
 
รายงานการติดตามผลงานของคณบดี  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบด ี

 

ภาพถ่ายคณะ 

เน้นกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 



บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ 

ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิม

เป็นหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนระดับ ป.กศ. 
และ ป.กศ. สูง วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา และเปิดสอนเป็นวิชาโท ให้กับนักศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคนอกเวลา (ภาคค่่า)  มีอาคารโรงฝึกงานหนึ่งหลัง  

พุทธศักราช  2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 
2518  มีผลท่าให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถศึกษา เป็น
ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้เรียกชื่อสั้นๆ เป็น “ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์”  

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

พุทธศักราช 2527 นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)  ภาคปกติส่าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก
ของบัณฑิตภาคปกติของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

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

พุทธศักราช  2531 เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  2 ปี  หลังอนุปริญญา                  
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษา
โครงการ การศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรก  

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

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

 
พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

ตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538” โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน  คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้แต่งตั้งให้นายวิชิต ศรีทอง   
เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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พุทธศักราช 2539 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(5ชั้น) เป็นแห่งแรก ของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ 

พุทธศักราช 2540 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาส่าหรับบุคลากรประจ่าการ (กศ.บป.)  
เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (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
ภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามมาตรา 6 และมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538โดยให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะหนึ่งของสถาบันราช
ภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ ณ วันที่ 27กันยายน พ.ศ. 2542 (ตามหน้า 39 เล่ม  
116 ตอนพิเศษ 79ง. ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม  2542) 

พุทธศักราช 2543สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้ นายวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว   

พุทธศักราช 2546 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้  นายประจบ ดีบุตร เป็น
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

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

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

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

พุทธศักราช 2558 วันที่  7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แต่งตั้งให้          
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ          
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งตั้งให้              
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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 พุทธศักราช 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน 
 

1.1  รายช่ือผู้บริหาร 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ  แพงศรี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่าพล  เทศดี   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นางสาวกรรณิกา  สร้อยส่าโรง   หัวหน้าส่านักงานคณบดี 
อาจารย์จิรัญญา  โชตยะกุล    ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

            ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์ราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและ  
                                                    คอมพิวเตอร์ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร   ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

            อาจารย์ธนัง  ชาญกิจชัญโญ    ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

อาจารย์องอาจ  ทับบุรี ประธานหลักสูตรหลักสูตร   
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

            รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

     
1.2  ปรัชญา 

ทักษะเด่นเน้นคุณธรรม  ก้าวน่าวิชาการ ช่านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

1.3  วิสัยทัศน์ 
มุ่งม่ันสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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1.4  พันธกิจ 
       1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญ     
ตรงกับความต้องการของสังคม 
       2) พัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 

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

 
1.5  ข้อมูลพืน้ฐาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบุคลากรสายวิชาการ 44 คน ซึ่งมีต่าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 10 
คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 

 
ตารางท่ี 1.1 จ่านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ 
 

  จ านวน (คน) ร้อยละ 
คุณวุฒิ 
 ปริญญาตรี   
 ปริญญาโท 29 64.44 
 ปริญญาเอก 15 35.56 
 รวม 44 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์   
 รองศาสตราจารย์ 4 9.09 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 34.09 
 อาจารย์ 25 56.82 
 รวม 44 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 
 

ตารางท่ี 1.2 จ่านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ่าแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ 
 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  

ต่่ากว่า ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี 8 80.00 
ปริญญาโท 2 20.00 
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ปริญญาเอก 0 0.00 
รวม 10 100.00 

สถานภาพ  
ข้าราชการ 1 10 
ลูกจ้างประจ่า 0 0 
พนักงานราชการ 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 80 
เจ้าหน้าที่ประจ่าตามสัญญาจ้าง 1 10 
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 
รวม 10 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 

ในปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาค
พิเศษ ในระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ใน 8 สาขา  

และมีการสอนในระดับปริญญาโท จ่านวน 1 หลักสูตร ใน 1 สาขา และระดับปริญญาเอก จ่านวน- 
หลักสูตร ใน - สาขา โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ รอปิด
หลักสูตร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/วิทยาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด่าเนินภารกิจจ่านวน 14,022,290 บาท โดยจ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 10,052,890  บาท และ
งบประมาณท่ีเป็นเงินรายได้จ่านวน 3,969,400  บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและจ่านวนนักศึกษาดังนี้ 

