่ืองลดความช้ืนข้าวเปลือก
แบบสูญญากาศ 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่ 18 ธ.ค.2558 

3  ชุดทดลองกระบวนการพัดลม  
และคาน 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่ 1 มี.ค.2559 

4 ชุดการทดลองชุดควบคุมการ
ทรงตัวในแนวด่ิงของอากาศ
ยานแบบใบพัด 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่ 11 พ.ย.2559 
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5 ชุดทดลองกระบวนการ
ควบคุมต่าแหน่งลูกบอลด้วย
แรงลม 

ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่ 11 พ.ย.2559 

 

1.7 จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ่านวน  6 ผลงาน เท่ากับค่าคะแนน   5  โดย ตั้งเป้าหมายไว้ 1 ผลงาน 
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี2.8 นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม 
ล าดับท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือชุมชน พื้นท่ีท่ีน า

ผลงานไปใช้
ประโยชน์และ/

ให้บริการ 

วัน เดือน ปี 
ท่ีใช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ /

สังคม ส่ิงแวดล้อม 
/และการศึกษา 

1 การซ่อมบ่ารุง
เคร่ืองยนต์เพื่อ
การเกษตร 

ผศ.ดร.กฤษฎางค์   
ศุกระมูล 

ชุมชนและสังคมหมู่ที
3 ต.ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

27 ก.พ.62 ผลการน่าผลงาน 
บริการวิชาการไปใช้ 
ประโยชนก์ารซ่อม 
บ่ารุงเคร่ืองยนต์เพื่อ 
การเกษตร 

   2 การพัฒนาเคร่ืองเตือน
น่้าล้นเพื่อชุมชน  

อ.ศิริวรรณ  พลเศษ หมู่บ้าน กลอร่ีเฮาส์ 
เฟส  2 ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ 
.ปทุมธานี 

20 มี.ค.62 - ผลการน่าผลงาน
บริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ เคร่ือง
เตือนระดับน้่า  

   3 การเลือกใช้วัสดุ
ส่าหรับเกษตรกรของ
ชุมชนวัดธรรมนาวา
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร ชุมชนวัดธรรมนาวา  
อ.บางปะอิน จ. 
พระนครศรีอยุธยา 

24 ก.พ.62 ผลการน่าผลงาน 
บริการวิชาการไปใช้ 
ประโยชนก์าร 
เลือกใช้วัสดุส่าหรับ 
เกษตรกรของชุมชน 

วัดธรรมนาวาตาม 
หลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

   4 การติดต้ังอุปกรณ์ส่อง
สว่าง 

อ.เฉลิมพล  แก้วเทพ ชุมชนหมู่ท่ี 3 ต. 
ระแหง จ.ปทุมธานี 

27 ก.พ.62 ผลการน่าผลงาน 
บริการวิชาการไปใช้ 
ประโยชนก์ารติดต้ัง 
อุปกรณ์ส่องสว่าง 
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   5 สูตรส่าเร็จส่วนผสม
คอนกรีตโดยใช้ถัง
ปูนซีเมนต์ส่าหรับงาน
คอนกรีต ขนาดเล็ก 

อ.ธราพงษ์   
พัฒนศักด์ิภิญโญ 

ชุมชนและสังคม 
ชุมชนล่าตาเสา 
 อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ม.ค.-ก.พ.62 ผลงานบริการ
วิชาการไปใช้
ประโยชนสู์ตรส่าเร็จ
ส่วนผสมคอนกรีต
โดยใช้ถังปูนซีเมนต์
ส่าหรับงานคอนกรีต 
ขนาดเล็ก 

   6 การท่ากราฟิก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

อ.วิศวรรธน์   
พัชรรวิชญ์ 

วิสาหกิจชุมชนเกษตร 
ปลอดภัย ม.5 ต. 
คลองห้า อ.คลอง  
หลวง จ.ปทุมธานี 

     ก.พ.62 ผลการน่าผลงาน 
บริการวิชาการไปใช้ 
ประโยชนก์ารท่า 
กราฟิกและส่ือ 
ส่ิงพิมพ์ 

 
 
1.8 จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้บริการชุมชนจนท่าให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
จ่านวน.........3........ชุมชนเท่ากับค่าคะแนน  5  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

1. ช่ือชุมชน ทับทิมสยาม หมู่ท่ี 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
จากการลงพ้ืนที่ส่ารวจชุมชน 2 คร้ัง สามารถสรุปผลการประเมินศักยภาพของการจัดการตนเองใน

ชุมชนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

 ด้านสังคม : ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชไร่มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง       
มีกินมีใชต้ามฐานะครอบครัวแต่ละครอบครัว 

 ด้านเศรษฐกิจ : ประชากรทุกคนได้ รับที่ดินท่ากิน ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม                   
มีผู้ประกอบการรับซ้ือผลผลิต และมีอาชีพเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ปลูกสมุนไพร
เพ่ือส่งขายให้กับโรงพยาบาลอภัยภูวเบศและโรงพยาบาลวังน้่าเย็น ส่วนหนึ่งน่ามาท่าผลิตภัณฑ์ลูกประคบจาก
สมุนไพรและอ่ืนๆ สรุปโดยภาพรวมได้ว่าชุมชนมีต้นทุน มีรากฐานทางเศรษฐกิจดี  

 ด้านสุขภาพ : ชุมชนมีอาสาสมัครชุมชน (อสม.) ในการช่วยตรวจดูแลสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น่าคุ้มบ้านมีการติดตามลูกบ้านที่ดี ในชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล 

 ด้านการปกครอง : เป็นชุมชนที่ถูกปลูกฝังให้รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชุมชนมีการ
ปกครองที่เข้มแข็ง มีการบริหารชุมชนอย่างมีระบบ มีผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น่าคุ้ม ผู้น่า
ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนมีความเดือดร้อน เหตุใดๆ สามารถเข้ามาปรึกษาผู้น่าชุมชนได้โดยตรง      
มีการไปมาหาสู่ในชุมชนตลอดเวลา 

 ด้านการศึกษา : เด็กๆ เยาวชนทุกคนในชุมชนจะต้องได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน เด็กๆสามารถ
อ่านออกเขียนได้ ในชุมชนมีโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนปีละประมาณ 80-90 คน จากการ
สืบค้นข้อมูลพบว่าในแต่ละปีโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนทุกปี และนอกจากนี้ผู้ปกครองยัง
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สามารถส่งลูก หลาน เรียนในระดับสูง ระดับปริญญาตรี และมีงานตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯหรือใน
อ่าเภอเมืองสระแก้ว 

