รายงานการติดตามผลงานของคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

เอกสารประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมเป็นหมวด
วิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.
สูง วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐาน คือ วิชาหัตถศึกษา และเปิดสอนเป็นวิชาโท ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคนอกเวลา (ภาคค่่า) มีอาคารโรงฝึกงานหนึ่งหลัง
พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 มีผลท่าให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เป็น
ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้เรียกชื่อสั้นๆ เป็น “ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์”
พุทธศักราช 2526 ภาควิช าอุตสาหกรรมศิล ป์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุ ศาสตรบัณ ฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตร 4 ปี ให้กับนักศึกษาภาคปกติและเปิดหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
ตามโครงการอบรมครูประจ่าการ (อคป.) เป็นการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกของภาควิชา
พุทธศักราช 2527 นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) ภาคปกติส่าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก
ของบัณฑิตภาคปกติของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
พุทธศักราช 2528 วิทยาลั ย ได้ปรั บเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจ่าการ (อคป.) เป็นโครงการจัด
การศึ ก ษาส่ า หรั บ บุ ค ลากรประจ่ า การ (กศ.บป.) และภาควิ ช าอุ ต สาหกรรมศิ ล ป์ ได้ เ ปิ ด สอนสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชาเครื่องกล เป็นรุ่นแรกให้กับ
นักศึกษา (กศ.บป.) ในปีนี้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ) อุตสาหกรรมศิลป์ ตามโครงการอบรมครูประจ่าการ
(อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ส่าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก
พุ ท ธศั ก ราช 2531 เปิ ด สอนสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ปี หลั ง อนุ ป ริ ญ ญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษา
โครงการ การศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรก
พุทธศักราช 2533 เปิดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาภาคปกติ
พุทธศักราช 2537 สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็ นชอบเมื่อวันที่ 28กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้ง
คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แห่ง ซึ่งจากมติดังกล่าว ภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะวิชา และได้เสนอขอแต่งตั้งกรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อวิทยาลัย และสภาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้นายมงคล การช่านาญ เป็นหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บริ ห ารงานในรู ป แบบคณะวิ ช า เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2537 โดยแยกการบริ ห ารออกจาก คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางคณะถือว่าวันที่สภาการฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วันที่ 28 กรกฎาคม 2537 ซึ่งถือเป็นวันเกิดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้แต่งตั้งให้นายวิชิต ศรีทอง
เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธศักราช 2539 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิ นให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(5ชั้น) เป็นแห่งแรก ของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
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พุทธศักราช 2540 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.)
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
พุทธศักราช 2541 มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 โดยมี
เจ้าคุณอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) เจ้าอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายจรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
ฝ่ายฆารวาส และคณะได้ย้ายเข้ามาด่าเนินการที่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธศักราช 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ตามมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538โดยให้มีค ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งของสถาบันราช
ภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ ประกาศ ณ วันที่ 27กันยายน พ.ศ. 2542 (ตามหน้า 39 เล่ม
116 ตอนพิเศษ 79ง. ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2542)
พุ ท ธศั ก ราช 2543สภาสถาบั น ราชภั ฏ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นายวิ ชิ ต ศรี ท อง เป็ น คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว
พุทธศักราช 2546 สถาบั น ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ ยนชื่อเป็น
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้ นายประจบ ดีบุตร เป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุทธศักราช 2547วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ มที่ 121ตอนพิเศษ 23 ก ให้ ส ถาบันราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยมี
นายประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พุ ท ธศั ก ราช 2548 วั น ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พุทธศักราช 2550 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระจบ ดี บุ ต ร เป็ น คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พุทธศักราช 2554 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์สุ วิทย์ ฉุยฉาย เป็นผู้ รักษาการแทนคณบดีค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
พุ ท ธศั ก ราช 2558 วั น ที่ 7 เมษายน 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และในครั้ ง ที่ 2 วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2562
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์
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เมืองมีศรี เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน
1.1 รายชื่อผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่าพล เทศดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง
นางสาวกรรณิกา สร้อยส่าโรง
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ คลังวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ
อาจารย์องอาจ ทับบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าส่านักงานคณบดี
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตรหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

1.2 ปรัชญา
ทักษะเด่นเน้นคุณธรรม ก้าวน่าวิชาการ ช่านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.3 วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5
1.4 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ
ตรงกับความต้องการของสังคม
2) พัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาให้เป็นที่ยอมรับของระดับชาติและนานาชาติ
3) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม
4) ส่งเสริม สนับสนุน การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชน และสังคม
5) การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักการบริหารราชการที่ดี
1.5 ข้อมูลพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรสายวิชาการ 42 คน ซึ่งมีต่าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ - คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 17 คน
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2
ตารางที่ 1.1 จ่านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

28
14
42

66.67
33.33
100.00

4
16
22
42

9.52
38.10
52.38
100.00

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ตารางที่ 1.2 จ่านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ่าแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ
ระดับการศึกษา
ต่่ากว่า ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

8
8
1
17

47.06
47.06
5.88
100.00

6
สถานภาพ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ่า
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ประจ่าตามสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

1
7
1
8
17

5.88
41.18
5.88
47.06
100.00

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาค
พิเศษ ในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ใน 7 สาขา
และมีการสอนในระดับ ปริ ญญาโท จ่านวน 1 หลั กสู ตร คือหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าการจั ดการเทคโนโลยี และมีห ลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าอิเล็ กทรอนิ กส์ สื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์ รอปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ เมื่อนักศึกษารุ่นสุดท้ายจบการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อด่าเนินภารกิจ
จ่านวน 7,377,810 บาท โดยจ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,671,510 บาท และงบประมาณที่เป็นเงินรายได้
จ่านวน 3,706,300 บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและจ่านวนนักศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1.3 จ่านวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจ่าปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตร/สาขา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (ทล.บ.)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
(63) (62) (61) (60)
ทั้งหมด
19

23

42

10

12

8

10

40

31

23

16

40

110

8

8

14

11

5

5

35

15

22

12

11

60

17

21

16

7

61

7
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (อส.บ.)
รวม

8
95

14
103

84

22
378

96

ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตร/สาขา

ปี 1
(63)

ปี 2
(62)

ตกค้าง

รวม
ทั้งหมด

รวม
ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
หลักสูตร/สาขา

ปี 1
(63)

ปี 2
(62)

ปี 3
(61)

ตกค้าง

รวม
ทั้งหมด

รวม
ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตร/สาขา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (ทล.บ.)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (อส.บ.)
รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
(63) (62) (61) (60)
ทั้งหมด

8

19

5

12

12

24

18

33

78

6

11

11

21

16

7

58

16

15

7

15

53

7

14

1

11

33

6
53

43
107

81

49
306

65

ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563
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ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
หลักสูตร/สาขา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี
รวม

ปี 1
(63)

ปี 2
(62)

ตกค้าง

รวม
ทั้งหมด

14
14

2
2

7
7

23
23

ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ
หลักสูตร/สาขา

ปี 1
(63)

ปี 2
(62)

ปี 3
(61)

ตกค้าง

รวม
ทั้งหมด

รวม
ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อด่าเนินภารกิจ
จ่านวน 7,377,810 บาท โดยจ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 3,671,510 บาท งบประมาณที่เป็นเงิน
รายได้ จ่านวน 3,706,300 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจ่าแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภทงบประมาณ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.4 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการด่าเนินการตามภารกิจ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
จาแนกตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
จาแนกตามผลผลิต
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
จานวนเงิน
4,222,200
1,825,000
6,047,200

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
จานวนเงิน
4,595,570

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเงิน
3,671,510
3,706,300
7,377,810

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
-13.04
+103.08
+22.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเงิน
7,065,100

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
+53.74

9
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
 บริการวิชาการ
 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
 โครงการยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษ
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
 เงินเดือนและค่าจ้างประจ่า
 ค่าจ้างชั่วคราว
 พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน (วิจัย วช.62)


งบลงทุน
 ค่าครุภัณฑ์
 ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น (ยุทธศาสตร์)
รวมทั้งสิ้น

110,500
50,000
-

127,400
50,000
-

+15.29

628,200
-

54,850
80,100
-

-91.27
+100
-

6,047,070

7,377,450

+22.00

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
จานวนเงิน

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนเงิน

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

3,968,700
30,000
662,800

4,467,500
30,000
-

+11.16
-100

667,000
718,700
6,047,200

1,980,000
765,000
134,950
7,377,450

+100
+14.69
-81.22
+22.00
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบาย โดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดังตอนที่
1 และสรุปคะแนนตัวตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2

ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตาม
จุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ่ านวนอาจารย์ทั้งสิ้ น....42.........คน มีอาจารย์นักพัฒ นาที่เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน......30...........คน คิดเป็นร้อยละ...71.43......... เท่ากับ
ค่าคะแนน......5………
ตารางที่ 2.1 อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ดาเนินการ
25 ก.พ.2563

1

การติดตัง้ และบ่ารุงรักษา
หลอดไฟแอลอีดี

4 มี.ค.2563

2

ปูนฉาบ เทคนิคการท่างานปูน
ฉาบ

3

การพัฒนาเครื่องเตือนระดับ
น้่าล้นเพื่อชุมชน

10 มี.ค.2563

4

การเชื่อมโลหะเบื้องต้น

26 ก.พ 2563

5

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อ
การพัฒนาอาชีพในการท่าไข่
เค็ม

8 ส.ค.2563

ชื่อชุมชน

รายชื่ออาจารย์
นักพัฒนา
ชุมชนคลอง 5 หมู่ที่ 14 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
ต.คลองห้า อ.คลอง
และคอมพิวเตอร์ 3
หลวง จ.ปทุมธานี
คน /นศ.4 คน
ส่านักงานเทศบาลเมือง ว ศ . บ . เ ท ค โ น โ ล ยี
ล่าตาเสา อ.วังน้อย จ. วิศวกรรมโยธา 4 คน/
พระนครศรีอยุธยา
นศ.15 คน
องค์การบริหารส่วน
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคา
ต่าบลพยอม ต.พยอม ทรอนิกส์ และหุ่ น ยนต์
อ.วังน้อย จ.
4 คน/ นศ.10 คน
พระนครศรีอยุธยา
ชุมชนคลอง 5 หมู่ที่ 14 เทคโนโลยี
ต.คลองห้า อ.คลอง
วิศวกรรมเครื่องกล 5
หลวง จ.ปทุมธานี
คน /นศ.6 คน
คณะเทคโนโลยี
ว ท . ม . ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี 2 คน/นศ.
16 คน

11
6

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ 10 ส.ค.2563
ตราสัญลักษณ์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

7

กิจกรรม 5 ส.ประยุกต์กับการ 25 ส.ค.2563
รับมือโควิด-19

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

8

การติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

14 ส.ค.2563

วศ.บ.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2 คน/นศ.3 คน
วศ.บ วิ ศ วกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 5
คน/นศ.5คน
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 5 คน/นศ 3
คน

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ่านวนนักศึกษาทั้งสิ้น.....684........คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน.......63..........คน คิดเป็นร้อยละ....9.21......เท่ากับค่าคะแนน...1..
ตารางที่ 2.2 จ่านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ลาดั
บที่
1

ชื่อโครงการ
ผลงาน
เชิงผลิตภาพ
ปูนฉาบ เทคนิค
การท่างานปูน
ฉาบ

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน

การนาไปใช้
ประโยชน์

พื้นที่
ดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

1.เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการวิชาการ
ตามองค์ความรู้ที่
นักศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กรเครือข่าย
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจากการ
จัดการเรียนการ
สอน

1.นักศึกษา
อาสาสมัคร เข้า
ร่วมโครงการเข้า
ช่วยเหลือเพื่อติดตั้ง
โคไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ให้แก่
ประชาชน ของ
หมู่บ้านเอื้ออาทร
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
2.นักศึกษาได้ใช้
ความรู้ที่เรียนใน
ห้อง ส่าหรับวาง
แผนการท่างานไป
ใช้ในการท่างาน
จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ พูดคุย
แสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการท่างาน

สามารถช่วย
ให้ชุมชนใช้
พื้นที่ลาน
กิจกรรมที่
ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม
ท่ากิจกรรมใน
ช่วงเวลา
กลางคืน