 

 
ตารางท่ี 1.3 จ่านวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจ่าปีการศึกษา 2564 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ปี 4 
(61) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 8 14    22 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 15 22 12 11  60 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 17 21 16 7  61 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (ทล.บ.) 5   8  13 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 10 12 8 10  40 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

 
14 11 5 5  35 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) 31 23 23 16  93 

รวม 100 72 64 57 0 324 
  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(64) 
ปี 2 
(63) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

-     
รวม     

  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 

 
ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

-      
รวม      

  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 

      ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(64) 
ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ปี 4 
(61) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) 14 5 26 0 0 31 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 10 4 13 2 0 29 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 6 10 12 20 0 48 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (ทล.บ.) 0 4 0 6 0 10 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ (วท.บ.) 0 0 0 16 0 16 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 10 14 14 8 0 46 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.) 9 5 18 17 0 49 

รวม 49 42 83 85 0 245 
  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
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           ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 

 
7 

 
17 

 
1 

 
24 

รวม 7 17 1 24 
   ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 
           ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

-      
รวม      

   ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ่าปีการศึกษา 2564 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือด่าเนินภารกิจ
จ่านวน 14,022,290 บาท โดยจ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 10,052,890 บาท งบประมาณที่เป็นเงิน
รายได้ จ่านวน 3,969,400 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจ่าแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภทงบประมาณ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 1.4 ข้อมูลงบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อการด่าเนินการตามภารกิจ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 3,671,150 10,052,890 +63.48 
งบประมาณรายได้ 3,706,300 3,969,400 +7.09 

รวมทั้งสิ้น 7,377,450 14,022,290 +47.39 
 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามผลผลิต  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  7,065,100 11,065,600 +36.15 
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  127,400 - -100 
 ผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
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 ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  50,000 - -100 
 บริการวิชาการ - - - 
 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 54,850 2,891,240 +98.10 
 โครงการยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษ 80,100 65,450 -22.38 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน -   

รวมทั้งสิ้น 7,377,450 14,022,290 +47.39 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบบุคลากร     
 เงินเดือนและค่าจ้างประจ่า  -   
 ค่าจ้างชั่วคราว  -   
 พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  -   
งบด าเนินงาน     
 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  4,467,500 4,932,600 +9.43 
 ค่าสาธารณูปโภค  30,000 30,000 - 
งบอุดหนุน    
 โครงการยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษ - 65,450 +100 
 ยุทธศาสตร์ราชภัฏ-โครงการยกระดับ

พัฒนาสคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและสามารถอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน 

- 279,240 +100 

 U2Tโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต่าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ 1 ต่าบล 1 มหาวิทยาลัย 

- 2,612,000 +100 

งบลงทุน     
 ค่าครุภัณฑ์  1,980,000 5,303,000 +62.66 
 ค่าสิ่งก่อสร้าง  765,000 800,000 +4.37 
งบรายจ่ายอ่ืน    
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งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 54,850 - -100 

- โครงการยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษ 80,100 - -100 
รวมทั้งสิ้น 7,377,450 14,022,290 +47.39 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด่าเนินงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบาย โดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดังตอนที่ 
1 และสรุปคะแนนตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2 

 
ตอนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตาม
จุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ  
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ 
ชุมชน ต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ่านวนอาจารย์ทั้งสิ้น......45.......คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน........40........คน คิดเปน็ร้อยละ....88.89........ เท่ากับค่า
คะแนน......5……… 
ตารางท่ี 2.1 อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชุมชน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

รายช่ืออาจารย์
นักพัฒนา 

             1 

การเพ่ิมความปลอดภัย
ส่าหรับผู้มาใช้พ้ืนที่บริการ
ในชุมชน 

6     6.ส.ค.2564 วัดลาดหลุมแก้ว อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

1.อ.ดร.ชุติกาญจน์ 
สุพพัตเวช 
2.อ.จิรัญญา โชตยะ
กุล  
3.ผศ.ดร.ประภา
วรรณ แพงศรี  
4.ผศ.อ่าพล เทศดี  

            2 

การส่งเสริมสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของชาวชุมชนวัดธรรมนาวา 
ในสถานการณ์ Covid-19 