 ด้านส่ิงแวดล้อม : ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธ์ิ ชุมชนล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าไม้ ไม่มีฝุ่นหรือ
ควันพิษใดๆ การจัดเก็บขยะก็สามารถท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยจัดเก็บขยะของชุมชน  ชุมชนมี
ไฟฟ้า-ประปาที่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. ช่ือชุมชนลาดหลุมแก้ว หมู่ท่ี 1 ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
หมู่บ้านเฟ่ืองฟ้านคร 5 มีกรรมการหมู่บ้านที่ยังรวมกลุ่มด่าเนินการกันอยู่  มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่

เข้มแข็งอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านหลายคน  หมู่บ้านมีระบบเสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆซึง
สามารถรับรู้ได้ทั้งหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบเครือญาติ และใน
หมู่บ้านยังมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ส่าหรับท่าเป็นพ้ืนที่กิจกรรมส่วนกลาง ส่าหรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน แต่มิได้มีการด่าเนินการใด ๆ มานานกว่าสิบปี แล้ว ซ่ึงลักษณะพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่    
รกร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ ในฤดูฝนจะมีวัชพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่นและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ชาวบ้านต้อง
รวบรวมเงินกันเองเพ่ือซ้ือยาก่าจัดวัชพืชมาฉีดเพ่ือท่าลาย ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีความต้องการให้ทางคณะกรรมการ
ด่าเนินงานเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้ชาวบ้านสามารถท่ากิจกรรมของหมู่บ้านได้ 

3.ช่ือชุมชนลาดหลุมแก้ว หมู่ท่ี 3 ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  
 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านระแหงพัฒนา ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีจ่านวน

ประชากรชายจ่านวน 1,098 คน หญิงจ่านวน 1,110 คน รวมทั้งหมด  2,208 คน  จ่านวนครัวเรือนทั้งหมด  932
ครัวเรือน อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต่าบลระแหงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านประกอบด้วย
หมู่บ้าน หมู่1 บ้านบ่อน้่าเชี่ยว หมู่2 บ้านคลองลาดหลุมแก้ว,หมู่3 บ้านคลองระแหง ,หมู่4 บ้านตลาดระแหง ,หมู่
5 บ้านคลองโยธา ,หมู่6 บ้านคลองระแหง ,หมู่ 8 บ้านคลองถ่้าพระยาเลียง ,หมู่9 บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ
ประดิษฐ์ ,หมู่ 12 บ้านคลองตับผักชีในพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว วัดบัวแก้วเกษรและโรงเรียน
บัวแก้วเกษร  ซ่ึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ่าอ่าเภอลาดหลุมแก้ว เปิดท่าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 
๑-๖ แบบสหศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาท่าสวน เช่น มะพร้าว มะม่วง, ฝร่ัง 
พืชผัก และรับจ้างท่างานตามโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย เนื่องจาก
ประชาชนเป็นส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ หากลูกหลานมีการแต่งงานก็อยู่รวมกันกับครอบครัวเดิมเป็นครอบครัว
ใหญ่ที่มีปู่ย่า/ตายาย หรือบางครอบครัวอาจจะแยกครอบครัวออกไปแต่จะสร้างบ้านพักอาศัยในพ้ืนที่เดียวกัน
หรือบริเวณใกล้เคียงกับครอบครัวเดิม ส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มานานจึงมีความสนิทสนมและรู้จักกัน
เป็นอย่างดี ไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งกัน มีความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยมีอาชีพเป็น
เกษตรกรเหมือนๆ กัน บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง และท่างานในโรงงานบ้างเป็นส่วนน้อย ประชากรส่วนใหญ่เป็นคน
พ่ีนที่ที่อาศัยมานานและไม่คิดจะย้ายออก ท่าให้มีบริบททางสังคมคล้ายคลึงกัน มีแนวคิดที่ถูกปลูกฝังสืบต่อกันมา
ตั้งแต่เล็กจนโตคล้ายคลึงกันท่าให้ความขัดแย้งทางสังคมมีน้อย ดังนั้นเมื่อมีการประชุมเพ่ือออกเสียง หรือลงมติ
ใดๆ ผลการประชุมก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้านสาธารณูปโภคชุมชนมีไฟฟ้าเข้าถึง ประชากรมีไฟฟ้าใช้
กันครบทุกครัวเรือน อาจเกิดปัญหาไฟดับบ้างซ่ึงก็ไม่เกิดข้ึนบ่อยนัก บางครัวเรือนมีการน่าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้บ้างแต่ไม่มาก ส่าหรับน้่าประปามีใช้กันครบทุกครัวเรือน บางครัวเรือนอาจมีการใช้น้่าบ่อบ้างแต่ใช้เพ่ือ
การเกษตร ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ่าวัน แต่น้่าประปาในพ้ืนที่บางคร้ังเกิดปัญหาน้่าไหลน้อยหรือไม่ไหล ในช่วงเวลาที่
มีการใช้น้่าประปาพร้อมกันของประชากรจ่านวนมากๆ พ้ืนที่หมู่ 3 ทั้งหมดมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์เข้าถึง ส่วนใหญ่
ทุกครัวเรือนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้เองที่บ้าน โดยช่าระค่าบริการเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ให้บริการเอกชน 
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นโยบายข้อท่ี 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ 
 
2.1จ านวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีจ่านวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  ทั้งส้ินแบ่งเป็นเครือข่าย.....3............
เครือข่าย จ่านวน ........... คิดเป็นร้อยละ .....-...... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน ...-.... 

**คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด่าเนินการ ไป 3 เครือข่าย ตามตาราง 2.10 โดยไม่น่าไปนับคะแนน 
เนื่องจากไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ** 
ตารางท่ี 2.9 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนชุมชนนักปฏิบัติ 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ปี 
ด าเนินการ 

ช่ือโรงเรียน
เครือข่าย 

จ านวนครู
โรงเรียนครือข่าย 

ช่ือครูพี่เลี้ยง 

      
      

 
ตารางท่ี 2.10 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ปี 
ด าเนินการ 

ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

    1 ส่งเสริมอาชีพทหารผู้
พิการหลังปลด
ประจ่าการจากราชการ
สนามตาม ความ
ร่วมมือระหว่างคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และกอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า 

23 -24 ม.ค. 62 สถานพักตากอากาศบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ 
(กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

1.อาจารย์คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
จ่านวน 5 คน 
2.จ่านวนพื้นท่ี
ในการ
ให้บริการ 1 
พื้นท่ี 
3.ทหารปลด
ประจ่าการจาก
ราชการ 
สนาม จ่านวน 
20 คน  

    2 บริการวิชาการของ
หลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ productive 
learning 
 