ส่านักงาน
เทศบาล
เมืองล่าตา
เสา อ.วัง
น้อย จ.
พระนครศรี
อยุธยา

4 มี.ค..
2563

รายชื่อ
นักศึกษาที่
ดาเนินงาน
นศ. 15 คน
1.น.ส.
ประภัสสร
เข้าครอง
2.น.ส ชลนภา
น้องรังสี
3.นายพูลลาภ
ยุวเดชกุล
4.นายพงศธร
มหิทธิหัสดี
5.นายเจษฎา
กร จันทพัฒน์
6.นายธนดล
สาครชาติ
7.นายวัชรพล
จึงสวัสดิ์
8.น.ส.ณัฐวิภา
จัยข่า
9.นายชินาธร
ชมภู
10.นาย
ชลมารค
ปานสี

หลักสูตร

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

เทคโน
โลยี
วิศวกรรม
โยธา

ผศ.ธราพงษ์
พัฒนศักดิ์
ภิญโญ

12

2

3

การติดตั้งและ
บ่ารุงรักษา
หลอดไฟแอลอีดี

1.เพื่อน่าผลจาก
การจัดการเรียน
การสอนของ
หลักสูตรไป
เผยแพร่องค์
ความรู้
2.เพื่อเก็บ
ข้อมูฃลความ
ต้องการ
เทคโนโลยีองค์
ความรู้ ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้า

1.เพื่อให้ นศ.ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้กับ
ชุมชน
2.มีแบบสอบถาม
ความต้องการ
ความรู้ของชุมชน
ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และ
ไฟฟ้า ชุมชนมี
ความต้องการ
ความรู้ในการติดตั้ง
และบ่ารุงรักษา
หลอดไฟแอลอีดี
และให้ติดตาม
บ่ารุงรักษา
สม่่าเสมอ
การพัฒนาเครื่อง 1.เพื่อน่า
ท่าให้ชุมชนได้รับ
เตือนระดับน้่า
นักศึกษาไป
ประโยชน์ คือ
ล้นเพื่อชุมชน
บริการวิชาการ สามารถน่า
ตามองค์ความรู้ที่ เทคโนโลยี ไปช่วย
ศึกษากับชุมชน การเตือนน้่าล้นใน
หรือองค์กร
ครัวเรือน รูปแบบ
เครือข่าย
ต้นทุนต่่า
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจากการ
จัดการเรียนการ
สอน

ผู้เข้าอบรมได้
ประโยชน์
สามารถ
เลือกใช้หลอด
แอลอีดีได้
เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์
การใช้งานและ
ติดตั้ง
บ่ารุงรักษา
หลอดไฟ
แอลอีดีได้
ถูกต้อง

ชุมชนคลอง
5 หมู่ที่ 14
ต.คลอง 5
อ.คลอง
หลวง จ.
ปทุมธานี

25 ก.พ.
2563

ท่าให้ชุมชน
ได้รับ
ประโยชน์ คือ
สามารถน่า
เทคโนโลยี ไป
ช่วยการเตือน
น้่าล้นใน
ครัวเรือน
รูปแบบต้นทุน
ต่่า

องค์การ
บริหารส่วน
ต่าบลพยอม
ต.พยอม อ.
วังน้อย จ.
พระนครศรี
อยุธยา

10 มี.ค.
2563

11.นายสร
วิชญ์ พล
เยี่ยม
12.นาย
ธนกฤต ด่าน
รุ่งเรือง
13.นายยศวี
จีระวิทยาพงศ์
14.นายธนพล
แจ้งจิตร์
15.น.ส.เจนจิ
รา
แสนเหมือน
นศ.3 คน
1.นางสาวพร
ธิดา การคิด
2.นาย
ศักรินทร์
บุญประสิทธิ์
3.นางสาว
นภัสวรรณ
คอนสวรรค์

นศ.10 คน
1.นายณรงค์
ศักดื ไชยพรม
มา
2.นายอธิกร
ชะศรี
3.นายธีรสิน
ทองภู
4.นายเจริญ
เป็กลาง
5.นายธนพัฒน์
กาศโอสถ
6.นายชัยพล
จันทร์ประดิษฐ์
7.นายภูพาน
เครือค่าน้อย
8.นายพงศภัค
พุทธิพงษ์
9.นายทรง
ศักดิ์ นิลทิถิน

อิเล็กทรอ ผศ.ดร.ชุมพล
นิกส์
ปทุมมาเกษร
สื่อสาร
และ
คอมพิวเต
อร์

วิศวกรรม
เมคคา
ทรอนิกส์
และ
หุ่นยนต์

อาจารย์
ศิรวิ รรณ
พลเศษ

13
10.นายยันต์
ศรี สมสีท่า
นศ.7 คน
1.นายณรงค์
ทองค่า
2.นายสิทธิ
ชาติ ดีนิยม
3.นายยศพล
ยิ่งยวด
4.นายสรา
ยุทธนา มหา
วงษ์
5.นายพีรพล
ชาวแสน
6.นายธีรวัชรา
กรณ์
วงศ์ศิริปุณรดา
7.นางสาว
เยาวภา
เมฆดินแดง
นศ. 3 คน
1.นายปฏิมา
รื่นยศ
2.นายชาญ
ณรงค์ ทรง
นิสสัย
3.นายธีรธัช
รัตนปรากฏ

4

การเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น

1.เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
เชื่อมโลหะ
เบื้องต้นแก่
ชุมชนคลอง

จากการให้ความรู้
ในเรื่องของการ
เชื่อมโลหะและท่า
ให้ชุมชนสามารถ
น่าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานกับ
การท่ากิขกรรมใน
อาชีพที่เกีย่ วข้อง

เกิดการสร้าง
ชุมชน
เครือข่ายนัก
ปฏิบัติเพื่อ
ร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหา
ของชุมชน

ชุมชนคลอง
5 หมู่ที่ 14
ต.คลอง 5
อ.คลอง
หลวง จ.
ปทุมธานี

26 ก.พ.
2563

5

การติดตั้งโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตย์

ให้ความรู้เรื่องการ
ติดตั้งโคไฟโคม
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ให้แก่
ประชาชน

14 ส.ค.
2563

การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และ
ตราสัญลักษณ์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห
กรรม
มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
วไลยอลง
กรณ์
จ.ปทุมธานี

8 ส.ค.
2563

นศ.3 คน
1.นางสาวณัฐ
นิชา โต๊ะศิลา
2.นางสาว
นันทกาญ สุข
เจริญ
3.นางสาวนัฐ
นรี บุญมา

ออก
อาจารย์ธนัง
แบบ
ชาญ
ผลิตภัณฑ์ กิจชัญโญ
อุตสาห
กรรม

7

กิจกรรม 5 ส.
ประยุกต์กบั การ
รับมือโควิด-19

1.เพื่อให้
นักศึกษาได้
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษา

นศ.สามารถน่าองค์
ความรู้ในกิจกรรม
5 ส โดยเน้นใน
เรื่องความสะอาด

สามารถน่า
ความรู้ที่ได้
เรียนและ
อบรมสามารถ
รู้ถึงวิธีการ
ออกแบบ
ติดตั้งและดูแล
โคมไฟฟ้า
พลังงาน
แสงอาทิตย์
ส่าหรับการ
วางแผนการ
ท่างาน ไปใช้
ในการท่างาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถน่าเอา
ความรู้ที่ได้จา
การอบรมเรื่อง
การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์
และตรา
สัญลักษณ์ไป
ต่อยอดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มตัวเองต่อ
ได้
ผู้เข้าอบรมมี
ทักษะความรู้
ทางด้าน 5 ส
และการท่า

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห
กรรม
มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
วไลยอลง
กรณ์
จ.ปทุมธานี

6

1.เพื่อฝึกฝนให้
นักศึกษามี
ความรู้ สามัคคี
มีจิตอาสา มุ่ง
พัฒนาตนเอง
และสังคม
2.เพื่อให้
นักศึกษาน่า
ความรู้จากการ
เรียนในห้องเรียน
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
และสามารถ
แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการ
ท่างานจริง
1.เพื่อให้
นักศึกษาได้
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษา
สู่ชุมชนหรือ
องค์กรเครือข่าย
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจากการ
จัดการเรียนการ
สอน.

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห

10 ส.ค.
2563

นศ.5 คน
1.นายเชษฐา
ทัพจันทร์

วิศวกรรม
การ
จัดการ

ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน่าเอา
ความรู้ที่ได้จาการ
อบรมเรื่องการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์ไปต่อ
ยอดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ตัวเองต่อได้

เทคโนโล
ยี
วิศวกรรม
เครื่องกล

ผศ.ดร.
กฤษฎางค์
ศุกระมูล

อส.บ.
อาจารย์ศิลป
เทคโนโล ชัย กลิ่นไกล
ยีไฟฟ้า
อุตสาหกร
รม
(ต่อเนื่อง)

อาจารย์ ดร.ริศ
ภพ ตรีสุวรรณ

14
สู่ชุมชนหรือ
องค์กรเครือข่าย
2. 2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจากการ
จัดการเรียนการ
สอน.

8

การถ่ายทอดองค์ 1.เพื่อน่า
ความรู้เพื่อการ นักศึกษาไป
พัฒนาอาชีพใน บริการวิชาการ
การท่าไข่เค็ม
ตามองค์ความรู้ที่
นักศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กรเครือข่าย
2.เพื่อเผยแพร่
ผลงานจากการ
จัดการเรียนการ
สอน.

และถูกสุขลักษณะ เจล
โดยน่ามาประยุกต์ แอลกอฮอล์
กับสถานการณ์
ล้างเมือ
ปัจจุบันในเรื่องของ
โควิด-19

กรรม มหา
วิทยา
ลัยราชภัฏ
วไลยอลง
กรณ์
จ.ปทุมธานี

นศ.สามารถน่าองค์
ความรู้ที่ได้ศึกษา
ในแต่ละรายวิชามา
บูรณาการร่วมกัน
และถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับ
ชุมชนเครือข่าย ได้
ร่วมกันถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาอาชีพใน
การท่าไข่เค็ม DIY
จากวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นให้มีรายได้
เสริมผ่านช่อง
ทางการขายแบบ
ออนไลน์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาห
กรรม มหา
วิทยา
ลัยราชภัฏ
วไลยอลง
กรณ์ จ.
ปทุมธานี

ชุมชนหรือ
องค์กร
เครือข่ายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
สามารถน่า
ความรู้การ
แปรรูปไข่ที่ได้
ไปปรับใช้เพื่อ
เพิ่มคุณภาพ
ในครัวเรือน

25 ส.ค.
2563

2.นายอมร
ฤทธิ์ เกตุราม
3.นายอภิชาติ
เอียดนุช
4.นายสันติ
โคทา
5.นายภา
นุวัฒน์
กลีบบัว

อุตสาหกร
รม

นศ.17 คน
1.นายธนา
กรองทอง
2.นายวรนันท์
ตุงคโสภา
3.นางสารปุณิ
กา โกกิลารัตน์
4.นายบวรยศ
สุธรรม
5.นายกร กิตติ
พรรณวรกุล
6.นางสาวศิริน
ธร ทวีชาติ
7.นางสาวพัชร
กมล เมืองมีศรี
8.นายสมบัติ
คมสัน
9.นายวิทยา
สุทธิประภา
10.นายสม
สมัย บุญก้อน
11.นายเถลิง
ศักดิ์ ทาขุลี
12.นายชัยวุฒิ
บุญหาญ
13.นาย
ชัยวัฒน์
สุระวัง
14.นางสาว
พนิดา โคติเวช
15.นางสาว
ชนิดา ตั้งใจ
16นางสาววรา
ภรณ์ วัฒนกุล
17.นางสาว
ธนารัชต์ ทา
ปลัด

การ
จัดการ
เทคโนโล
ยี (ป.โท)

อาจารย์ ดร.
จิตตภู พูลวัน

15
ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ส่าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ่านวน ..-.....คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จ่านวน....คน....เรื่องคิดเป็นร้อยละ....-.........
เท่ากับค่าคะแนน......…-……
ตารางที่ 2.3 ผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน

เผยแพร่ใน/
สถานที่/วารสาร

วันเดือนปี

หน้าที่

-

ตัวชี้วัด 1.4 จานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ
คณะ/วิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นจ่านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ..100... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......5……… โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้ประกอบการใหม่
(Startup) และที่อยู่

ประเภทผลิตภัณฑ์

รายละเอียด
ที่ได้รับการบ่มเพาะ

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน

ปทุมธานี

1

คุณนพรัตน์ บุ้งทอง

2

คุณสุรวัช กลิ่นอาจ

3

4

ท่าเครื่องปั้นดินเผาเบญ
จรงค์

ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์

เห็ดกรอบ 3 รส (กลุ่ม
ออกแบบและ
วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ด พัฒนา บรรจุภัณฑ์
กลางบ้าน)
คุณประพัทธ์ จันทร์เทศ หมูกรอบสยาม
ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
คุณนฤนนท์ เปลื้องเจริญ น้่าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี

ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
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สระแก้ว

1

คุณปัทมา สีดาวงษ์

2

คุณเกตุวรี ศรีไชย

3

คุณอุไร ปัดถานนท์

4

คุณสมพร เรืองเดช

5

คุณหนูลม มีโชค

สมุนไพรแปรรูปดาอินคา
(สบู่ดาวอินคา, เครื่องดื่ม
สมุนไพรดาวอินคา)
กลุ่มสตรีบ้านพรสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
กระเป๋า เสื้อ หมอน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตร (กล้วยตาก)

ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ออกแบบและพัฒนา
ไรซ์เบอร์รี่ (ไอศกรีมข้าว บรรจุภัณฑ์
ไรซ์เบอร์รี่, ชาจมูกข้าว
ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอม
มะลิด่า)
กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว ออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์

โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000
โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
55,000

ตัวชี้วัด 1.5 จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชน
สาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว มีฐานข้อมูลต่าบล
ในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมสองจังหวัด จ่านวน .......12......... หมู่บ้าน/ชุมชน
เท่ากับค่าคะแนน....5..… โดยแบ่งรายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 หมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี ที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
บ้านบ่อน้่าเชี่ยว
บ้านประกายแก้วพัฒนา
บ้านคลองระแหงพัฒนา
บ้านระแหง
บ้านคลองโยธา
บ้านคลองระแหง
บ้านปลายคลองระแหง
บ้านคลองถ้่าตะบัน
บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ

อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
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10
11
12

บ้านคลองถ้่าตะบัน
บ้านปลายคลองระแหง
บ้านคลองตับผักชี

ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว
ลาดหลุมแก้ว

ตารางที่ 2.6 หมู่บ้านในจังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
-

อาเภอ

ตัวชี้วัด 1.6 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ยกเว้น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาลัยน
วัตกรรรมการจัดการ)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ่านวน 1 (ด่าเนินการไป 60 %) เท่ากับค่าคะแนน......0……… โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.7 ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ลาดับที่
1

ชื่อผลงาน
เครื่องแทงหนังหมูแบบ
กึ่งอัตโนมัติ

ชื่อเจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล

วัน เดือน ปี
ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ยื่นการขอจดอนุสิทธิบัตรไป เมื่อ
เดือน พ.ค.2563 และในขณะนี้ได้
ส่งกลับมาแก้ไข ครั้งที่ 1 และก่าลัง
ด่าเนินการแก้ไขอยู่ (ด่าเนินการ ไป
ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัด 1.7 จานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ่านวน 8 ผลงาน เท่ากับค่าคะแนน......5……… โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.8 นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อชุมชน พื้นที่ที่นา วัน เดือน ปี
รายละเอียด
ผลงานไปใช้
ทีใ่ ช้ประโยชน์ การไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์และ/ และ/ให้บริการ ด้านเศรษฐกิจ /
ให้บริการ
สังคม สิ่งแวดล้อม
/และการศึกษา

18
1

ปูนฉาบ เทคนิกการ
ท่างานปูนฉาบ

ผศ.ธราพงษ์ พัฒน
ศักดิ์ภิญโญ

ส่านักงานเทศบาล
เมืองล่าตาเสา อ.วัง
น้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา

2

การติดตั้งและ
บ่ารุงรักษาหลอดไฟ
แอลอีดี

3

การพัฒนาเครื่องเตือน
ระดับน้่าล้นเพื่อชุมชน

4

การเชื่อมโลหะเบื้องต้น

5

การติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์

6

การถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนา
อาชีพในการท่าไข่เค็ม

7

การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์

8

กิจกรรม 5 ส.ประยุกต์
กับการรับมือโควิด-19

ผศ.ดร.ชุมพล ปทุม ชุมชนคลอง 5 หมู่ที่
มาเกษร
14 ต.คลอง 5 อ.
คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
อาจารย์ศริ ิวรรณ พล องค์การบริหารส่วน
เศษ
ต่าบลพยอม ต.พยอม
องวังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.กฤษฎางค์
ชุมชนคลอง 5 หมู่ที่
ศุกระมูล
14 ต.คลอง 5 อ.
คลองหลวง จ.
ปทุมธานี
อาจารย์ศลิ ปชัย กลิ่น คณะเทคโนโลยี
ไกล
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ จ.
ปทุมธานี
อาจารย์ ดร.จิตตภู คณะเทคโนโลยี
พูลวัน
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ จ.
ปทุมธานี
อาจารย์ธนัง ชาญ คณะเทคโนโลยี
กิจชัญโญ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ จ.
ปทุมธานี
อาจารย์ ดร.ริศภพ คณะเทคโนโลยี
ตรีสุวรรณ
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ จ.
ปทุมธานี

4 มี.ค..2563

25 ก.พ.2563

10 มี.ค.2563

ให้ความรู้ด้าน
เทคนิคก่อสร้างใน
งานปูนฉาบ ผู้เข้า
อบรมสามารถ
แก้ปัญหาในการ
ก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน
ได้
ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้ในการ
ติดตั้งอุปกรณ์ส่อง
สว่าง
ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้เครื่อง
เตือนระดับน้่า

26 ก.พ.2563

ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้ในการ
เชื่อมโลหะ

14 ส.ค.2563

ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้ในการ
ติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์

8 ส.ค.2563

ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้ในการ
พัฒนาในการท่าไข่
เค็ม

10 ส.ค.2563

ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้ใน
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์
ผลการน่าบริการ
วิชาการไปใช้ใน ใน
เรื่องกิจกรรม 5 ส.
กับการรับมือโควิด19

25 ส.ค.2563
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ตัวชี้วัด 1.8 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้บริการชุมชนจนท่าให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
จ่านวน........12..........ชุมชน เท่ากับค่าคะแนน .......... โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อชุมชน...บ้านบ่อน้่าเชี่ยว.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด...ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี..............
2. ชื่อชุมชน...บ้านประกายแก้วพัฒนา.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
3. ชื่อชุมชน...บ้านคลองระแหงพัฒนา.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
4. ชื่อชุมชน...บ้านระแหง.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
5. ชื่อชุมชน...บ้านคลองโยธา.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
6. ชื่อชุมชน...บ้านคลองระแหง.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
7. ชื่อชุมชน...บ้านปลายคลองระแหง.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
8. ชื่อชุมชน...บ้านคลองถ้่าตะบัน.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
9. ชื่อชุมชน...บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี....
10. ชื่อชุมชน...บ้านคลองถ้่าตะบัน.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี..
11. ชื่อชุมชน...บ้านปลายคลองระแหง.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี..
12. ชื่อชุมชน...บ้านคลองตับผักชี.........ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด..ต.ระแหง..อ.ลาดหลุมแก้ว..จ.ปทุมธานี
รายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน ในภาพรวม
1) ประชากร ต่าบลระแหงมีจ่านวนประชากรทั้งสิ้น 17,874 คน เป็นชาย จ่านวน 8,632 คน และ หญิง
จ่านวน9,242 คน จ่านวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 6,572 ครัวเรือน
2) สถานที่สาคัญด้านการศึกษา
มีโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน และ มีระบบการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอ่าเภอลาดหลุม
แก้ว 3 แห่ง
3) สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
มีวัด 3แห่ง และคริสตจักร 1 แห่ง
4) สถานที่สาคัญด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาล 2 แห่ง
5) การค้าขาย
การค้าขายและการบริการร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าปลีกและบริการตั้งหนาแน่นบริเวณสองข้างทางของถนน
หมายเลข 346 ในเขตพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 4 ส่าหรับสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยัง
มีตลาดซึ่งเป็นที่จับจ่ายใช้สอยของคนในต่าบล รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ศักยภาพในการพัฒนา ตาบลระแหง อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
1) ด้านทรัพยากรมนุษย์
 หมู่ที่ 2 มี คุณศรีนวล งามสะอาด เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านขนมหวาน (ขนมไทย) ที่สามารถน่าไปสู่
พัฒนาด้านการรวบรวมความรู้ด้านขนมหวาน (ขนมไทย)
 หมู่ที่ 2 มี คุณล่าพึง ศิริเลิศ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการท่าปลาเค็มไร้ก้าง ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนา
ด้านการรวบรวมความรู้ด้านการท่าปลาเค็มไร้ก้าง
 หมู่ที่ 4 มี คุณน้่ าผึ้ ง สุ ขาจารย์ เป็นปราชญ์ช าวบ้านด้านอาหารหวานคาว และการท่าหมี่กรอบ
ทรงเครื่อง ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการรวบรวมความรู้ด้านอาหารหวานคาว และการท่าหมี่กรอบทรงเครื่อง
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 หมู่ที่ 7 มี คุณจ่ารัส เสียงดัง เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านขนมหวาน ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การ
รวบรวมความรู้ด้านขนมหวาน
 หมู่ที่ 8 มี คุณก้าน ล้อสมัย เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านอุปกรณ์ดัก/จับปลา ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนา
ด้าน การรวบรวมความรู้ด้านอุปกรณ์ดัก/จับปลา
 หมู่ที่ 9 มี คุณช้อย การเกด เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านพันธ์ข้าวปลูก ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การ
รวบรวมความรู้ด้านพันธ์ข้าวปลูก
 หมู่ที่ 11 มี คุณบุญเลิศ แอบบุญ เป็นปราชญ์ชาวบ้านเรื่องดิน ที่สามารถน่า ไปสู่พัฒนาด้าน การ
รวบรวมความรู้เรื่องดิน ตลอดจนกระบวนการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ และปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการผลิต/
ประกอบรถเกี่ยวข้าว ทีส่ ามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การรวบรวมความรู้ด้านการการผลิต/ประกอบรถเกี่ยวข้าว
2) ด้านภาคีเครือข่าย
 หมู่ที่ 1 ได้รั บ ความร่ ว มมือจากโรงพยาบาลลาดหลุ มแก้ว มาดูแล และตรวจติดตามสุ ขภาพของ
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเฟื่องฟ้านคร 5 ซึ่งสามารถน่าไปพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน
 หมู่ที่ 3 ได้รับความร่วมมือจากกรมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ให้ชุมชนได้ศึกษาและใช้งาน ซึ่งสามารถน่าไปพัฒนา ด้านการเรียนรู้พลังงานทดแทน
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของชุมชน
3) ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนาธรรม
 หมู่ที่ 1
- กลุ่มออมวันละ 1 บาท และกองทุนออมแห่งชาติ สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน แหล่งทุนใน
ชุมชน การบริหารจัดการทุนในชุมชน
- กลุ่มอาชีพท่ามุ้งครอบเด็ก สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการ
ผลิต ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- กลุ่มอาชีพท่ายาหม่องน้่า สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต
ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระดับ
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ส่าหรับประชาชนในพื้นที่
- สถานีต่ารวจภูธรลาดหลุมแก้ว สามารถน่าไปสู่การพัฒนาด้านการพัฒนามาตรความปลอดภัย
ของประชาชน การแก้ไขปัญหาการจราจร และอาชญากรรม
- ที่ว่าการอ่าเภอลาดหลุมแก้ว สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการติดต่อข้อมูล ต่าง ๆ และการ
บริการของอ่าเภอลาดหลุมแก้ว
- สหกรณ์ทางการเกษตรอ่าเภอลาดหลุมแก้ว สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการจัดการความรู้เรื่อง
การเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่าบลระแหง
 หมู่ที่ 1
- กลุ่มออมละวันละ 1 บาท และกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุน
ในชุมชน การบริหารจัดการทุนในชุมชน