1 ส.ค.2564 ชุมชนวัดธรรมนาวา อ.
บางปะอิน จ.พระนคร
ศรือยุธยา 

1.ผศ.ประจบ  
 ดีบุตร 
2.ผศ.ดร.ชาคริต ศรี
ทอง 
3.ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย  
4.ผศ.ดร.อรวิกา ศรี
ทอง 

3    3 
การบ่ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น 

           9 ส.ค.2564 ชุมชนคลอง 5 ม.14 ต.
คลองห้า อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

1.ผศ.ดร.กฤษฎางค์   
ศุกระมูล 
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ล าดับท่ี  ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชุมชน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

รายช่ืออาจารย์
นักพัฒนา 

 

   2.ผศ.สัญลักษณ์ กิ่ง
ทอง  
3.รศ.ดร.วัชระ เพ่ิม
ชาติ  
4.รศ.จิราภรณ์ เบญจ
ประกายรัตน์ 5.อ.
วิษณุ ภูเก้าแก้ว 

           4 

 รอยแตกร้าวในบ้านพัก
อาศัย 

4.ส.ค.2564 ส่านักงานเทศบาลเมือง
ล่าตาเสา อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา  

1.อ.เทวกุล  จันทร์
ขามป้อม 
2.ผศ.ธราพงษ์ พัฒน
ศักดิ์ภิญโญ  3.อ.
ธันยารัตน์ เสถียร
นาม  
4.ภัทรชัย พงศ์โสภา  
5.อ.โชติกาญจน์ ราช
กรม 

           5 

การท่าเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 
Covid-19 แบบพกพา 

21 ก.ค.2564 วัดบางไทร ต.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.อ.ปรัชญ์  ใจกว้าง 
2.อ.กิตติศักดิ์ วาด
สันทัด  
3.ผศ.ดร.ชุมพล ปทุม
มาเกษร  
4.อ.ศิริวรรณ พลเศษ  
5.อ.วีระพงษ์ ทองสา 

           6 

การสร้างเครื่องฉีด
แอลกอฮออล์โดยใช้
เซ็นเซอร์ทดแทนการสัมผัส
ด้วยมือ 

10 ส.ค.2564 หมู่บ้านทับทิมสยาม 
05 ต.หนองไก่เถื่อน อ.
คลองหาด จ. 
สระแก้ว 

1.อ.ดร.ภาคภูมิ  สุภา
ชาติ 
2.รศ.ดร.กรินทร์ 
กาญทนานนท์ 
 3.อ.ดร.ริศภพ 
 ตรีสุวรรณ  
4.อ.ดร.บุญยฤทธิ์  
ศรีปาน 
5.รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
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ล าดับท่ี  ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชุมชน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

รายช่ืออาจารย์
นักพัฒนา 

         7 

การออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าว 

1 มิ.ย.-ก.ย.
2564 

ชุมชนวัดไก่เตี้ย ต.กระ
แซง อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี 

1.ผศ.ดร.วุฒิชัย  วิถา
ทานัง 
2.อ.ธนัง  ชาญ
กิจชัญโญ 
3.อ.จุฑามาศ  เถียร
เวช 
4.ผศ.ดร.เศกพร  ตัน
ศรีประภาศิริ 
5.อ.วิศวรรธน์  
 พัชรวิชญ์ 
6.ผศ.กนกนาฏ  
พรหมนคร 

         8 

การพัฒนาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ร่วมกัน เรื่องระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เบื้องต้น 

30 ก.ค.2564 วัดลาดหลุมแก้ว ต.ลาด
หลุมแก้ว อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี 

1.อ.กันยารัตน์ เอก
เอ่ียม 
2.อ.องอาจ  ทับบุรี 
3.อ.ภุมรินทร์  ทวิช
ศร ี
4.อ.ศิลปชัย  กลิ่น
ไกล 
5.อ.ธีรนนท์  ไชยคุณ 
6.อ.พีรวัฒน์  อาทิตย์
ต้ัง 

 
ตัวช้ีวัด 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ่านวนนักศึกษาทั้งสิ้น...554.........คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน......72...........คน คิดเป็นร้อยละ...12.99.........เท่ากับค่าคะแนน
......1……… 
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ตารางท่ี 2.2 จ่านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

1 การเพิ่มความ
ปลอดภัยสา่หรับ
ผู้มาใช้พื้นที่
บริการในชุมชน 

เพื่อให้
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน
แบบ 
productive 
learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
ชุมชน 