4 ม.ค.-30 มี.ค.62 จังหวัดสระแก้ว 1.บุคลากร/
คณาจารย์คณะ
เทคโนโฃลยี
อุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า 15 
คน  
2.นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 
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    3 โครงสร้างส่ารวจบริบท
ชุมชน  
สถานท่ี  
1.หมู่ท่ี 1 ต.ระแหง  อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี 
2.สถานท่ี หมู่ท่ี 3 ต.
ระแหง  อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี 
3.หมู่ท่ี 10 ต.คลองไก่
เถื่อน อ.คลองหาด จ.
สระแก้ว 

พ.ย.61-ม.ค.62 1.จังหวัดปทุมธานี (2 หมู่บ้าน) 
 
2.จังหวัดสระแก้ว (1 หมู่บ้าน) 

ครัวเรือน
เป้าหมาย 
หมู่บ้านละ 5 
ครัวเรือน มี
พื้นท่ีรับผิดชอบ
จ่านวน 3 
หมู่บ้าน ได้แก่
พื้นทร่ีหมู่ 1 
และหมู่ 3 ต.
ระแหง อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี และ
พื้นท่ี หมู่ 10 ต.
คลองไก่เถื่อน 
อ.คลองหาด จ.
สระแก้ว 

 
 
2.2 จ านวนครูหรือประชาชน ท่ีได้รับการพัฒนา  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติดังรายละเอียด
ตารางที่ 2.9 และ 2.10 จึงกล่าวได้ว่า มีจ่านวนครูโรงเรียนได้รับการพัฒนาจ่านวน.......-........คน คิดเป็นร้อยละ
..............ตามแผน  และมีจ่านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาจ่านวน.....80....คน จาก 3 เครือข่าย  คิดเป็นร้อย
ละตามแผน เท่ากับค่าคะแนน ...-.... **รายงานโดยไม่นับค่าคะแนน** 

 
นโยบายข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นท่ียอมรับ ท้ังในและนอกประเทศ 

3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจ่านวนอาจารย์ทั้งส้ิน 41 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ่านวน

14 คน คิดเป็นร้อยละ 34.14 เท่ากับค่าคะแนน ....5....... 
3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจ่านวนอาจารย์ทั้งส้ิน 41 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ
จ่านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 41.46 เท่ากับค่าคะแนน ....4....... 
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ตารางท่ี 2.11จ่านวนบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาโท 27 65.85 
 ปริญญาเอก 14 34.15 
 รวม 41 100.00 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ผู้มี และ ไม่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

ระดับ 
จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน(คน)ผู้มีคุณสมบัติ จ านวน(คน)ผู้ไม่มีคุณสมบัติ 

ป.โท ป.เอก ร้อยละ ป.โท ป.เอก ร้อยละ 
 ศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
 รองศาสตราจารย์ 4 9.76 1 3 9.76 - - - 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 31.71 6 7 31.70 - - - 
 อาจารย์ 24 58.53 8 2 24.39 12 2 34.15 
 รวม 41 100.00 15 12 65.85 12 2 34.15 

ท่ีมา: งานบริหารงานบุคคล ส่านักงานอธิการบดี  (ณ วันที่ 27 กันยายน  2562) 
 
3.3 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะ/วิทยาลัย ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถ่ิน จ่านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ....... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  ***คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอรายงานโดยไม่นับคะแนน ตามตาราง 2.12*** 
** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ 
 
ตารางท่ี 2.12 หลักสูตร(ระยะส้ัน)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถ่ิน  
ล าดับท่ี ระดับหลักสูตร 

(ระยะสั้น / ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 
หลักสูตร สาขาวิชา วัน/เดือนปี ท่ี

เปิดรับนักศึกษา 
1 64 ช่ัวโมง 

วันละ 8 ช่ัวโมง 
ท้ังหมด 8 สัปดาห์ 

FNDT TPM Techical 
Training Course 2019 

-สาขาวิชาเมคคาร์ทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ 

-สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

-สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

22 มี.ค.2562 
29 มี.ค.2562 
5 เม.ย.2562 
19 เม.ย.2562 
3 พ.ค.2562 
10 พ.ค.2562 
17 พ.ค.2562 
24 พ.ค.2562 

 

 



35 
 

 
 

3.4 จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนผลงานที่ได้รับรางวัล - ผลงานโดยเผยแพร่ในระดับชาติ 4.. ผลงานและ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ .-. ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ...10..... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน .1... 
ตารางท่ี2.13 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ  
ล าดับท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน ประเภทผลงาน

หรือรางวัลท่ีได้ 
สถานท่ี/หนังสือ/

วารสาร 
หน้าท่ี 

1 1.ช่ือผลงาน  
ผ้าเอนกประสงค์  

นางสาวภัทฐิดา ชาวนา 
และนายวินิทร ค่ามี  

รางวัลชนะเลิศ 
ผลงานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย์   

 เผยแพร่ 3-6 
กุมภาพันธ์ 2562 

2 2.ช่ือผลงาน  
THAI SILK BURIRAM 
IDENINITIES CLOTH 

บุญฤทธ์ิ บูรภักด์ิ   
และนายจีรวุฒิ อรุณรุ่ง
เลิศ 

รางวัลท่ีได้ รางวัล
ชมเชยผลงาน
สร้างสรรค์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์   

เผยแพร่ 3-6 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
3 ช่ือผลงาน  

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ทางด้านพีแอลซี  
 

นายวราวุธ พุ่มแตนายรุ
พันธ์ุ เกษาพร และนาย
นรงค์ชัย พลูศิลป์ 

รางวัลชมเชย   คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

วันท่ีเผยแพร่ 21-23 
มกราคม 2562 

4 ช่ือผลงาน ระบบควบคุม
อัตโนมัติทางด้านพีแอลซี  

  

นายธีวุฒิ ยืนชีวิต นาย
นวพล เดชมา และ นาย
ชวการ จันทร์อบ 

รางวัลชมเชย 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

วันท่ีเผยแพร่ 21-23 
มกราคม 2562 

 

ตารางท่ี 2.14 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ล าดับท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลท่ีได้ 
สถานท่ี/หนังสือ/

วารสาร 
หน้าท่ี 

1      
2      

 
3.5 จ านวนผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ่านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จ่านวน 2 ผลงานคิดเป็นร้อยละ ........ ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน ...... 
   ***คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอรายงานโดยไม่นับคะแนน*** 
ตารางท่ี 2.15 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ล าดับท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลท่ีได้ 
สถานท่ี/หนังสือ/

วารสาร 
หน้าท่ี 

1       Design, 
Constructand 
Performance 
Evaluation of a  

    ผศ.ดร.กฤษฎางค์   
     ศุกระมูล 

 

    ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 
และ Scorpus 

วารสาร Advanced 
Materials Research 

 



36 
 

 
 

2-    2 Stage Parabolic 
through Solar 
concentrator in 
Pathumthani 

2 Experimental 
study of a 2-stage 
parabolic dish-
stirling engine in 
thailand 

ผศ.ดร.กฤษฎางค์   
     ศุกระมูล 

 

 ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ  
Scorpus 

วารสารWallailak 
Journal of Science 
and Technology 

 

 
3.6 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. 
ก าหนด) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับท้องถ่ินระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก่าหนดจ่านวน 8 ผลงานคิดเป็นร้อยละ ..100...... 
ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน ...5... 