21
 หมู่ที่ 3
- มีกลุ่มออมละวันละ 1 บาท กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน กองทุน อสม. และ กองทุนหมู่บ้าน
สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การบริหารจัดการทุนในชุมชน
- กลุ่มอาชีพเผาถ่าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต
ตลอดจนการลดมลภาวะจากกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเข้ามาช่วย
- กลุ่มอาชีพท่าปลาเค็ม สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต
ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- โรงเรียนบัวแก้วเกษร สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระดับใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ส่าหรับประชาชนในพื้นที่
- วัดบัวแก้วเกษร สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และการ
พัฒนาเป็นแหท่องเที่ยวชุมชน
- ส่านักงานเทศบาลต่าบลระแหง สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานของชุมชน
- ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชด่าริ สามารถน่าไปสู่พัฒ นาความรู้ด้านการ
เพิ่มศัยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อน่ามาใช้ในกระบวนผลิตของกลุ่มอาชีพเผาถ่าน และพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของอ่าเภอ
- มีวัฒนธรรมการท่าบุญกลางบ้าน จัดขึ้นทุกวันที่ 15 เมษายนของทุกปี สามารถน่าไปสู่พัฒนา
ด้านการเผยแผ่วัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
 หมู่ที่ 4
- มีกลุ่มออมละวันละ 1 บาท และกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่ง
ทุนในชุมชน การบริหารจัดการทุนในชุมชน
- ชมรมเต้นบาสโลบ และชมรมกีฬาเปตอง สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพส่าหรับประชาชนในพื้นที่ และจัดท่าแหล่งเรียนรู้เรื่องกิจกรรมเชิงป้องกันด้านสุขภาพในชุมชน
- ชมรมมอบธรรม มอบทาน และชมรมธรรมะสู่บ้าน ชุมชน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านด้านการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้คนในชุมชน และจัดท่าแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมส่าหรับวิถี
ชีวิตชุมชนเมือง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลระแหง สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก
เล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็ก
- ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้
ต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน
- โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ส่าหรับประชาชนในพื้นที่
- วัดสหธรรมทรรศน์ สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และการ
พัฒนาเป็นแหท่องเที่ยวชุมชน
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- โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการสร้างระบบบริหารจัดการบริการ
ประชาชนให้มีความรวดเร็ว และทันสมัย
- ประเพณีตักบาตรพระร้อย สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการเผยแผ่วัฒนธรรมและส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยว
- งานปิดทองหลวงพ่อด่า และงานประจ่าปีวัดบัวแก้วเกษร สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการเผย
แผ่วัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
 หมู่ที่ 5
- มีกลุ่มออมวันละ ๑ บาท กองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การ
บริหารจัดการทุนในชุมชน
 หมู่ที่ 6
- มีกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การบริหารจัดการทุนใน
ชุมชน
- กลุ่มรับจ้างฉีดยาข้าว สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในประกอบ
อาชีพ และความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากสารเคมี
- วัฒนธรรมท่าบุญกลางแจ้งหมู่บ้าน จัดขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี สามารถน่าไปสู่พัฒนา
ด้านการเผยแผ่วัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว
 หมู่ที่ 7
- กองทุนเงินล้าน กองทุนเงินออมทรัพย์ และกองทุนญาปนากิจศพ สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน
แหล่งทุนในชุมชน การบริหารจัดการทุนในชุมชน
- กลุ่มอาชีพท่าขนมหวาน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต
ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- กลุ่มรับจ้างฉีดยาข้าว สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในประกอบ
อาชีพ และความรู้เรื่องการป้องกันอันตรายจากสารเคมี
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลระแหง สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการสร้างระบบบริหาร
จัดการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็ว และทันสมัย
 หมู่ที่ 8
- กลุ่มออมละวันละ 1 บาท กองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การ
บริหารจัดการทุนในชุมชน
- กลุ่มอาชีพท่ายาหม่อง สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต
ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- องค์การบริหารส่วนต่าบลระแหง สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานของชุมชน
 หมู่ที่ 9
- มีกลุ่มออมละวันละ 1 บาท กองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การ
บริหารจัดการทุนในชุมชน
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- มีกลุ่มอาชีพท่าขนมหวาน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการ
ผลิต ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
 หมู่ที่ 10
- มีกลุ่มออมละวันละ 1 บาท กองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การ
บริหารจัดการทุนในชุมชน
- กลุ่มเกษตรกรชาวนา สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย
และการลดทุนการท่านา
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงหนูนา สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการช่องทางการตลาดและการจัดจ่าหน่าย
 หมู่ที่ 11
- มีกลุ่มออมละวันละ 1 บาท กองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การ
บริหารจัดการทุนในชุมชน
- มีกลุ่มอาชีพท่าขนมหวาน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการ
ผลิต ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
- กลุ่มอาชีพผลิตรถเกี่ยวข้าว “วรพจน์การช่าง” สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านศูนย์การเรียนรู้การ
ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
 หมู่ที่ 12
- มีกลุ่มออมละวันละ 1 บาท กองทุนหมู่บ้าน สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านแหล่งทุนในชุมชน การ
บริหารจัดการทุนในชุมชน
- กลุ่มเกษตรกรชาวนา สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย
และการลดทุนการท่านา
- กลุ่มอาชีพผลิตน้่าพริก สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้านการยกระดับมาตรฐาน/คุณภาพการผลิต
ตลอดจนการจัดจ่าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
4) ทุนทางเศรษฐกิจและการค้าขาย
 หมู่ที่ 1 มีบริษัท/โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ่านวน ๗ แห่ง ได้แก่ บริษัท บางแคเหนือค้าไม้ลาดหลุมแก้ว
(โรงไม้), บริษัท สแตนด์ดาร์ด พรีซิชั่น จ่ากัด (โรงกลึง), บริษัท ฟูดเบลสซิง (1988) จ่ากัด, บริษัท 3 เอ็ม ประเทศ
ไทย จ่ากัด, หจก. ประนอม รีไซเคิล, บจก. แอล. เอส. เค. เทรดดิ้ง (โรงขวด) และ หจก. อุตสาหกรรมยางลาด
หลุมแก้ว (โรงยาง) ซึ่งสามารถน่าไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนและใกล้เคียง ด้วยการรับสมัคร
คนในชุมชนเข้าไปท่างาน
 หมู่ที่ 2 มีบริษัท/โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ่านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เครื่องจักรส่วนกลาง บริษัท ยูนิค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ่ากัด (มหาชน) สามารถน่าไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนและ
ใกล้เคียง ด้วยการรับสมัครคนในชุมชนเข้าไปท่างาน
 หมู่ที่ 3 ตลาดนัดเช้าวัดบัวแก้วเกษร สามารถน่าไปพัฒนาด้านการจัดการจัดการตลาด และการน่า
สินค้าชุมชนออกจ่าหน่าย รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 หมู่ที่ 4 ตลาดระแหง 100 ปี สามารถน่าไปพัฒนาด้านการจัดการจัดการตลาด และการน่าสินค้า
ชุมชนออกจ่าหน่าย รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีบริษัท/โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ่านวน

24
10 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทโคพูวา จ่ากัด , บริษัท คงศักดิ์ ควอลิแพค จ่ากัด , บริษัท วาย. วี. พี. เฟอร์ลิไลเวอร์
จ่ากัด, บริษัท นิตยาไทยเคอรี่โปรดักส์ จ่ากัด, บริษัท ซีพีแรม จ่ากัด, บริษัท นีโอคอสเมค จ่ากัด, บริษัท เมคเทส
จ่ากัด, บริษัท ซัสโก้ จ่ากัด, บริษัท บอสตาร์ตัน จ่ากัด และบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ จ่ากัด สามารถน่าไปพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนและใกล้เคียง ด้วยการรับสมัครคนในชุมชนเข้าไปท่างาน
 หมู่ที่ 6 โครงการตู้น้่าหยอดเหรียญในหมู่บ้าน และมีโครงการเช่าเครื่องครัว อุปกรณ์จัดงานของคนใน
หมู่บ้าน สามารถน่าไปพัฒนาด้านการหารายได้เข้ากองทุนหมู่บ้าน และการพัฒนาต่อยอดกิจการ
 หมู่ที่ 7 มีบริษัท/โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จ่านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สองสมาน จ่ากัด และโรงงาน
แปรรูปผักตบชวา สามารถน่าไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนและใกล้เคียง ด้วยการรับสมัครคนใน
ชุมชนเข้าไปท่างาน
 หมู่ที่ 11 โครงการตู้น้่าดื่มหยอดเหรียญ และโครงการร้านถ่ายเอกสารของหมู่บ้าน สามารถน่าไป
พัฒนาด้านการหารายได้เข้ากองทุนหมู่บ้าน และการพัฒนาต่อยอดกิจการ นอกจากนี้ยังมีบริษัท/โรงงานที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่จ่านวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ม สามารถน่าไปพัฒนาด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนใน
ชุมชนและใกล้เคียง ด้วยการรับสมัครคนในชุมชนเข้าไปท่างาน
5) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าบลระแหงมีน้่าในคลองขุดใหม่ คลองลาดหลุมเชี่ยว และคลองระแหง ซึ่งเป็นคลองสาขาที่มีน้่าไหล
ผ่านหลายหมู่บ้านในต่าบลตลอดทั้งปี สามารถน่าไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่คนในชุมชน
6) ด้านองค์ความรู้
 หมู่ที่ 4 ปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารหวานคาว ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การรวบรวมความรู้ด้าน
อาหารหวานคาว
 หมู่ที่ 7 ปราชญ์ชาวบ้านด้านขนมหวาน ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การรวบรวมความรู้ด้านขนม
หวาน
 หมู่ที่ 8 ปราชญ์ชาวบ้านด้านอุปกรณ์ดักปลา ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การรวบรวมความรู้ด้าน
อุปกรณ์ดักปลา
 หมู่ที่ 9 ปราชญ์ชาวบ้านด้านพันธ์ข้าวปลูก ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การรวบรวมความรู้ด้านพันธ์
ข้าวปลูก
 หมู่ที่ 11 ปราชญ์ชาวบ้านเรือ่ งดิน ที่สามารถน่าไปสู่พัฒนาด้าน การรวบรวมความรู้ด้านดิน
7) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเด็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่
ประเด็นที่ 1 การจัดการพลังงานชุมชน
พื้นฐานศักยภาพเดิมของชุมชน
1. ชุมชนหมู่ที่ 3 มีศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชด่าริ โดยกรมพลังงานทดแทน
กระทรวงพลังงาน
2. ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชด่าริ มีการร่วมกลุ่มอาชีพเผาถ่าน เพื่อหา
รายได้ เข้ากองทุนหมู่บ้าน ส่าหรับปล่อยกู้ให้กับสมาชิกของหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อน
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แนวทางการพัฒนา/ต่อยอด
1.เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มคีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีพลังงาน
ไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าของกระบวนการเผาถ่าน
2.พัฒนาเตาเผาถ่านจากระบบหลุมฝังมาเป็นระบบอัดอากาศโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตต่อวันให้สูงขึ้นจากเดิม
3.พัฒนาระบบดับไฟจากถ่านหลังเผาเสร็จด้วยระบบปั๊มน้่าพลังงานแสงอาทิตย์
ประเด็นที่ 2 การสร้างกลุ่มอาชีพ
พื้นฐานศักยภาพเดิมของชุมชน
1. มีการร่วมกลุ่มอาชีพผลิตยาหม่องน้่าอยู่แล้วภายในหมู่บ้านภัทรารมย์ 2 ของหมู่ที่ 1 จ่านวน 4
ครัวเรือน
2. มีความต้องการขยายกลุ่มอาชีพผลิตยาหม่องน้่าของหมู่ที่ 1ให้ใหญ่ขึ้นและมีการวางแผนการผลิต/
การด่าเนินการทีเ่ ป็นระบบ ซึ่งในเบื้องต้นทางพัฒนาชุมชนอ่าเภอลาดหลุมแก้วได้บรรจุกิจกรรมดังกล่าวไว้
ภายใต้โครงการสัมมาชีพ ประจ่าปีงบประมาณ 2563
แนวทางการพัฒนา/ต่อยอด
1. การออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business model canvas) ส่าหรับการผลิตยาหม่องน้่าร่วมกับสมาชิก
ที่ เริ่มต้นรวมกลุ่ม และสมาชิกที่มีประสบการณ์การท่ายาหม่องน้่าอยู่แล้ว (จากกลุ่มอาชีพยาหม่องน้่าของ
หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านภัทรารมย์ 2 ) เพื่อใช้เปนเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ธุรกิจ การท่ายาหม่องน้่าก่อนลงมือผลิต
จริง ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแรงใหสมาชิกสามารถมองภาพรวมของการประกอบธุรกิจผลิตยาหม่องน้่าได้
อย่างครบวงจร อีกทั้งยังช่วยให้สมาชิก รู รูปแบบ และปญหาของธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้น ไปในทิศทางเดีย วกัน
ตลอดจนมองเห็นจุดเดน จุดดอยของธุรกิจผลิตยาหม่องน้่าผานโมเดลที่ได้ออกแบบขึ้น
2. น่าโมเดลธุรกิจการผลิตยาหม่องน้่าที่ออกแบบขึ้น มาให้สมาชิกของกลุ่มอาชีพผลิตยาหม่องน้่าของ
หมู่ที่ 1 ทดลองใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน ระยะเวลา และของเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
การผลิต ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ค่าแนะน่า และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ยาหม่องน้่า
จนปัญหาต่างๆ ลดลงและหมดไป
4. ร่วมติดตาม และประเมินผลการด่าเนินธุรกิจผลิตยาหม่องน้่าของกลุ่มอาชีพ เพื่อถอดบทเรียน
และจัดท่าเอกสาร/คู่มือการเริ่มต้นกลุ่มอาชีพผลิตยาหม่องน้่า ของชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต่าบลระแหง อ่าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา (เฉพาะครุศาสตร์)
ปีการศึกษา .......... มีบัณฑิตครูทสี่ ่าเร็จการศึกษาจ่านวน ..............คน และสามารถสอบบรรจุครูได้ใน
การสอบในปีแรกทการศึกษา...............คน คิดเป็นร้อยละ............... เท่ากับค่าคะแนน......………
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ตารางที่ 2.9 บัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา
ลาดับที่