นักศึกษา
สามารถ
พัฒนา
ทักษะการ
ท่างาน
ร่วมกับ
ชุมชนผ่าน
การน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรม
เชิงประจักษ์
ของ
หลักสูตร
จากการ
จัดการเรียน
การสอน
แบบ 
productiv
e learning 
ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ร่วมกับ
ชุมชน ซ่ึง
รายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ 
TIE419 
วิศวกรรม
ความ
ปลอดภัย 

 

นักศึกษา
สามารถ
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน
แบบ 
productive 
learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ซ่ึง
รายวิชาที่
เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ TIE419 
วิศวกรรม
ความ
ปลอดภัย 

วัดลาดหลุม
แก้ว อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.
ปทุมธาน ี

6.ส.ค.
2564 

1.น.ส.วิลาวัลย์  
เวชไชโย 
2.นายศัสตราวุธ  
ฟอกสันเทียะ 
3.น.ส.นุชนาฏ  
กุลมาตย ์
4.น.ส.เจนจิรา  
กระพันธ์เขยีว 
5.นายวสวัตต ์ 
มาบัณฑิต 
6.นายศุภกิจ  
เภาพันธ ์
7.น.ส.สุวิภา  อิน
โอ ้
8.นายธนาธิป  
ลิมปพฤกษ ์
9.น.ส.เมธินี  
แน่งน้อย 
10.นายนัทธภูม ิ 
ภูมิมา 
11.นายสกรรจ์  
มาตรค่ามี 
12.น.ส.วิมลรัตน์  
นามมันธะ 
13.นายธวัชชยั  
ธนะศรี 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรม
การ
จัดการ
อุตสาหกร
รม 

อ.ดร.ชุติกานต์ 
สุพพัตเวช 

2 การส่งเสริม
สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและอา
ชีวอนามยัของ
ชาวชุมชนวัด
ธรรมนาวา ใน
สถานการณ์ 
Covid-19 

เพื่อให้
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน
แบบ  

นักศึกษา
สามารถ
พัฒนา
ทักษะการ
ท่างาน
ร่วมกับ
ชุมชนการ
น่าความรู้ 
หรือ
นวัตกรรม
เชิงประจักษ์
ของ
หลักสูตร 

ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ
สร้างรายได้
และสามารถ
น่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

ชุมชนวัด
ธรรมนาวา 
อ่าเภอบาง
ปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา 

1 ส.ค.
2564 

1.นายจักรพันธ์  
หล่าสูงเนิน 
2.นายจักรินทร์  
สัมฤทธิ ์
3.นายอภวิัฒน์  
พาลาภ 
4.นายธีรนัย  
ดวงสวัสดิ์ 
5.นายภูมิภัทร  
อุทรักษ ์
6.นายยุทธภูมิ  
ไทยประยูร 
 

หลักสูตร
เทคโนโล
ยีบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโล
ยี
วิศวกรรม 

ผศ.ประจบ  ดี
บุตร 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

  Productive 
learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

จากการ
จัดการเรียน
การสอน
แบบ 
Productive 
learning 
ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ร่วมกับ
ชุมชน 

   7.นายจิรภัทร  
คัมภิรานนท์ 
8.นายเสรีไชย  
ท่าหาญ 
9.นายภัทรธร  
บุญมี 

  

3 การบ่ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์
เบื้องต้น 

เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
การ
บ่ารุงรักษา
รถจักรยานย
นต์เบื้องต้น
ของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
แก่ชุมชน
คลอง ม.14 
ต.คลอง 5 อ.
คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

การอบรม
ออนไลน์
โดยให้
ความรู้การ
บ่ารุงรักษา
รถจักรยาน
ยนต์
เบื้องต้น 
และการถา่ย
น้่ามันเครื่อง 

เป็นการ
เสริมสร้างพลัง
ให้ชุมชน
ท้องถิ่น
สามารถด่ารง
อยู่ได้อย่าง
ยั่งยืนโดยผู้เข้า
อบรมสามารถ
น่าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
งานกับการทา่
กิจกรรมใน
อาชีพที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

ชุมชนคลอง 
5 ม.14 ต.
คลองห้า อ.
คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี

9 ส.ค.
2564 

1.นายทนุพงษ์  
ขาวขันธ ์
2.นายพิษณุนาถ  
เฉิดฉาย 
3.นายอนุชิต  ศรี
สมรักษ์ 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโล
ยี
วิศวกรรม
เครื่องกล 