 
ตารางท่ี2.16  ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. 
ก่าหนด 
ล าดับท่ี ช่ือหลักสูตร ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ

ผลงาน 
เผยแพร่ในระดับ

ท้องถ่ิน/
ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผู้จัด 

สถานท่ี/หนังสือ/
วารสาร 

วัน/
เดือน/ปี 

   1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

การ ประยุกต์ใช้ เพื่อ 
การออกแบบร้านคา 
เฟ่ส่าหรับวัยรุ่นและ 
วัยท่างาน 

   อาจารย์ ดร. 
อรวิกา ศรีทอง 

    ระดับชาติ   การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 
10 มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏสวนสุนัน
ทา  

วัน 

29 29มีนาคม 
2562 

 

2 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี 

การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้เชิงรุกร่วม 
กับเครือข่ายสังคม 

ออนไลน์ รายวิชาการ 
ตัดต่อวีดีทัศน์และ 

เสียงเพื่อส่งเสริมการ 
ท่างานเป็นทีม 

อาจารย์ ดร. 
นุชรัตน์   
แก้วประยูร 

ระดับชาติ การประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คร้ังท่ี 7 

1  1 มีนาคม 
2562 
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3 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยี
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

การพัฒนาผิวดูด 
แบบท่อทองแดงใน 
อุปกรณ์ย้ายเมล็ด 
ลงถาดเพาะกล้า 

ผศ.สัญลักษณ์ 
กิ่งทอง 
 

 
 

   ระดับชาติ งานศาสตรพระ
ราชาสู่งงายวิจัย
และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

15  
มีนาคม 
2562 

4 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยี 

Study of  
Adoption of – 
commerce for  
small and  
Medium  
Enterprises in  
PhraNakhonSi  
Ayutthaya  
Province 

อาจารย์ ดร.นุช
รัตน์  แก้วประยูร 

ระดับนานาชาติ     การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

SIBR 2019 Tokyo 
Conference on 
interdisciplinary 

business & 
Economic 

Research ณ เมือง
โตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่น วันเดือนปี 9-
12 มกราคม 2562 

 9-12 
มกราคม 
2562 

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร
และคอมพิวเตอร์ 

Study on Weigh 
 with Contour  
Image 

ผศ.ดร.ธนพร  
พยอมใหม่ 

ระดับนานาชาติ     การประชุมวิชาการ   
นานาชาติ 2018 

  The International 
Research 
Conference on 
Engineering and 
Technology 
(IRCET2018)  

     ณ เมืองไทเป  
ประเทศไต้หวัน  
8-10  มกราคม 
2562 

8-10 
มกราคม 
2562 

6 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ 

The Application 
 of water  
Footprint and  
Six-Sigma to  
Reduce the  
Water  
Consumption in 
 An Organization 

  รศ. ดร.กรินทร์  
กาญทนานนท์ 

 

ระดับนานาชาติ วารสาร
International 
Journal of 
GEOMATE   

อยู่
ระหว่าง
รอ
เผยแพร่ 

7 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ 

The energy  
related water 
 footprint  
accounting of a 
 public  
organization :  
The case of a  

รศ. ดร.กรินทร์  
กาญทนานนท์ 

ระดับนานาชาติ วารสาร
EnergyPrecede 
ฉบับท่ี 156 ปีท่ี 
2019 เลขหน้า 149-
153 

มกราคม 
2019 
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public university  

8 เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม 

     Application of 
Quality Function 
Deployment to 
Develop a Pork 
Scratching 
Production 

ช่ือเจ้าของผลงาน    

     ผศ.ดร.ชาคริต  
ศรีทอง 
 

ระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการ  
และน่าเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ คร้ังท่ี 
10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

29 
มีนาคม 
2562 

 
3.7 จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่อง 5 คน โดยได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติ 5 คนและได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 3 คน เท่ากับค่าคะแนน ...5... 
 
ตารางท่ี 2.17 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ  
ล าดับท่ี ช่ือรางวัล ช่ือเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลท่ีได้ วัน/เดือน/ปี 

 
สถานท่ี 

1 โครงการประกวด
ออกแบบตรา
สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ (BRAND 
LOGO) และสื่อ
สัญลักษณ์
(MASCOT) 

1) นายจีรวุฒิ อรุณรุ่ง
เลิศ รางวัลชมเชย 
2) นางสาวภัทฐิดา 
ชาวนา รางวัลชมเชย 

 

ประเภทสื่ สัญลักษณ์
(MASCOT) 

 

10 พฤศจิกายน 2561 ส่านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) 

2  การแสดงศิลปะ
เครื่องป้ันดินเผา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 19 
ประจ่าปี 2561 

1) นางสาววาสนา สดใส 
ผลงาน บิดเบือน  
ได้รับรางวัล
เครื่องป้ันดินเผา
ประเภทหัตถกรรม 

   2) นางสาววนิดา นวลฉวี 

-รางวัล
เครื่องป้ันดินเผา
ประเภทศิลปกรรม
ร่วมสมัย 
-ได้รับรางวัล
เครื่องป้ันดินเผา
ประเภทหัตถกรรม 

6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 การประกวด
ออกแบบของท่ี
ระลึกท่ีสื่อถึง
สถาปัตยกรรมใน
อดีตของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นางสาวภัทฐิดา ชาวนา
และนายวินิทร ค่ามี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 

5 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4 4.    การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส่าหรับผ้าอัต
ลักษณ์ของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นาย      นายบุญฤทธ์ิ บูรภักดิและ
นายจีรวุฒิ อรุณรุ่งเลิศ 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 

5 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

5  การประกวดออก 
        แบบมาสคอต 

THAILANDB 
PAVILION 2020   

      World EXPO 2020 
Dubai 

รางวัลชนะเลิศ สาวภัทฐิ
ดา ชาวนา 
รางวัลรองชนะเลิศ จีรวุฒิ 
อรุณรุ่งเลิศ 

- รางวัลชนะเลิศ 
-รางวัลรองชนะเลิศ 

 15 มีนาคม 2562 ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจดิทัล 
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ตารางท่ี2.18 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 
ล าดับท่ี ช่ือรางวัล ช่ือเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลท่ี