สาขาวิชา

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ชื่อสถานศึกษาที่สอบได้

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สาเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในท้องถิ่น (เฉพาะครุ
ศาสตร์)
ปีการศึกษา .......... มีบัณฑิตครูทสี่ ่าเร็จการศึกษาจ่านวน ..............คน และสามารถสอบบรรจุครูเข้า
ท่างานในท้องถิ่นได้จ่านวน...............คน คิดเป็นร้อยละ..............เท่ากับค่าคะแนน......………
.
ตารางที่ 2.10 บัณฑิตครูที่ส่าเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท่างานในท้องถิ่น
ลาดับที่

สาขาวิชา

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ชื่อสถานศึกษาที่สอบได้

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะครุศาสตร์)
ในปีการศึกษามีบัณฑิตครูทสี่ ่าเร็จ..............คน สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู...............คน
คิดเป็นร้อยละ...............เท่ากับค่าคะแนน......………
ตัวชี้วัด 2.4 จานวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีจ่านวนเครือข่ายทั้งสิ้น.......2.......เครือข่าย มีอาจารย์เครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ จ่านวน...........16................คน คิดเป็นร้อยละ......100.......ตามแผนเท่ากับค่า
คะแนน......5………
ตารางที่ 2.11 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
ลาดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1

2

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
10 ก.พ.2563-6
มี.ค.2563

ชื่อเครือข่าย

โครงการสร้าง
คณะเทคโนโลยี
เครือข่ายในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชารัฐกับหน่วยงาน
อุดรธานี
ภายในประเทศ (วิจัย
ด้านฟาร์มอัจฉริยะ)
โครงการสร้าง
10 ก.พ.2563-6 บริษัท ทีดีเอส
เครือข่ายในรูปแบบ
มี.ค.2563
เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
ประชารัฐกับหน่วยงาน
จ่ากัด
ภายในประเทศ (วิจัย
ด้านฟาร์มอัจฉริยะ)

จานวนผู้เข้าร่วม
เครือข่าย
10 คน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ภมุ รินทร์

6 คน

อาจารย์ภมุ รินทร์
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ตัวชี้วัด 2.5 จานวนครูที่ได้รับการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติดังรายละเอียด
ตารางที่ 2.11 จึงกล่าวได้ว่า มีจ่านวนครูโรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาจ่านวน...............คน คิดเป็นร้อยละ
..............ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......………
นโยบายข้ อ ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 42 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ่านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากับค่าคะแนน.....5.………
ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอต่าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ.
ก่าหนด ทั้งสิ้น 24 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 เท่ากับ
ค่าคะแนน......5………
ตารางที่ 2.12 จ่านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตาแหน่งทางวิชาการ

จานวน (คน)
28
14
42
จานวน
(คน)

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16
อาจารย์
22
รวม
42
ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ส่านักงานอธิการบดี

ร้อยละ
66.67
33.33
100

จานวน
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กาหนด

ร้อยละผู้ดารงตาแหน่ง
ของผู้มีคุณสมบัติฯ
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83.33

ตัวชี้วัด 3.3 จานวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ
จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 7 คน จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน คิดเป็นค่าคะแนน 5 คะแนน
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ตารางที่ 2.13 อาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ
ลาดับ
ที่

ชื่อการรับรอง

1 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

2

หน่วยงานผู้
รับรอง
สภาวิศวกร

จานวน
อาจารย์
(คน)
5

รายชื่ออาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ออ อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภา

2

อาจารย์องอาจ ทับบุรี
อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม

ตัวชี้วัด 3.4 จานวนหลักสูตร(ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการระยะสั้นเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น จ่านวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ...1... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......1………โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.14 หลักสูตร (ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น
ลาดับที่
1

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรอบรมการเพิ่ม
ผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

จานวนกลุ่มเป้าหมาย

วันเดือนปี
เปิดรับสมัคร
พนักงานของบริษัท เอฟ ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่
แอนด์เอ็น แดรีส์
3,10,24 เมษายน
(ประเทศไทย) จ่ากัด 2563
ครั้งที่ 2 เริ่มวันที่
8,15,22,29
พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3 เริ่มวันที่
5,12,19 มิถุนายน
2563

จานวน
ผู้เรียน
25 คน
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ตัวชี้วัด 3.5 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น จ่านวน - หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ - ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......-………
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.15 หลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
ลาดับที่

ระดับหลักสูตร
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)
-

หลักสูตร

สาขาวิชา

วัน/เดือนปี ที่
เปิดรับนักศึกษา

ตัวชี้วัด 3.6 จานวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนผลงานที่ได้รับรางวัล 3 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 3
ผลงาน และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - ผลงาน คิดเป็นร้อยละ - ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......………
รายงานโดยไม่นับคะแนน***
ตารางที่ 2.16 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

1

ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 1

2

ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 2

3

ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 3

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทผลงานหรือ
สถานที่/หนังสือ/
รางวัลที่ได้
วารสาร
รางวัลชนะเลิศอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายจอจอ –
นครราชสีมา
นายชวการ จันทร์อบ 1
นายพงศ์ตะวัน สกุณี
นายบุยกร เรียนเวช รางวัลรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายจิรวัฒน์ เสมอใจ อันดับ 3
นครราชสีมา
นายศรัณย์ ค่าไล้
นายธรรมรัตน์ เหล็กดี รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายสุรยิ พร ดินสมัย
นครราชสีมา
นายวุฒิพงศ์ ภาคี

หน้าที่
24-26
สิงหาคม
2563
24-26
สิงหาคม
2563
24-26
สิงหาคม
2563

ตารางที่ 2.17 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ลาดับที่

ชื่อผลงาน
-

ชื่อเจ้าของผลงาน
-

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร

หน้าที่
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ตัวชี้วัด 3.7 จานวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ่านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ่านวน - ผลงาน ผลงาน คิดเป็นร้อยละ - ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......…-……
ตารางที่ 2.18 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร

หน้าที่

ตัวชี้วัด 3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก่าหนด จ่านวน.....4.....ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 1.33
ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......1……
***รายงานโดยไม่นับคะแนน
ตารางที่ 2.19 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
ก่าหนด
ลาดับที่

1

2

ชื่อหลักสูตร

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ในระดับ สถานที่/หนังสือ/
ท้องถิ่น/
วารสาร
ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผู้จัด
สาขาวิชา
การวิเคราะห์ดัชนี 1.นายบุญกร เรียน
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยีไฟฟ้า สุขภาพของเซอร์ เวช
นครราชสีมา
อุตสาหกรรม
กิตเบรกเกอร์แรง 2.นายปฏิมา รื่น
ต่่าและหม้อแปลง ยศ
ในสถานีไฟฟ้าย่อย
22 kV
สาขาวิชา
การปรับปรุง
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
1.นางสาวฐิตา
วิศวกรรมการ กระบวนการผลิตตู้ ภรณ์ อ่อนสีหา
ภัฏนครราชสีมา
จัดการ
จ่ายน้่ามันของ
อุตสาหกรรม
แผนก Finishing 2.นายชัยศิริ
จันทร์เอี่ยม
Section
กรณีศึกษา : บริษัท
ผลิตตู้จ่ายน้า่ มัน

วัน/
เดือน/ปี

20-21
ส.ค.63

20-21
ส.ค.63

31
3

สาขาวิชา
เครื่องหยอดเมล็ด นายนิพนธ์
วิศวกรรมเมคคา ดาวเรืองอัตโนมัติ ถุงเกตุแก้ว
ทรอนิกส์และ ด้วยระบบลม
หุ่นยนต์

ระดับชาติ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

2-4 ก.ย.
63

4

สาขาวิชา
การพัฒนาถังขยะ นายวีระพงษ์
วิศวกรรมเมคคา ระบบอัจฉริยะ
สมุนรัมย์
ทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์

ระดับชาติ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

2-4 ก.ย.
63

ตัวชี้วัด 3.9 จานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่อง 9 คน เท่ากับค่า
คะแนน.....5……… โดยได้รับการยกย่องในระดับชาติ 9 คน และได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ - คน
ตารางที่ 2.20 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
ลาดับที่
1

2

3

ชื่อรางวัล

ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่
ได้
ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 1.นายจอจอ –
รางวัลชนะเลิศ
1
อันดับ 1
2.นายชวการ
จันทร์อบ
3.นายพงศ์ตะวัน
สกุณี
ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 4.นายบุยกร เรียน รางวัลรอง
2
เวช
ชนะเลิศอันดับ 3
5.นายจิรวัฒน์
เสมอใจ
6.นายศรัณย์ ค่าไล้
ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 7.นายธรรมรัตน์ รางวัลชมเชย
3
เหล็กดี
8.นายสุริยพร
ดินสมัย
9.นายวุฒิพงศ์
ภาคี

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

24-26 สิงหาคม
2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

24-26 สิงหาคม
2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

24-26 สิงหาคม
2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางที่ 2.21 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ
ลาดับที่

ชื่อรางวัล

ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่
ได้

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
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ตัวชี้วัด 3.10 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 แนว
ปฏิบัติ เท่ากับค่าคะแนน......3……… มีรายละเอียดดังนี้
1). หลักสูตร.....อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต......สาขาวิชา...... เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง)... ผลงาน....เครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์อัลตร้าโซนิค....
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการ (แนวปฏิบัติ) ดังนี้... เริ่มต้น.1.สร้างเครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพาโดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิค..2.ทดสอบสมรรถนะของเครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพาโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิค..3.บันทึกผลการทดสอบ..4.สรุปผลการทดสอบ..5.ขอ
ค่าแนะน่าจากอาจารย์ที่ปรึกษา..6.ได้เครื่องวัดส่วนสูงแบบพกพาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์
อัลตร้าโซนิค..6.สิ้นสุดกระบวนการ