ผศ.ดร.
กฤษฎางค์  ศุ
กระมูล 

4 รอยแตกร้าวใน
บ้านพักอาศัย 

1.เพื่อให้
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน 
แบบ 
Productive 
Learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 
2.เพื่อศึกษา
ประเภทของ
รอยแตกร้าว
ในบ้านพัก
อาศัย พร้อม 

1.ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
เร่ืองการ
แยก
ประเภทของ
รอยร้าว 
พร้อมทั้ง
รูปแบบการ
ซ่อมแซม
รอยร้าวที่มี
คุณภาพ 
และ
มาตรฐาน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้น่า
ความรู้จาก
การเข้าร่วม
โครงการไป
ประยุกต์ใช้ใน
บ้านพักอาศัย
ของตนเองได้ 
พร้อมทั้งมีการ
ป้องกันการ
เกิดรอยร้าวที่
ผนังจาก
ต้นเหตุ โดยยกึ
ตามหลักการ
การก่อสร้างที่
ถูกต้อง 

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

4 ส.ค.
2564 

1.นายอัมรินทร์  
บัวพุด 
2.น.ส.รัชดา  ศร
มาลา 
3.นายสถาพร  
ยะถิโล 
4.นายอมรเทพ  
ศรีทองสุก 
5.น.ส.วิภานี  
อรุณสุวรรณกร 
6.น.ส.วราภรณ์  
ชื่นเบิกบาน 
7.นายชลสิทธิ์  
ทรงประไพ 
8.น.ส.สุนัฐชกุล  
บุญธรรม 
9.น.ส.ธีราพร  
แก้วกล่อม 
10.นาย
วรรณพงศ์  
บูรณะสัมฤทธิ ์
11.นายประถม  
รื่นเริง 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโล
ยี
วิศวกรรม
โยธา 

อ.เทวกุล  
จันทร์ขาม
ป้อม 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

  ทั้งแบ่งกลุ่ม
ความรุนแรง
ของรอย
แตกร้าวในแต่
ละประเภท 
และแนะแนว
ทางการ
ซ่อมแซม
แก้ไขรอย
แตกร้าวแต่
ละประเภท 

    12.นายสิทธิชัย  
เจริญสุข 
13.ส.ท.กันต์ธร  
ศรีประทุม 
14.น.ส.ศวิตา  
แจ่มม ี
15.นายปกรณ์
เกียรติ  อาจมูล
ศรี 

  

5 การท่าเครื่องพ่น
ยาฆ่าเช้ือ 
Covid-19 แบบ
พกพา 

เพื่อน่า
นักศึกษาไป
บริการ
วิชาการตาม
องค์ความรู้ที่
ศึกษากับ
ชุมชนหรือ
องค์กร
เครือข่าย 

นักศึกษา
และอาจารย์
ในหลักสูตร
เข้าร่วม
อบรมให้
ความรู้กับ
ชุมชนด้าน
วงจร
อิเล็กทรอนิ
กส์พื้นฐาน
เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ่าวั
น 

สามารถน่า
เทคโนโลยีไป
ช่วยพ่นยาฆา่
เช้ือ Covid-19 
ในครัวเรือน
และสถานที่
ต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน 

วัดบางไทร 
ต.บางไทร 
อ.บางไทร 
จ.
พระนครศรี
อยุธยา 

21 ก.ค.
2564 

1.นายธนพล  
เอี่ยมส่าอางค์ 
2.นายธีรวัฒน์  
มาพิทักษ ์
3.นายศิริมงคล  
วงษ์วัง 
4.นายภัฐรชัย  
เพชรเย็น 
5.นายธนกร  
วงศ์ชนะกิจ 

หลักสูตร
วิศวกรรม
ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรม
เมคคา
ทรอนิกส์
และ
หุ่นยนต ์

อ.ปรัชญ์  ใจ
กว้าง 

6 การสร้างเครื่อง
ฉีดแอลกอฮออล์
โดยใช้เซ็นเซอร์
ทดแทนการ
สัมผัสด้วยมือ 

เพื่อให้
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน
แบบ 
Productive 
learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

นักศึกษา
สามารถน่า
นวัตกรรม
เครื่องฉีด
แอลกอฮอล์
โดยใช้
เซ็นเซอร์
ทดแทนการ
สัมผัสด้วย
มือ มา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
พัฒนา
ทักษะการ
ท่างาน
ร่วมกับ
ชุมชน 

ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้
และพัฒนา
ทักษะการ
สร้างเครื่องฉีด
แอลกอฮอล์
โดยใช้
เซ็นเซอร์
ทดแทนการ
สัมผัสด้วยมือ 

หมู่บ้าน
ทับทิมสยาม 
05 ต.หนอง
ไก่เถื่อน อ.
คลองหาด 
จ. 
สระแก้ว 

10 ส.ค.
2564 

1.นายชัยพร  
พรหมสุรินทร์ 
2.นายดีวรรณ  ปุ
หยัง 
3.นายสรศักดิ์  
โพธิ์บัลลังค์ 
4.นายโยเซ่  ภูมิ
วิวัฒนากุล 
5.นายธนบัตร  
ศรีริทิพย์ 
6.น.ส.กฤษณีย์  
ศรีริทิพย์ 
7.นายธนวัฒน ์ 
พันธ์ชาต ิ

หลักสูตร
วิทยา
ศาสตร
มหาบัณฑิ
ต 
สาขาวิชา
การ
จัดการ
เทคโนโล
ยี 

อ.ดร.ภาคภูมิ  
สุภาชาต ิ

7 การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษฟางข้าว 

เพื่อให้
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า 

1.นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วม
และเกิด
ความ
ตระหนักต่อ
การบริการ 

สามารถน่า
ทรัพยากรจาก
ธรรมชาติไปใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ได ้

ชุมชนวัด
ไก่เต้ีย ต.
กระแซง อ.
สามโคก จ.
ปทุมธาน ี

มิ.ย.-ก.ย.
2564 

1.น.ส.นิศรา   
พูลพจน ์
2.น.ส.กชกร  นัน
ทะสิงห์ 
3.น.ส.ศศิภา  
อินทอง 

หลักสูตร
วิทยา
ศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ออกแบบ 

ผศ.ดร.วุฒิชัย  
วิถาทานัง 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

  ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน 
แบบ 
Productive 
Learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

วิชาการ
ให้กับชุมชน 
2.เกิด
ประโยชน์
ต่อชุมชน 
ทั้งในการใช้
สอย การ
ด่ารงชีวิต 
และ
เสริมสร้าง
รายได้ 

อย่างสมดุล
และยั่งยืน 

  4.นายชาคริต  
ปานรุ่ง 
5.นายกฤษฎา  
สุวรรณกูล 
6.น.ส.ธีรพร  
เฉลิมเกตุ 
7.น.ส.อภิญญา  
ขันเคลือบ 
8.น.ส.อุษณีญา
ภรณ์  สุขอินโท 
9.น.ส.วิภาฎา  
วงวรรชนศิวะ 
10.นายสุรชัย  
ขันเงิน 
11.นายอภิ
ลักษณ์  แตงพุก 
12.นาย
เอกลักษณ์  บุญ
ทา 

ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกร
รม 

 

8 การพัฒนา
ท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
เร่ืองระบบผลิต
ไฟฟ้าจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์
เบื้องต้น 

เพื่อให้
นักศึกษา
พัฒนาทักษะ
การท่างาน
ร่วมกับชุมชน
ผ่านการน่า
ความรู้ หรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ของ
หลักสูตรจาก
การจัดการ
เรียนการสอน 
แบบ 
Productive 
Learning ไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน 

1.นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วม
และเกิด
ความ
ตระหนักต่อ
การบริการ
วิชาการ
ให้กับชุมชน 
2.เกิด
ประโยชน์
ต่อชุมชน 
ทั้งในการใช้
สอย การ
ด่ารงชีวิต 
และ
เสริมสร้าง
รายได้ 

1.ชุมชน
สามารถ
ด่ารงชีวิตได้
อย่างมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 
และสามารถ
สร้างรายได้
ให้กับ
ครอบครัว 
2.นักศึกษา
สามารถ
น่าไปใช้
ประกอบ
วิชาชีพได้จริง 

วัดลาดหลุม
แก้ว อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.
ปทุมธาน ี

30 ก.ค.
2564 

8 คน 
1.นายอิสยา  
ยอดมณี 
2.นายอิทธพิล  
รัตนทิพย์ 
3.นายวุฒิพงศ์  
ปิติสิทธิ์ 
4.น.ส.นิชกานต์  
ทวีลาภ 
5.นายศรัณย์  ค่า
ไล้ 
6.นายธัญพิสิษฐ ์ 
ราศ ี
7.นายรัฐตินนท์  
งามประกอบ 
8.น.ส.ธิดารัตน์  
ภุมรินทร์ 