ได้ 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานท่ี 

1 รางวั       รางวัลชนะเลิศ
อันดับหน่ึง 
ประเภท 
Advanced 
Robotics 
Challenge ระดับ
นานาชาติ 

1.นายณัฐพงษ์  
เช้ือจิ๋ว 
2.นายอวิรุทธ์ิ  
แท่นสูงเนิน 
3.นายอภินันท์  
แท่นโสภา 

 

   ราง    รางวัลชนะเลิศ
อันดับหน่ึง 
ประเภท 
Advanced 
Robotics 
Challenge 
ระดับนานาชาติ 

     10-12พฤศจิกายน 2560  กรุงซานโฮเซ ประเทศคอสตาริกา 

 
3.8 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  1 แนวปฏิบัติเท่ากับค่า
คะแนน ..3....โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1). ช่ือแนวปฏิบัติ....ผลงาน รถเข็นไฟฟ้าส่าหรับผู้ป่วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์..โดย....อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
ช่ือหลักสูตร.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

3.9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2561    
ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ    

ด้วยคะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ 3.88 คะแนน และมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี 
 
ตารางท่ี 2.19 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งช้ี 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉล่ีย 
3.51  

25.03 
= 3.13คะแนน 

ไม่บรลุ 3.13 คะแนน 
8.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 อาจารย์ประจ่า
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
30 

13.00 
X100 = 30.59 % 

บรรลุ 3.82 คะแนน 
42.50 

ตัวบ่งช้ีท่ี  1.3 อาจารย์ประจ่า
คณะท่ีด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

16.00 
X100 = 37.65 % 

ไม่บรรลุ 3.14 คะแนน 
42.50 

ตัวบ่งช้ีท่ี  1.4 จ่านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ่านวน
อาจารย์ประจ่า 

ร้อยละ
10 

-6.07 
X100 = -30.37% 

บรรลุ 5.00 คะแนน 
20.00 

ตัวบ่งช้ีท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 5ข้อ (1-5) ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 4ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉล่ียรวม  

3.72คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
6ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

ค่าเฉล่ีย ตัวต้ัง 662,800  ตัวหาร 
41.5x100  ผลลัพธ์ 15,971.08 

ไม่บรรลุ 1.33 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

ค่าเฉล่ีย ตัวต้ัง 22.60  ตัวหาร 
 42.5 x100ผลลัพธ์  ร้อยละ 58.18 

บรรลุ 5.00 คะแนน 
 
 
 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉล่ียรวม 

3.76 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 4 ข้อ (1-4) ไม่บรรลุ 3.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1ระบบและกลไก
การท่านุบ่ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

6 ข้อ 3ข้อ (1-3) ไม่บรรลุ 3คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉล่ียรวม 

3.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี5.1การบริหารของ
คณะเพื่อการก่ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 6ข้อ (1-6) ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระบบก่ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6ข้อ (1-6) บรรลุ 
5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉล่ียรวม 

4.50 คะแนน 

คะแนนผลการประเมิน องค์ประกอบ 1-5 
เฉล่ียรวม 

3.88 คะแนน 
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ตารางท่ี 2.20วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ระดับคุณภาพผลการ

ประเมิน I P O 
คะแน

น
เฉล่ีย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 5 3.99 4.50 3.13 4.02 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 1.33 5.00 5.00 3.78 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  3.00  3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  3.00  3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ดี 

รวม 13 3.32 4.14 4.0
7 

3.88  

ผลการประเมิน  พอใช้ ดีมาก ดี ดี  
 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี 4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 

 
3.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป  

จ่านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจ่านวน ..124...คน เข้ารับการทดสอบ จ่านวน..118...คน 
มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับ B1 จ่านวน ...1.....คน คิดเป็นร้อยละ.......0.85..............เท่ากับค่าคะแนน ....1.......... 
3.11 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าต้ังแต่ระดับ B2 ข้ึนไป 

จ่านวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีสุดท้ายจ่านวน .4....คน เข้ารับการทดสอบ จ่านวน...4...คน 
มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่าระดับปริญญา
บัณฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จ่านวน ....4.......คน คิดเป็นร้อยละ........100.............เท่ากับค่าคะแนน .....5........ 
 
นโยบายข้อท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 
4.1ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
มีการด่าเนินการถึงระดับ.....5...... เท่ากับค่าคะแนน ......5..... โดยมีผลการด่าเนินการดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 
2.21 
ตารางท่ี 2.21 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
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ระดับ 1 มีการจัดท่าแผนการจัดการความรู้ คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ 
(KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 159/2561 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เพ่ือท่าหน้าที่ในการ
ด่าเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ โดย
คณะกรรมการได้มีการร่วมกันจัดท่าแผนการจัดการ
ความรู้ 

ระดับ 2 มีระดับความส่าเร็จของการด่าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 50 

คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการประชุม คร้ังที่ 1/2561 
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือระดมความคิดเห็น
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ร่วมกับตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตร ได้แก่ 
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในรายการที่เก่ียวข้อง
กับทักษะทางวิชาชีพ โดยก่าหนดให้หลักสูตรวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 3 มีระดับความส่าเร็จของการด่าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 51-100 

คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ ร่วมกับ
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์ฯ ซ่ึงได้เข้าร่วมรายการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการ KM ได้มีการแสวงหา
ความรู้จากองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การเตรียม
ทีมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งนักศึกษาในหลักสูตรเข้า
ร่วมประกวด/แข่งขันในรายการที่เก่ียวข้องกับทักษะ
ทางวิชาชีพของนักศึกษาที่เรียนในแต่ละหลักสูตร 

ระดับ 4 มีการประเมินผลความส่าเร็จของ
แผนพัฒนาการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้และคณาจารย์
ในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ฯ ร่วมกัน 
ด่าเนินการทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในแต่ละ
ประเด็นความรู้ที่ได้จัดท่าไว้ให้ครบถ้วน 

ระดับ 5  มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
และการน่าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ เร่ือง การเตรียมทีมเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ 
บนเว็บไซต์ KM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://itec.vru.ac.th/km.html เพ่ือท่าให้ผู้สนใจใน
การใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวกข้ึน 

 
4.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  ** ไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ รายงานตามนโยบลายสภา** 

คณะ/วิทยาลัย ได้ส่ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ....4.54....เท่ากับค่าคะแนน....5......เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที...-......โดยคิดเป็นค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ...-... 
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ค่าเฉล่ียความสุข 2562 คิดเป็นร้อยละ = 90.8 

ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมาย

ตามแผน 
ค่าเฉล่ียระดับความสุข

และความผูกพัน 
คิดเป็นร้อยละ 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
(ตามเกณฑ์) 

+ เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2561 - - - - - - - 
2562 > 4.51 4.54 90.8 - -   

 
 

 
** ไม่มีในแผนปฏิบัติราชการ รายงานตามนโยบายสภา** 
4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ    

คณะได้ท่าการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ/วิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารงานงานด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคล่ือนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 2.22 ผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในด้านต่าง ๆ 

ล าดับท่ี หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ประชาชน

ท่ัวไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ - 4.35 4.45 4.53 4.43 

2 การจัดการเรียนการสอน 4.40 4.34 - - 4.37 

3 การวิจัย - 4.6 - - 4.6 

4 การบริการวิชาการ - 4.31 - 4.48 4.39 

5 การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.36 4.29 4.54 4.41 4.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 
 
จากผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย จ่านวน..853...คน แยกเป็น นักศึกษาจ่านวน...