ตัวชี้วัด 3.11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจาปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ด้วยคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.13 คะแนน และมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 2.22 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมา
ย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
ค่าเฉลี่
บริหารจัดการหลักสูตร
ย 4.51
โดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
ประจ่าคณะที่มคี ุณวุฒิ
35
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ
ประจ่าคณะทีด่ ่ารงต่าแหน่ง
60
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ
5
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ คะแนน
หรือเผยแพร่
- (ปริญญาตรี) ผลงานของ
ร้อยละ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
40
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
18.99
4

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ
=

4.75 คะแนน

4.75 คะแนน
บรรลุ

14
40

X100 =

19
40

X100 = 47.5 %

ไม่บรรลุ

3.96 คะแนน

0.38
40

X5

ไม่บรรลุ

0.05 คะแนน

3.40
883

=

35 %

0.05

4.38 คะแนน

X100 = 0.39 %
6 ข้อ (ข้อ 1 - 6)

บรรลุ

5 คะแนน
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เป้าหมา
ย

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
6 ข้อ (ข้อ 1-6)

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ่า
และนักวิจัย

ร้อยละ
20

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การ
พัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น/ปัญหา
ระดับประเทศ

ร้อยละ
20

4 ข้อ (ข้อ1-4)

17.6
40

6
40

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

X

10
=
0

44 %

บรรลุ

5 คะแนน

X

10
=
0

15 %

ไม่บรรลุ

3.75 คะแนน

เฉลี่ยรวม
4.25 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
5 ข้อ
ความส่าเร็จของการบริการ
วิชาการ

5 ข้อ (ข้อ 1 – 4,ข้อ 6)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

4 ข้อ (ข้อ 1 – 4)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4 คะแนน

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

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.85 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยแลนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
5 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมา
ย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 –5)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 - 5)

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 - 5)

บรรลุ

5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร

ของคณะเพื่อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ และเอกลักษณ์ของ
คณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก่ากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เฉลี่ยรวม
4.67 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

ตารางที่ 2.23 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ

คะแนนประเมินเฉลีย่
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
6
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
3
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
2
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
1
และความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
3
รวม
15
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

4.17
-

5.00
4.00
4.00
4.00

2.4
4.38
4.00
-

3.85
4,25
4.00
4.00

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

4.17
ดี

4.67
4.50
ดี

3.51
ดี

4.67
4.13

ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี

ตัวชี้วัด 3.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
จ่านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจ่านวน .65....คน เข้ารับการทดสอบ จ่านวน
....64....คน มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ่านวน .....0......คน คิดเป็นร้อยละ..........-...........เท่ากับค่าคะแนน......-………
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ตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
จ่านวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีสุดท้ายจ่านวน ..5...คน เข้ารับการทดสอบ
จ่านวน...-.....คน มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จ่านวน ....0.......คน คิดเป็นร้อยละ........-.............เท่ากับค่าคะแนน....-.
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
การพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นคณะมีการด่าเนินการถึงระดับ......5..... เท่ากับค่า
คะแนน ...5........ โดยมีผลการด่าเนินการดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.24
ตารางที่ 2.24 วิเคราะห์คุณภาพระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับคณะ”
ระดับ
เกณฑ์ประเมิน
ผลการดาเนินการ
ระดับ 1 มีการจัดท่าแผนการจัดการความรู้
คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้
(KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 102/2562
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เพื่อท่าหน้าที่ในการ
ด่าเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
ระดับ 2 มีระดับความส่าเร็จของการด่าเนินการ คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ คณะ
โครงการตามแผนร้อยละ 50
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมติที่ประชุมก่าหนด
ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย คือ การที่ชุมชนได้ร่วม
พัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมร่วมกับ
อาจารย์และน่าผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยมี
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม
เครื่องกล เป็นผู้รับผิดชอบ
ระดับ 3 มีระดับความส่าเร็จของการด่าเนินการ คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ ร่วมกับ
โครงการตามแผนร้อยละ 51-100
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่ง
มีผลงานวิจัยที่ท่าร่วมกับชุมชน และชุมชนได้น่า
ผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยได้มีการแสวงหาความรู้
จากองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตลอดจน
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ระดับ 4

มีการประเมินผลความส่าเร็จของ
แผนพัฒนาการจัดการความรู้

ระดับ 5

มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
และการน่าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

แนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับชุมชนและ
น่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และ
สามารถน่ามาต่อยอดโดยการถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับคณาจารย์ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์
สามารถพัฒนางานวิจัยที่ท่าร่วมกับชุมชนได้
คณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ และ
คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ด่าเนินการทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาประเด็น
ความรู้ที่ได้จัดท่าไว้อย่างเป็นระบบ
คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาผลงานวิจัย
ร่วมกับชุมชน” บนเว็บไซต์ KM
(http://itec.vru.ac.th/km.html) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อท่าให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้
สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น

ตัวชี้วัด 4.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
คณะได้ส่ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ ......4.66..... เท่ากับค่าคะแนน .....5...... เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .........4.54............โดยคิดเป็นค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ .......2.4.........
ตัวชี้วัด 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในทุกมิติ
จากการที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท่าการส่ารวจ กลุ่ มตัวอย่าง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ่านวน
4 กลุ่ม แยกเป็น นักศึกษา จ่านวน 572 คน บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 42 บุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน
15 คน และประชาชนทั่วไป จ่านวน 354 คน โดย ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรสายวิชาการ มีค่าเฉลี่ย
4.46 บุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.48 ประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.55 ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน นักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.54 บุคลากรสายวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 ด้านการ
วิจัย บุคลากรสายวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.46 ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 ด้านการบริการวิชาการ บุคลากรสายสายวิชาการ
มีค่าเฉลี่ย 4.39 ประชาชนทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 4.45 ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามี
ค่าเฉลี่ย 4.50 บุคลากรสายวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.37 ค่าเฉลี่ยรวม 4.43
คณะได้ท่าการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะในด้านต่าง ๆ
เพื่อน่าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารงานงานด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 2.25 ผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในด้านต่าง ๆ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

หัวข้อการประเมิน
การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่าเฉลี่ยรวม

นักศึกษา
4.54
4.50

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
บุคลากร
บุคลากร
ประชาชน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
ทั่วไป
4.46
4.48
4.55
4.48
4.47
4.39
4.52
4.37
-

รวม
4.50
4.51
4.47
4.45
4.43

4.47

จากผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับ.....5......มีค่าเฉลี่ย....4.47..........เท่ากับค่าคะแนน ...5...... เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้าน.....การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ....4.51.... ส่วนด้าน....การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม....มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ....4.43...
ตัวชี้วัด 4.4 ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
คณะ
การพัฒนาคณะได้น้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ โดยมีผลการ
ด่าเนินงานถึงระดับที่ .......4........ เท่ากับค่าคะแนน ......4...... รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.26
ตารางที่ 2.26 วิเคราะห์คุณภาพระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับ
เกณฑ์ประเมิน
ผลการดาเนินการ
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการน่าปรัชญาของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการน่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในโครงการส่งเสริมการ
หน่วยงาน
เรียนรู้ตามแนวพระราชด่าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ
คณะ
ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ หน่วยงานคณะ และชุมชน ได้รับความรู้ ก่อเกิด
ดี คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดใน
องค์ความรู้ใหม่ที่ดีขึ้น มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์
การบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
ความรวดเร็วขึ้น
แต่ มีความส่าเร็จในการด่าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
จากการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และมีการประเมิน
พระราชด่าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
จุดคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข พอเพียง โดยมี บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร และ และชาวบ้านในเขตชุมชน ได้เข้าร่วมปฏิบัติในการ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากร
สร้างเครือข่ายชุมชน โดยยึดหลักปรัชญา
อย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาด่าเนินในโครงการอย่าง
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เข้มข้น ท่าให้ บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา และ
ชาวบ้านในเขตชุมชน มีจิตส่านึกในเรื่องของความ
เรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ทั้งแนวความคิดที่
สมเหตุสมผล ท่าได้รวดเร็ว ประหยัด และสามารถ
แก้ปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง และมุ่งไปสู่วิถี
แห่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับ 4 มีการก่าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการก่าหนดบุคคล
ที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็น
ต้นแบบ คือ นักศึกษา และบุคลากร โดยคณะได้
ต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสนอชื่อ นักศึกษาที่เป็นต้นแบบตามหลักปรัชญา
ที่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังส่านักส่งเสริมการ
เชื่อถือและปฏิบัติตาม
เรียนรู้และบริการวิชาการ ตามบันทึก ที่ อว
๐๖๓๐.๑๐/ว ๐๓๘
ระดับ 5 หน่วยงานได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวชี้วัด
จากผลการด่าเนินงานของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีคะแนนตัวชี้วัด
แสดงดังภาพที่ 2.1 และมีค่าคะแนนที่ค่านวณค่าถ่วงน้่าหนักแสดงดังตารางที่ 2.27
ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการด่าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี
คะแนนการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดเฉลี่ย 2.97
6
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1
0
คะแนน

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.4 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
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ภาพที่ 2.1 คะแนนผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ตารางที่ 2.27 คะแนนผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(หน่วยงานกรอกข้อมูลตัวชี้วัดตามตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน ดังแนบในภาคผนวก)
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้าหนัก

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์
ประเทศ (ร้อยละ **)
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ่านวนอาจารย์
71.43
5
5
25
ทั้งหมด *(แผนปฏิบัติการหน้า 11 ตัวชี้วัด 1.3.1)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด
9.21
1
5
5
*(แผนปฏิบัติการหน้า 11 ตัวชี้วัด 1.3.2)

3. ร้อยละของผูส้ ่าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติการหน้า 12 ตัวชี้วัด 1.4)
4. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย *(แผนปฏิบัติการหน้า 63 ตัวชี้วัด 1.8)
5. จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติการหน้า 89 ตัวชี้วัด 3.1.1.1)
6. จ่านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เป็นต้น
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 70 ตัวชี้วัด 2.5.1)
7. จ่านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา *(แผนปฏิบัติการ หน้า 70 ตัวชี้วัด 2.5.2)
8. จ่านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
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-

8 ผลงาน

5
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12 ชุมชน

5

4
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นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมือ
อาชีพ (ร้อยละ **)

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่
จบการศึกษา *(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.11)
2. ร้อยละของบัณฑิตครูทสี่ ่าเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุ
เข้าท่างานในท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.12)
3. ร้อยละบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.13)
4. จ่านวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
5. จ่านวนครูที่ได้รับการพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 เครือข่าย
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-
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้าหนัก

**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและ
นอกประเทศ (ร้อยละ **)

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.3)
3. จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
จาก สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.4)
4. จ่ า นวนหลั ก สู ต ร(ระยะสั้ น )แบบสหวิ ท ยาการที่ พั ฒ นาหรื อ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการ
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
6. จ่านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ *(แผนปฏิบัติการ หน้า 57-58 ตัวชี้วัด 1.2.1)
7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 58 ตัวชี้วัด 1.2.2)
8. ผลงาน นศ. ป.ตรี ด้านงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก่าหนด
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 58-59 ตัวชี้วัด 1.2.3)
9. จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ **(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
10. จ่านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
11. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจ่าปี
การศึกษา 2561
12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.1)
13. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสดุ ท้ายที่มผี ล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.2)
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นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
(ร้อยละ **)
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ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้าหนัก

1.ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา *(แผนปฏิบัติการ หน้า 95 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)

ระดับ 5

5

4

20

4.66

5

4

20

4.47

5

3

15

ระดับ 4

4

3

12

2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15)
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อคณะในทุก
มิติ *(แผนปฏิบตั ิการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15)
4. ระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 73-74 ตัวชี้วัด 3.1)
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้าหนัก)
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
คะแนนเฉลี่ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