หลักสูตร
อุตสาหกร
รมศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโล
ยีไฟฟ้า
อุตสาหกร
รม 
(ต่อเนื่อง) 

อ.กันยารัตน์  
เอกเอี่ยม 

 
ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

 ผู้ส่าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 จ่านวน ...140....คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จ่านวน...22...คน….13..เรื่องคิดเป็น
ร้อยละ....15.71.........เท่ากับค่าคะแนน......2……… 
ตารางท่ี 2.3 ผู้ส่าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน/
สถานที่/วารสาร 

วันเดือนปี หน้าท่ี 

              1 โครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น OTOP 

1.นางสาว
วนัสนันท์ ขัด
สาย 
2.นางสาว
วาสนา สดใส 
3.นางสาว
วิภาฎา วง
วรรธนะศิวะ 
4.นายกฤษฎา 
สุวรรณกูล 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 8 
(ASTC2021) จัด
โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ์

10 มิ.ย.2563  

             2    การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตปุ๋ย 

1.ธนินทร์ เกตุ
จันทึก 
2.ปิยะพงศ์ 
จ่าลองเพ็ง 

รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ
ระดับชาตริาชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 9 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏหมู่บา้นจอมบึง 

1 มี.ค.2564 35-42 

            3 ระบบวิช่ันตรวจสอบฝาขวด
น้่าดื่ม 

1.สหรัฐ อาจ
หาญ 
2.เจริญ เป้
กลาง 
3.ธนพัฒน์ กาศ
โอสถ 
4.ภูพาน เครือ
ค่าน้อย 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรม ครั้ง
ที่ 12 จัดโดย
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  

20 ส.ค.2564  

           4 การพัฒนาถังขยะระบบ
อัจฉริยะ 

1.วีระพงษ์ 
สมุนรมัย 

งานประชุมวิชาการ
วิจัยและนวตักรรม
สร้างสรรค์ ครั้งท่ี 6 
จัดโดย 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

3 ก.ย.2563 73-80 

           5 เครื่องหยอดเมลด็ดาวเรือง
อัตโนมัตดิ้วยระบบลม 

1.นิพนธ์ ถุงเกตุ
แก้ว 

งานประชุมวิชาการ
วิจัยและนวตักรรม
สร้างสรรค์ ครั้งท่ี 6 
จัดโดย 
มหาวิทยาลยั 
 

3 ก.ย.2563 223-231 
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ล าดับที ่        ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน/
สถานที่/วารสาร 

วันเดือนปี หน้าท่ี 

   เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

  

          6 ระบบปรับความสว่างของ
ป้ายแอลอีดสีาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1.ธัญพิสิษฐ์ 
ราษ ี
2.จิรวัฒน์ เสมอ
ใจ 

เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
จัดโดย คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

20 ก.ค.2564 94-99 

          7 เครื่องบริหารหัวไหลส่่าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

1.วุฒิพงศ์ ปิติ
สิทธ์ิ 
2.ธีรธัช รัตนป
รากฎ 

เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
จัดโดย คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  

20 ก.ค.2564 86-89 
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ล าดับที ่        ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน/
สถานที่/วารสาร 

วันเดือนปี หน้าท่ี 

   ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

  

           8 การหาค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงชีวมวลตา
มาตรฐาน ASTM D240 

1.พัชรี อยู่
สมบัต ิ

เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
จัดโดย คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

20 ก.ค.2564 301-307 

           9 การปรับปรุงรถกอล์ฟโดยใช้
โซล่าร์เซลเป็นแหล่ง
พลังงานเสรมิ 

1.ธรรมรตัน์ 
เหล็กด ี
2.จันทรืทิมา 
วิเศษสา 

เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
จัดโดย คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 
และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

20 ก.ค.2564 301-307 

             10 ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสม
ของการปลูกล่าไยโดย
วิธีการออกแบบการทดลอง 

1.กิตติพศ เกตุ
สถิตย ์

รายงานสืบ
เนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  

26 มี.ค.2564 319-324 
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ล าดับที ่        ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน/
สถานที่/วารสาร 

วันเดือนปี หน้าท่ี 

   ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 8 
(ASTC2021) 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ) 
จัดโดยสถาบันวิจยั
และพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ์