450..คน  บุคลากรสายวิชาการจ่านวน....40....คน  บุคลากรสายสนับสนุนจ่านวน...15...คน และประชาชนทั่วไป
จ่านวน...348.....คน พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ..5....มีค่าเฉลี่ย...4.44.....เท่ากับค่าคะแนน ....5..... เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานด้าน....การบริหารจัดการ......มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ......4.43...... ส่วนด้าน.....การจัดการเรียนการสอน
..มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ.....4.37.....และผู้มีส่วนได้เสียได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน่ามาปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะ/วิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
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4.4 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/
วิทยาลัย 

การพัฒนาคณะได้น้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคล่ือนคณะ/วิทยาลัยโดยมี
ผลการด่าเนินงานถึงระดับที่  .......3........ เท่ากับค่าคะแนน ......3...... รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.23 
ตารางท่ี 2.23 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการน่าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคล่ือน
หน่วยงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการน่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชด่าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ
คณะ 

ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในทางที่
ดี คุณภาพสูงข้ึนสามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มี
ความรวดเร็วข้ึน 

หน่วยงานคณะ และชุมชน ได้รับความรู้ ก่อเกิด
องค์ความรู้ใหม่ที่ดีข้ึน มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์
ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
แต่ มีความส่าเร็จในการด่าเนินชีวิตอย่างย่ังยืน 

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมิน
จุดคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง 

จากการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด่าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมี บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา 
และชาวบ้านในเขตชุมชน ได้เข้าร่วมปฏิบัติในการ
สร้างเครือข่ายชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด่าเนินในโครงการอย่าง
เข้มข้น ท่าให้ บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และ
ชาวบ้านในเขตชุมชน มีจิตส่านึกในเร่ืองของความ
เรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ทั้งแนวความคิดที่
สมเหตุสมผล ท่าได้รวดเร็ว ประหยัด และสามารถ
แก้ปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง และมุ่งไปสู่วิถี
แห่ง การพัฒนาที่ย่ังยืน 

ระดับ 4 มีการก่าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบ
ที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็น
ต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

 

ระดับ 5  หน่วยงานได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวช้ีวัด 
จากผลการด่าเนินงานของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีคะแนน

ตัวชี้วัดแสดงดังภาพท่ี 2.1 และมีค่าคะแนนที่ค่านวณค่าถ่วงน้่าหนักแสดงดังตารางที่ 2.24 
ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการด่าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มีคะแนนการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดเฉล่ีย  
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 คะแนนผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
ตารางท่ี 2.24 คะแนนผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

นโยบายข้อท่ี 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์
ประเทศ (ร้อยละ 42) 
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ่านวนอาจารย์ท้ังหมด
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.1)  

80.49 5 5 25 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ่านวนนักศึกษาท้ังหมด(แผนปฏิบัติ
การหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.2) 

39.88 3 5 15 

3. ร้อยละของผู้ส่าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.4) 

- - 5 - 

4. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย(แผนปฏิบัติการหน้า 79 ตัวช้ีวัด 1.8) 

5 5 6 30 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 4.1 4.2 4.3 4.4

คะแนน 5 3 0 5 5 5 5 5 0 0 5 4 0 1 0 5 5 3 3.88 1 5 5 5 0 3
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ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

5. จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ท่ีมี
ฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (แผนปฏิบัติการ หน้า 87  ตัวช้ีวัด 3.1.1.1) 

100 5 5 25 

6. จ่านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.1) 

5 ผลงาน 5 6 30 

7. จ่านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
การศึกษา(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.2) 

6 ผลงาน 5 6 30 

8. จ่านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวช้ีวัด 3.3) 

3 ชุมชน 5 4 20 

นโยบายข้อท่ี 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมือ
อาชีพ (ร้อยละ 12) 

1. จ่านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.1) 

 - 6 - 

2. จ่านวนครูท่ีได้รับการพัฒนา2 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.2) 
 

- - 6 - 

นโยบายข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นท่ียอมรับ ท้ังในและ
นอกประเทศ (ร้อยละ 32) 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1) 

34.14 5 3 15 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าสถาบันท่ีด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.3) 

41.46 4 3 12 

3.จ่านวนหลักสูตร(ระยะส้ัน)แบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 77 ตัวชี้วัด 1.1)   

- - 4 - 

4.จ่านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  (แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.1) 

- 1 3 3 

5. ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.2) 

 - 3 - 

6. ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก่าหนด 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 79 ตัวชี้วัด 1.2.3) 

100 5 3 15 

7. จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.2.4) 

8 คน 5 3 15 

8. จ่านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.6) 

1 แนวปฏิบัติ 3 2 6 

9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะประจ่าปี
การศึกษา 2561  

3.88 3.88 4 15.52 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

10. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ต้ังแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.1) 

0.85 1 2 2 

11. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ช้ันปีสุดท้ายท่ีมีผล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่าต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.2) 

100 5 2 10 

นโยบายข้อท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ท่ีมีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

(ร้อยละ 14) 
1.ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา(แผนปฏิบัติการ หน้า 31 ตัวชี้วัด 2.4.1.1) 

5 5 4 20 

2. ค่าเฉล่ียระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.14) 

4.54 5 4 20 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อคณะ 
ในทุกมิต(ิแผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15) 

4.44 5 3 15 

4. ระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคล่ือนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ 
หน้า 17 ตัวช้ีวัด 8) (แผนปฏิบัติการ หน้า 16  ตัวชี้วัด 3.1)  

3 3 3 9 

ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ าหนัก)      332.52 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก   76  

คะแนนเฉล่ียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    4.37 

หมายเหตุ 

        คะแนนเฉล่ียประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562= 
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน่้าหนัก) 

ผลรวมค่าถ่วงน่้าหนัก
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บทที่ 3 
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของคณะ/วิทยาลัย 

 
ตอนที่ 1  

การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2560 1. คณะควรมีการถอดบทเรียนที่ดี/วิธีปฏิบัติที่