297.39
100
2.97
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บทที่ 3
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตอนที่ 1
การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบ
ข้อเสนอแนะ
ประมา
ณ
พ.ศ.
2561 1) คณะควรพิจารณาเสนอโครงการลงทุนเพื่อ
พัฒนาการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนของ
คณะต่อมหาวิทยาลั ย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่ อ งมื อ เก่ า ที่ ห มดอายุ ช่ า รุ ด ทรุ ด โทรม
เสียหายจากการใช้งานมานาน และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติใหม่ของแต่ละสาขาให้ทันสมัย ทัน
กั บ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นส ถ าน
ประกอบการในปั จ จุ บั น จั ด หาเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งวั ด แบบใหม่ ที่ ล้่ า สมั ย มาท่ า เป็ น
SMART LAB ที่ก้าวล้่ากว่าสิ่งที่มีใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

การปรับปรุง และ พัฒนา

คณะด่าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการดังนี้
1) จั ด ท่ า แ บ บ ค่ า ข อ ร า ย ก า ร
ครุ ภั ณ ฑ์ ส มั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ครุ ภั ณ ฑ์
กลางสามารถใช้ ไ ด้ ทุ ก สาขาที่
จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์ (แต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติ)
2) จัดท่าค่าขอรายการสิ่งก่อสร้าง
จ่านวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุ น
การจัดการเรียนการสอนด้านการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ (ได้ รั บ อนุ มั ติ เ พี ย ง 1
รายการ)
3) จั ด ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ่ า ปี
งบประมาณ 2562 เพื่ อ ใช้ ใ นการ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละการซ่ อ มแซม
ครุภัณฑ์
3) คณะได้มอบหมายให้หลักสูตรที่
ต้ อ งการจั ด ท่ า ห้ อ งเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ห้ องปฏิบัติการส่ าหรับการบริการ
วิชาการและการอบรมต่าง ๆ ได้แก่
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2) คณะสร้างระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยของคณะที่มีจ่านวนมาก ให้เข้าเป็น
กลุ่มก้อนและตอบสนองต่อการพัฒนางานที่
เป็นจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น
การสร้างชุดโครงการวิจัยและจัดท่าข้อเสนอ
โครงการวิจัย การแสวงหาและจัดทุน
สนับสนุนงานวิจัยเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
พัฒนา Robotic /ด้านการพัฒนาชิ้นงาน/
ผลิตภัณฑ์ Productive Learning /
ผลิตภัณฑ์ CERAMIC Products ฯลฯ เพื่อให้
มีการวิจัยที่สามารถพัฒนาชิ้นงานในรายวิชา
ให้เป็นผลิตผลเชิงสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่
สามารถจดสิทธิบัตรและสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ได้ในอนาคต
3) คณะควรเสนอให้มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง
พัฒ นาศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นา ROBOTIC เพื่อ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า หุ่ น ย น ต์ ไ ป ใ น โ ร ง ง า น
อุ ต สาหกรรม โดยแสวงหาโจทย์ วิ จั ย จาก
โรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เสนอ โครงการวิ จั ย หุ่ น ยนต์
แสวงหาที่ปรึกษาและแหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ เช่ น สวทช. /สสวท. /สนช. จาก
ภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น สภาอุ ต สาหกรรม

การปรับปรุง และ พัฒนา

-ห้ องปฏิบัติการฝึ กระบบควบคุม
อั ต โนมั ติ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม
(PLC)
- ห้องปฏิบัติการจ่าลองการผลิต 4
สถานี 1)เพื่อเรียนรู้ระบบทดสอบ
และคั ด แยก 2) เพื่ อ เรี ย นรู้ ร ะบบ
สายพานล่ า เลี ย ง 3) เพื่ อ เรี ย นรู้
ระบบจ่ายชิ้นงาน 4) เพื่อเรียนรู้การ
ท่างานระบบควบคุมการจัดเก็บ
- ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
วงจรไฟฟ้า
1) คณะมี ก ารน่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาโทร่ ว มท่ า งานวิ จั ย กั บ
อ า จ า ร ย์ ใ น ค ณ ะ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2) ร่ ว มกั น พั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย กั บ
บริษัทนิชชิน เบรค

1) คณะมี ก ารท่ า ความร่ ว มมื อ กั บ
บ ริ ษั ท นิ ช ชิ น เ บ ร ก จั ง ห วั ด
น ค ร ร า ช สี ม า โ ด ย ห ลั ก สู ต ร
วิ ศ วกรรมเมคคาทรอนิ ก ส์ แ ละ
หุ่นยนต์ เพื่อสร้างความร่วมมือกัน
ในการจัดท่ าหุ่ นยนต์ ห ยิ บจั บ และ
ขณะนี้ ก่ า ลั ง ด่ า เนิ น การเขี ย น
ข้อเสนอในการวิจัยกับบริษัท
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กระทรวงอุ ต สาหกรรม และแสวงหาความ
ร่ ว มมื อ จากสถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งนี้ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์นี้เป็นห้อง
ป ฏิ บั ติ ง า น วิ จั ย ข อ ง อ า จ า ร ย์ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร
และเป็ น แหล่ ง สร้ า งร าย ได้ ข อง ค ณ ะ /
มหาวิทยาลัย

2) คณะฯได้ รั บ นโยบายจากทาง
มหาวิทยาลัยให้ด่าเนินการพั ฒ นา
หลักสูตรระยะสั้น และปัจจุบัน นี้ได้
ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องมาทุกปีใน
การอบรมพนั ก งานให้ กั บ บริ ษั ท
F&N และก่ า ลั ง รอพื้ น ที่ ใ นอาคาร
ใหม่ ที่ จ ะได้ พื้ น ที่ 1 ชั้ น เพื่ อ จั ด ท่ า
ศูนย์อบรมทางด้านวิศวกรรมและ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ ห้ กั บ โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม
1) ค ณ ะ มี ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ม า แ ล้ ว 3 ปี เ พื่ อ ใ ห้
หลั ก สู ต รที่ มี แ นวโน้ ม ในการมี
นักศึกษาน้อยโดยการปรับปรุงและ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ แ ล ะ ว า ง
แผนการปรับโครงสร้างของกรอบ
อัตราก่าลัง
2) คณะมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บ าง
ห ลั ก สู ต ร ที่ มี แ น ว โ น้ ม ใ น ก า ร
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแบบก่ อ เกิ ด
รายได้ โ ดยการจั ด ท่ า โครงการ
บริการวิชาการต่อเนื่องตลอดปี

4) คณะควรสร้างมาตรการในการจัดการเรื่อง
จ่ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล ดลงในบางสาขาและ
หลักสูตร โดยเฉพาะในหลายสาขาที่มีจ่านวน
น้อยมาก (จ่านวนผู้เรียนใหม่น้อยกว่า 10 คน)
โดยแสวงหาวิธีการให้ได้ใช้ศักยภาพอาจารย์ที่
มีให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาและพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเชิงกว้างหรือเชิงลึกแก่ อาจารย์ของ
คณะ อาทิเช่น (ก) การจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่
กลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานประกอบการหรื อ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก
ต่างประเทศตามความร่ วมมือ หรือ(ข) การ
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางด้านการ
วิจัยได้อย่างเชี่ยวชาญและการบริการทางวิชา
ได้แบบมืออาชีพ
1) คณะควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มี
ผู้สมัครเข้าเรียนต่อเนื่อง มาเป็นปีที่สอง ทั้งใน
ภาคปกติและภาคพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร
วทบ.สาขาอิเลคทรอนิกส์สื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ หลักสูตร วศบ.สาขาวิศวกรรม
อัตโนมัติ และหลักสูตร ทลบ.สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นหลักสูตรบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ ทีส่ อดคล้องกับยุคสมัยและตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน หรือเปิดเป็น
หลักสูตรระยะสั้น หรือเป็นหลักสูตรร่วมกับ

1.) คณะฯ ด่าเนินการปิดหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ สื่ อ ส า ร แ ล ะ
คอมพิ ว เตอร์ ไ ปแล้ ว ตามมติ ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลั ยในคราว
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 11 / 2562 เ มื่ อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 และหยุดการ
รับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 และ
ยังคงอาจารย์ไว้เพื่อเป็นศัก ยภาพ
จ่านวน 2 คนเพื่อรอให้นักศึกษาชั้น
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คณะอื่น หรือปิดหลักสูตรเพื่อน่าศักยภาพ
อาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางอื่น

การปรับปรุง และ พัฒนา

ปี ที่ 4 จ บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ น่ า
ศั ก ยภาพของอาจารย์ 1 คน เป็ น
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมเมคคาทรอนิ ก ส์ แ ละ
หุ่นยนต์
2.) คณะ ฯ ท่าการปรับปรุง
หลักสูตรและชื่อปริญญาจาก
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ,) สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ไป
แล้วเมื่อปีการศึกษา 2560 และท่า
การจัดการเรียนการสอนมาแล้ว
โดยมีนักศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลา
4 ปี การศึกษา จ่านวน 53 คน
3.) คณะ ฯ ท่าการปรับปรุง
หลักสูตรและชื่อปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต จากสาขา วิศวกรรม
อัตโนมัติ เป็น สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และ
ท่าการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว
โดยมีนักศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลา
4 ปี การศึกษา จ่านวน 50 คน
4.) คณะ ฯ ท่าการปรับปรุง
หลักสูตรและชื่อปริญญาวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต จากสาขา วิศวกรรม
อัตโนมัติ เป็น สาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และ
ท่าการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว
โดยมีนักศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลา
4 ปี การศึกษา จ่านวน 50 คน
5.) ในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะมี
ห ลั ก สู ต ร ที่ ค ร บ ร อ บ ป รั บปรุ ง
จ่ า นวน 5 หลั ก สู ต ร และปี พ.ศ.
2563 นี้ มี ก ารเตรี ย มการส่ า รวจ
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ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
และให้ ส อดคล้ องกับนโยบายและ
แนวคิดที่ยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่
อุ ต สาหกรรมอนาคต (New S Curve) ที่ เ น้ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ศั ก ย ภ า พ เ ช่ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ,
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า
อากาศยาน อุตสาหกรรมการแพทย์
เป็ น ต้ น เพื่ อ การออกแบบตอบ
โจทย์ความต้องการใน ตลาดทั่วไป
และตลาดเฉพาะกลุ่ ม เพื่อเปิดรับ
นักศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 2565
2) คณะควรพิจารณาก่าหนดแนวทางหรือ
มาตรการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ แก่
นักศึกษา ทีละชั้นปีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
วาระพิเศษของคณะ เพื่อเพิ่มคะแนนการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย ให้
ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่ก่าหนด เพราะในปี
2562 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR ที่ระดับ B1 เพียงร้อยละ
0.85

1.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
มี ก ารจั ด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส่าหรับ
นักศึกษาเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
แ ล ะ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ป ร ะ จ่ า ปี
งบประมาณ 2563 โดยคณะได้
ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ภ าษาให้ มี ก าร
พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นภาษาของ
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ระบบ โดยการจั ด
อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น ให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษา โดยศู น ย์ ภ าษาเป็ น
หน่วยงานสนับสนุนในทุกๆด้าน
2.) คณะท่าการเก็บข้อมูลคะแนนที่
ได้จากการอบรมในปีงบประมาณ
2563 เพื่ อ ท่ า การอบรมซ้่ า ให้ กั บ
นักศึกษากลุ่มที่ต้องจบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยใช้
งบประมาณของคณะที่ ตั้ ง ไว้ ใ น
งบประมาณประจ่าปี 2564
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3) คณะควรมีมาตรการสกัดหาแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพจากการ
ด่าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อ
น่ามาใช้จูงใจ/เรียนรู้/เผยแพร่และขยายผลสู่
ภายในคณะและไปสู่คณะอื่น เพราะใน ปี
2562 คณะรายงานว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี เป็น
‘รถเข็นไฟฟ้าส่าหรับผู้ป่วยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์’เพียงรายการเดียว แต่ในรายงาน
คณะมีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนเชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) จ่านวน 7
โครงการ