ดี จ า ก ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ 
Productive learning เพ่ือสร้างองค์ความ รู้
ทางด้านการสอนทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพ่ือน่าไปใช้พัฒนาเป็นต้นแบบของการจัด
การศึกษาแบบ Productive learning แก่คณะ
และมหาวิทยาลัยอ่ืน   

คณะมีการจัดโครงการประกวดผลงานเชิง
ผลิตภาพของหลักสูตรProductive 
Learning โดยให้ทุกหลักสูตรเพ่ือให้ทุก
หลักสูตรเข้าใจกับการจัดการเรียนการสอน
แบบ Productive learning และให้รวบรวม
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน่ามา KM กัน
ระหว่างหลักสูตรและน่าไปสู่การเขียน 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยจัดท่าผลงาน
ต้นแบบ 
 

2.คณะควรพัฒนาให้มีโครงงานด้านหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมและโครงงานด้านเซรามิคเชิง
พาณิชย์ตามจุดแข็งของคณะ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเฉพาะจากมหาวิทยาลัย
และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือการสนับสนุนทางวิชาการและ
งบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณ์ โครงการด้าน
นี้จะสามารถใช้สร้างจุดเด่นให้กับคณะได้มาก  

- มีการน่าผลจากการเรียนที่เป็นวิชา
โครงงานไปเขียนเป็นบทความวิชาการ และ
บทความวิจัยและน่าไปน่าเสนอเพ่ือเผยแพร่
สู่สาธารณชนและชุมชนจ่านวน 10 เร่ือง 
- ผลงานที่เป็น Productive learning 
สามารถใช้งานได้จริงทุกรายการ  
 

3. คณะควรพัฒนาชิ้นงานหรือ Product ของ
การจัดการเรียนการสอนตามแนว Productive 
learning ที่เป็นรูปธรรม ให้สามารถน่าไปพัฒนา
เป็นนวัตกรรมใหม่และใช้แก้ปัญหาท้องถ่ิน/
ชุมชนได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างเป็นองค์
ความรู้ จดสิทธิบัตรและใช้แสวงหารายได้แก่
คณะได้ โดยก่าหนด Product ในระดับคณะ 

- มีการน่าผลจากการเรียนที่เป็นวิชา
โครงงานไปเขียนเป็นบทความวิชาการ และ
บทความวิจัยและน่าไปน่าเสนอเพ่ือเผยแพร่
สู่สาธารณชนและชุมชนจ่านวน 10 เร่ือง 
- ผลงานที่เป็น Productive learning 
สามารถใช้งานได้จริงทุกรายการ  
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

Product ในระดับหลักสูตรและ Product ใน
ระดับรายวิชาให้ขัดเจนเป็นรูปธรรม 

2561 1.คณะควรพิจารณาเสนอโครงการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนของ
คณะต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
เคร่ืองมือเ ก่าที่หมดอายุ ช่า รุด ทรุดโทรม
เสียหายจากการใช้งานมานาน และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติใหม่ของแต่ละสาขาให้ทันสมัย ทัน
กั บ เ ค ร่ื อ ง มื อ  เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ส ถ า น
ประกอบการในปัจจุบัน  จัดหาเค ร่ืองมือ
เคร่ืองวัดแบบใหม่ที่ล่้าสมัย มาท่าเป็น SMART 
LAB ที่ ก้ า ว ล่้ า ก ว่ า ส่ิ ง ที่ มี ใ ช้ ใ น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม    

คณะด่าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการดังนี้ 
1) จัดท่าแบบค่าขอรายการครุภัณฑ์สมัย
เพ่ือให้เป็นครุภัณฑ์กลางสามารถใช้ได้ทุก
สาขาที่จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์ (แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ) 
2) จัดท่าค่าขอรายการสิ่งก่อสร้าง จ่านวน 2 
รายการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนด้านการฝึกปฏิบัติ (ได้รับอนุมัติเพียง 1 
รายการ) 
3) จัดตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ่าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้ในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์และการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
 

2.คณะสร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
ของคณะที่มีจ่านวนมาก ให้เข้าเป็นกลุ่มก้อน
และตอบสนองต่อการพัฒนางานที่เป็นจุดเน้น
ของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การสร้างชุด
โครงการวิจัยและจัดท่าข้อเสนอโครงการวิจัย 
การแสวงหาและจัดทุนสนับสนุนงานวิจัยเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านการพัฒนา Robotic /ด้านการ
พั ฒ น า ชิ้ น ง า น / ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  Productive 
Learning / ผ ลิต ภัณฑ์  CERAMIC Products 
ฯลฯ เพ่ือให้มีการวิจัยที่สามารถพัฒนาชิ้นงาน
ในรายวิชาให้ เป็นผลิตผลเชิง ส่ิงประดิษ ฐ์/
นวัตกรรมที่สามารถจดสิทธิบัตรและสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต             

1) คณะมีการน่านักศึกษาระดับปริญญาโท
ร่วมท่างานวิจัยกับอาจารย์ในคณะเพ่ือให้
เกิดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
2)ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยกับบริษัทนิชชิน 
เบรค 
 

3.คณะควรเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง
พัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนา ROBOTIC  เพ่ือวิจัย
และพัฒนาหุ่นยนต์ไปในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยแสวงหาโจทย์วิจัยจากโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เสนอ 

1) คณะมีการท่าความร่วมมือกับบริษัทนิช
ชินเบรก จังหวัดนครราชสีมา  โดยหลักสูตร
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เพ่ือ
สร้างความร่วมมือกันในการจัดท่าหุ่นยนต์
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

โครงการวิจัยหุ่นยนต์ แสวงหาที่ปรึกษาและ
แหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สวทช. /
สสวท. /สนช.  จากภาคอุตสาหกรรม เช่นสภา
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
แสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการที่
เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์นี้
เ ป็นห้องปฏิบัติ งานวิ จัยของอาจารย์ เป็น
ห้องปฏิบัติการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร
แ ล ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ข อ ง ค ณ ะ /
มหาวิทยาลัย 

หยิบจับและขณะนี้ก่าลังด่าเนินการเขียน
ข้อเสนอในการวิจัยกับบริษัท 
2) คณะ ฯ ได้รับนโยบายจากทาง
มหาวิทยาลัยให้ด่าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ระยะส้ัน และปัจจุบันนี้ได้ด่าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องมาทุกปีในการอบรมพนักงานให้กับ
บริษัท F&N  และก่าลังรอพ้ืนที่ในอาคาร
ใหม่ที่จะได้พ้ืนที่ 1 ชั้นเพ่ือจัดท่าศูนย์อบรม
ทางด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรม 
 

4.คณะควรสร้างมาตรการในการจัดการเร่ือง
จ่านวนนักศึกษาที่ ลดลงในบางสาขาและ
หลักสูตร โดยเฉพาะในหลายสาขาที่มีจ่านวน
น้อยมาก (จ่านวนผู้เรียนใหม่น้อยกว่า 10 คน)  
โดยแสวงหาวิธีการให้ได้ใช้ศักยภาพอาจารย์ที่มี
ให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาและพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเชิงกว้างหรือเชิงลึกแก่อาจารย์ของ
คณะ อาทิเช่น (ก) การจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพใน
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อนั ก ศึ ก ษ า จ า ก
ต่างประเทศตามความร่วมมือ หรือ(ข) การ
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางด้านการวิจัย
ได้อย่างเชี่ยวชาญและการบริการทางวิชาได้
แบบมืออาชีพ 
 
 

1) คณะมีการวางแผนในการปรับปรุงมาแล้ว 
3 ปีเพ่ือให้หลักสูตรที่มีแนวโน้มในการมี
นักศึกษาน้อยโยการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหม่และวางแผนการปรับโครงสร้าง
ของกรอบอัตราก่าลัง 
2) คณะมีการสนับสนุนให้บางหลักสูตรที่มี
แนวโน้มในการให้บริการวิชาการแบบก่อเกิด
รายได้โดยการจัดท่าโครงการบริการวิชาการ
ต่อเนื่องตลอดปี 
 

 
ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและค่าถ่วงน้ าหนักการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าถว่ง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 

นโยบายข้อท่ี 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ (ร้อยละ 42)  
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ่านวนอาจารย์ท้ังหมด
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.3.1)  

5 ร้อยละ  
0.01- 5.00 

ร้อยละ 
5.01-9.99 

ร้อยละ 
10.00-19.99 

ร้อยละ
20.00-29.99 

 
ร้อยละ30 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ่านวนนักศึกษาท้ังหมด
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.3.2) 

5 ร้อยละ  
0.01-20.00 

ร้อยละ 
20.01-39.99 

ร้อยละ 
40.00-59.99 

ร้อยละ
60.00-69.99 

 
ร้อยละ70 

อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ร้อยละของผูส้่าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.4) 

5 ร้อยละ  
0.01- 5.00 

ร้อยละ 
5.01-9.99 

ร้อยละ 
10.00-19.99 

ร้อยละ
20.00-29.99 

 
ร้อยละ30 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย(แผนปฏิบัติการหน้า 79 ตัวชี้วัด 1.8) 6 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค่าวชิระพิทักษ์ 

5. จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ท่ีมี
ฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการ หน้า 87  ตัวชี้วัด 3.1.1.1) 

5 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

6. จ่านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
1 (แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวชี้วัด 2.5.1) 

6 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค่าวชิระพิทักษ์ 

7. จ่านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้าง
คุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสงัคมได้ โดยสามารถน่าผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม 
และการศึกษา(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวชี้วัด 2.5.2) 

6 - - - -  1ผลงาน 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค่าวชิระพิทักษ์ 
(หลัก) 
ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
(ร่วม/ส่งข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าถว่ง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 

8. จ่านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.3) 

4 - - 1 ชุมชน 2 ชุมชน  3 ชุมชน 
ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

นโยบายข้อท่ี 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ (ร้อยละ 12) 
1. จ่านวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  2(แผนปฏิบัติ
การ หน้า 17 ตัวช้ีวัด 3.5.1) 6 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์ 

2. จ่านวนครูหรือประชาชน ท่ีได้รับการพัฒนา2 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวช้ีวัด 3.5.2)  6 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์ 

นโยบายข้อท่ี 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นท่ียอมรับ ท้ังในและนอกประเทศ (ร้อยละ 32) 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวช้ีวัด 5.1)  

3 ร้อยละ  
0.01-10.00 

ร้อยละ 
10.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-24.99 

ร้อยละ
25.00-29.99 

 
ร้อยละ30 

นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าสถาบันท่ีด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวช้ีวัด 5.3)  

3 ร้อยละ  
0.01-10.00 

ร้อยละ 
10.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ
30.00-49.99 

 
ร้อยละ 50 

นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

3.จ่านวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 77 ตัวช้ีวัด 1.1)   

4 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4.จ่านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  (แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวช้ีวัด 1.2.1) 3 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

5. ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวช้ีวัด 1.2.2) 3 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

6. ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก่าหนด 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 79 ตัวช้ีวัด 1.2.3) 

3 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
(หลัก) 
ผศ.ดร.มนัญญา  ค่าวชิระพิทักษ์ 

(ร่วม/ส่งข้อมูล) 

ให้ข้อคิดเห็น [M1]: พจิารณาจากแผนการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าถว่ง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 

7. จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.2.4)  

3 - - 1 คน 2 คน  3 คน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
(หลัก) 
ผศ.อาทิมา  แป้นธัญญานนท์ 

(ร่วม/ส่งข้อมูล) 
8. จ่านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.6)  

2 - - 1 เรื่อง 2 เรื่อง  3 เรื่อง 
ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ
ประจ่าปีการศึกษา 2561  

4 ตามค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 

10. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.7.1) 

2 ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ
75.00-84.99 

 ร้อยละ 
85 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

11. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป3 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.7.2)  

2 ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ
75.00-84.99 

 ร้อยละ 
85 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

นโยบายข้อท่ี 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 14) 
1.ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา(แผนปฏิบัติการ หน้า 31 ตัวช้ีวัด 2.4.1.1)  

4 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.14)  

4 0.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-4.51 4.52-5.00 
นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียท่ีมีต่อคณะ 
ในทุกมิติ(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.15) 

3 0.01- 2.50 2.51-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 4.01-5.00 
นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าถว่ง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด 1 2 3 4 5 

4. ระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ 
หน้า 17 ตัวชี้วัด 8)4(แผนปฏิบัติการ หน้า 16  ตัวช้ีวัด 3.1)  

3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

รวม 100   
 

 หมายเหตุ 

 1 กรณีหน่วยงานไม่ถูกก่าหนดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการฯ ให้รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลงานที่มีการจดทะเบียน 

 2 กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานขอให้รายงานข้อมูลที่ได้ไปร่วมด่าเนินงานกับคณะครุศาสตร์หรือศูนย์ครูฯ   

 3 กรณีหน่วยงานที่ไม่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องรายงานและไม่คิดค่าความถ่วงในข้อนั้น  

 4 รายงานผลการด่าเนินให้สอดคล้องกับระดับความส่าเร็จตัวชี้วัดตามที่ก่าหนดในนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

 (ในวงเล็บสีแดง)  ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ 
 (ในวงเล็บสีเขียว) มีการก่าหนดหน่วยงานด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 