1.) เนื่ อ งจากทางคณะได้ มี ก าร
ด่ า เนิ น การจั ด ท่ า โครงการหรื อ
กิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้และ
ป ฏิ บั ติ ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น โ ด ย
ด่าเนินการในรูปแบบ productive
learning จ่านวน 6 กิจกรรม และ
กิ จ กรรมทั่ ว ไปที่ ท่ า ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
จ่ า น ว น 9 กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ ต้
โครงการผลงานเชิงผลิตภาพ โดย
กิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรมนี้เป็นเพียง
การน่ า นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
และปฏิบัติการร่วมกับชุมชน ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ ก าร
ท่ า งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน และสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน แต่ยัง
ไม่ ไ ด้ น่ า มาสกั ด หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้ และในส่วน
ของแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ชื่ อ ผลงาน
รถเข็ น ไฟฟ้ าส่ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย ใ ช้
พลังงานแสงอาทิตย์ นั้น ทางคณะ
ได้น่าผลงานชิ้นนี้มาท่าแนวปฏิบัติ
ที่ ดี เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ผ ล ง า น เ ชิ ง
สร้างสรรค์ที่ได้น่าเข้าประกวด โดย
คณะวิทยาศาสตร์ฯเป็นเจ้าภาพจัด
งาน
2.) ในแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน
ประจ่าปีงบประมาณ 2563 คณะ
จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการจัดการเรียนเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) จ่านวน
1,703,600 บาท เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้ครบทุกด้านและ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการ
แข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ
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และนักศึกษามีผลงานที่เป็น
Productive Learning ของทุก
สาขาวิชา จ่านวนทั้งสิ้น 35
โครงการ และจะน่าไปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในปีถัดไปหลังจากการ
น่าไปประชุมวิชาการ
4) คณะควรพิจารณาให้มีโครงการผลักดันเรื่อง 1.) คณะมีการท่าการด่าเนินการจัด
เกี่ยวกับหุ่นยนตร์ (Robotic) และ เซรามิกซ์
ห้องส่าหรับฝึกอบรมระบบอัตโนมัติ
(Ceramics) ให้เป็นจุดเน้นของคณะ โดยให้มี และอินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่ง
การจัดท่าหลักสูตรทางสาขาที่เกี่ยวข้องเป็น เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคคล
แบบสหวิทยาการให้มีโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทั่วไปได้เข้าเรียนรู้สายการผลิต
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รูปแบบอัตโนมัติ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
2.) คณะ ฯ มีการจัดตั้ง
ผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมหรือผลงาน คณะกรรมการเพื่อบริการวิชาการ
บริการทางวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ให้กับชุมชนโดยการส่งเสริมให้ก่อ
ผู้รับบริการ ชุมชนและสังคม โดยสามารถน่า เกิดอาชีพใหม่และเพื่อส่งเสริม
ผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
รายได้ให้กับชุมชน อาธิเช่น การ
สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา มุ่งให้เกิดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไข่เค็ม DIY
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิด
คือธุรกิจไข่เค็มพร้อมขาย โดยมี
จากการบ่มเพาะของคณะและผลงานของ
การพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้
อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับการยก มีความทันสมัย
ย่องระดับชาติหรือนานาชาติ
3.) นักศึกษามีผ ลงานการแข่ ง ขั น
ชนะเลิ ศระดับชาติ อย่างต่อเนื่อ ง
ทุกปี

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและค่าถ่วงน้าหนักการประเมินคณะ/วิทยาลัย/สระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด
ค่าถ่วงน้าหนัก

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

ค่าคะแนน
1

2

3

4

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ่านวนอาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ30.000.01-8.99
9.00-19.99
20.00-29.99
39.99
*(แผนปฏิบัติการหน้า 11 ตัวชี้วัด 1.3.1)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด
ร้อยละ 0.01ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ70.0029.99
30.00-49.99 50.00-69.99
79.99
*(แผนปฏิบัติการหน้า 11 ตัวชี้วัด 1.3.2)

3. ร้อยละของผูส้ ่าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติ

5

ร้อยละ 40

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
อาจารย์ศริ ิพร จิระชัยประสิทธิ

ร้อยละ
0.01- 5.00

ร้อยละ
5.01-9.99

ร้อยละ
10.00-19.99

ร้อยละ20.0029.99


ร้อยละ 80

ร้อยละ 30

ร้อยละ
0- 19.99
ตามแผน
ร้อยละ
0- 19.99
ตามแผน

ร้อยละ
20-29.99
ตามแผน
ร้อยละ
20-29.99
ตามแผน

ร้อยละ
30-49.99
ตามแผน
ร้อยละ
30-49.99
ตามแผน

ร้อยละ
50-99.99
ตามแผน
ร้อยละ
50-99.99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน
ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.ดร.มนัญญา ค่าวชิระพิทักษ์

ร้อยละ
0- 19.99
ตามแผน

ร้อยละ
20-29.99
ตามแผน

ร้อยละ
30-49.99
ตามแผน

ร้อยละ
50-99.99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.ดร.มนัญญา ค่าวชิระพิทักษ์

ร้อยละ
0- 19.99
ตามแผน

ร้อยละ
20-29.99
ตามแผน

ร้อยละ
30-49.99
ตามแผน

ร้อยละ
50-99.99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

การหน้า 12 ตัวชี้วัด 1.4)

4. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย
*(แผนปฏิบัติการหน้า 63 ตัวชี้วัด 1.8)
5. จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการ
คัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
*(แผนปฏิบัติการหน้า 89 ตัวชี้วัด 3.1.1.1)
6. จ่านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 70 ตัวชี้วัด 2.5.1)
7. จ่านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 70 ตัวชี้วัด 2.5.2)
8. จ่านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

51
ตัวชี้วัด
ค่าถ่วงน้าหนัก
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

ค่าคะแนน
1

2

3

4

5

0- 19.99
ตามแผน

20-29.99
ตามแผน

30-49.99
ตามแผน

50-99.99
ตามแผน

100
ตามแผน

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ

1. ร้อยละของบัณฑิตครูทสี่ อบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.11)
2. ร้อยละของบัณฑิตครูทสี่ ่าเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท่างานใน
ท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.12)
3. ร้อยละบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.13)
4. จ่านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
5. จ่านวนครูที่ได้รับการพัฒนา
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)

ร้อยละ
0.01-44.99

ร้อยละ
45.00-64.99

ร้อยละ
65.00-74.99

ร้อยละ
75.00-84.99


ร้อยละ 85

นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

ร้อยละ 0.0119.99

ร้อยละ
20.00-39.99

ร้อยละ
30.00-49.99

ร้อยละ
50.00-59.99


ร้อยละ 60

นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

ร้อยละ 0.0129.99
ร้อยละ
1- 19
ตามแผน
ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
30.00-49.99
ร้อยละ
20-29
ตามแผน
ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
50.00-69.99
ร้อยละ
30-49
ตามแผน
ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
70.00-79.99
ร้อยละ
50-99
ตามแผน
ร้อยละ
50-99
ตามแผน


ร้อยละ 80
ร้อยละ
100
ตามแผน
ร้อยละ
100
ตามแผน

นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์
นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.3)
3. จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือ
สถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.4)

ร้อยละ 0.0110.00

ร้อยละ
10.01-19.99

ร้อยละ
20.00-24.99

ร้อยละ
25.00-29.99


ร้อยละ 30

ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

ร้อยละ 0.0110.00
1คน

ร้อยละ
10.01-19.99
2 คน

ร้อยละ
20.00-29.99
3 คน

ร้อยละ
30.00-49.99
4 คน


ร้อยละ 50
5 คน

ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
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ตัวชี้วัด
ค่าถ่วงน้าหนัก

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

ค่าคะแนน
1

2

3

4

5

4. จ่ า นวนหลั ก สู ต ร(ระยะสั้ น )แบบสหวิ ท ยาการที่ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่พฒ
ั นาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
6. จ่านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 57-58 ตัวชี้วัด 1.2.1)

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 58 ตัวชี้วัด 1.2.2)

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

8. ผลงาน นศ. ป.ตรี ด้านงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก่าหนด
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 58-59 ตัวชี้วัด 1.2.3)
9. จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
10. จ่านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)
11. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจ่าปีการศึกษา
2561
12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป *(แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.1)

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

-

-

1 คน

2 คน

 3 คน

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ

-

-

1 เรื่อง

2 เรื่อง

 3 เรื่อง

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ร้อยละ 0.0155.00

ร้อยละ
55.01-64.99

ร้อยละ
65.00-74.99

ร้อยละ
75.00-84.99

 ร้อยละ
85

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
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ตัวชี้วัด
ค่าถ่วงน้าหนัก
13. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสดุ ท้ายที่มผี ลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น
ไป *(แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.2)

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

ค่าคะแนน
1

2

3

4

5

ร้อยละ 0.0155.00

ร้อยละ
55.01-64.99

ร้อยละ
65.00-74.99

ร้อยละ
75.00-84.99

 ร้อยละ
85

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 14)

1.ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา *(แผนปฏิบัติการ หน้า 95 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)
2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15)
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อคณะในทุกมิติ
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15)
4. ระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 73-74 ตัวชี้วัด 3.1)

อาจารย์ศริ ิพร จิระชัยประสิทธิ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

0.01-2.00

2.01-3.00

3.01-4.00

4.01-4.51

4.52-5.00

ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

0.01-2.50

2.51-2.99

3.00-3.49

3.50-4.00

4.01-5.00

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

หมายเหตุ
*(ในวงเล็บสีแดง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
**(ในวงเล็บสีเขียว) แผนปฏิบัติของหน่วยงาน

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา
ที่เข้าร่วมโครงการต่อจ่านวน
อาจารย์ทั้งหมด
1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจ่านวนนักศึกษา
ทั้งหมด
1.3. ร้อยละของผู้สา่ เร็จการศึกษา
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น
1.4. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่
(Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

4

6

6

6

5

5

5

4

6

6

6

5

5

4

5

6

6

5

7

7

6

4

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

5

6

5

5

5

6

5

5

5

5

6

5

6

6

6

7

6
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.5. จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือก
ชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
1.6 จ่านวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เป็นต้น
1.7 จ่านวนนวัตกรรม/ผลงาน
บริการวิชาการทีส่ ามารถสร้าง
คุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและ
สังคมได้ โดยสามารถน่าผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา
1.8. จ่านวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

4

5

6

6

5

5

5

5

6

6

6

6

4

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

6

5

6

4

5

7

7

6

6

6

6

7

6

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

2.1. ร้อยละของบัณฑิตครูทสี่ อบ
บรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่
จบการศึกษา

4

5

4

5

5

6

5
5

2.2. ร้อยละของบัณฑิตครูทสี่ ่าเร็จ
การศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุ
เข้าท่างานในท้องถิ่น
2.3. ร้อยละบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู
2.4 จ่านวนโรงเรียนเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ
2.5 จ่านวนครูทไี่ ด้รับการพัฒนา
2.6 ระดับความส่าเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการวิจัย เพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ่า
สถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

3

3

2

2

2

2

2

3

5

2
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ่า
สถาบันที่ด่ารงต่าแหน่งทาง
วิชาการ
3.3 จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
จาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 หลักสูตรระยะสั้น
3.5 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา
3.6 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
3.7 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม
เกณฑ์ กพอ. ก่าหนด

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

2
2

2
2

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

2

2

3

2

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

3.9 จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า
ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3.10 จ่านวนแนวปฏิบัติที่ดดี ้าน
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
3.11 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัยประจ่าปีการศึกษา
2562
3.12 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่มผี ลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าระดับปริญญาตรี ตั้งแต่
ระดับ B1 ขึ้นไป
3.13 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่มผี ลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

4

4

4

4

4

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

4

4

เทียบเท่าระดับบัณฑิต ศึกษา
ตั้งแต่ระดับB2ขึ้นไป

4.1 ค่าคะแนนการประเมินผลตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกาเพื่อการ
ด่าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

2

4.2 ระดับความส่าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา

2

4.3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด่าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
4.4 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ด้วย Webometrics Ranking
4.5 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (ระดับเอเชีย)

2

1
1

4

4
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ตารางค่าถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน
ค่าถ่วงน้าหนัก
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.6 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร
4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ในทุกมิติ
4.8 ระดับความส่าเร็จของการ
น้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
รวม

มหาวิทยาลัย

คณะ
ครุศาสตร์

คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ

คณะ
เทคโน ฯ อุต ฯ

คณะ
คณะ
เทคโน ฯ เกษตร ฯ สาธารณสุข ฯ

วิทยาลัย
นวัตกรรม ฯ

มรภ.
วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