  

             11 Control of Storage 
Temperature on the 
Sensory in Asparagus 
Plant Using IoT 

Tana 
Krongthong 

International 
Jounal of Latest 
Engineering 
Research and 
Application 
(IJLERA) 

May 2020 Volume -05 
Issue -05 
pp-09-16 
 

             12 The Development of 
information System for 
Management 

Punikka 
Kokilarat  

International 
Jounal of Latest 
Engineering 
Research and 
Application 
(IJLERA) 

March 2020 Volume -05 
Issue -03 
pp-67-72 

 

           13 A Smart System for 
Mulberry Garden 
Watering using PLC and 
Wireless Sensor 
Networks 

Woranant 
Tungkasopa 

International 
Jounal of Latest 
Engineering 
Research and 
Application 
(IJLERA) 

March 2020 Volume -05 
Issue -03 
pp-01-05 

 

 
ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ   

 คณะ/วิทยาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดข้ึนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นจ่านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ....100.... ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......5……… 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ 
 

ล าดับ
ที่  

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 

1 นางสาวสุดารัตน์ ตุ้มดีลัง 
นายจิรศักดิ์ บุญอนันต์ 
นายวุฒิเดช บุญเติม 
นายณัฐพงษ์ อุ่มพิมาย 

ผลิตภณัฑ์ OH! Ke-ro นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 นาย จิระศักดิ์ หารีย์  
นายวัชรพล สีดาสุก   
นายเมฮราน เอสมาอิลี ชากาจิ  
นายสิริศักดิ ์ประเจริญ 

อาหารไทยกึ่งส่าเรจ็รูป นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 นางสาวชมพูนุช บุญกองตา 
นางสาวกรานต์เมษา ดาราพันธ์ 
นางสาวอัจฉรา ช่ืนนิรันดร์ 

Keto ชีสกรอบ นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 นายประดิษฐ์ ปัญญาวงค์  
นางสาวสุภามาศ ล้อเจริญ  
นายภูเบศ อินนาคกูล  
นายธนัด เพงวึก 

ต่าทาว (TUMTOWN) นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 นางสาวพัชรินทร์ กระแสมิตร 
นายบุญชัย ศรีบ่ารุง 
นางสาวเสาวลักษณ์ ราชปรากฏ 
นายสุรศักดิ์  ค่าเขียว 

Wow ขนมเบื้อง นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 นางสาวนุชนาฎ กุลมาตย์ 
นาวสาวสุวิภา อินโอ้ 
นางสาวจุฑารัตน์ ทองแจ่ม 

เครื่องล้างถ้วยข้าวน่ึง 
“เคลื่อนที”่ 

นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 นางสาวณัฐนิชา  โต๊ะศิลา 
นายภูริศ  ยิ้มกระจ่าง 
นางสาวนันทกาญ  สุขเจริญ 

ผลิตภณัฑ์เสื้อไทย นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8 นายปฏิพัทธ์  สุวรรณศิลป์ 
นางสาวณัฐนรี  บุญมา 
นายณัฐกฤต  ใจแปง 

ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9 นายธีรนัย  ดวงสวัสดิ์ 
นายยุทธภูมิ  ไทยประยูร 

เศรษฐีใหม่กับใบหูกวาง นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10 นายจัดรินทร์  สัมฤทธิ์ 
นายอภิวัฒน์  พาลาภ 

ปลูกผักหรรษาพารวย นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11 นายจิรภัทร  คัมภิรานนท์ 
นายภูมิภัทร  อุทรักษ์ 

กับแกล้มแซบจีด๊เดลิเวอรี ่ นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ล าดับ
ที่  

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 

12 นายจักรพันธ์  หล่าสูงเนิน 
นายภัทรธร  บุญส ู

น้่าผักผลไม้ ให้ชุมชนช่ืนใจ นักศึกษาท่ีเข้ารับการบม่
เพาะจะสามารถเขียนแผน
ธุรกิจของตัวเองได ้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัด 1.5 จ านวนต าบลในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ่านวนต่าบลในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว มีฐานข้อมูลต่าบล     ใน
การคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมสองจังหวัด จ่านวน ....... 2.......... ต่าบล เท่ากับค่า
คะแนน....5..… โดยแบ่งรายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5 และจังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.5 หมู่บ้านในจังหวดัปทุมธาน ีที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ชื่อต าบล อ าเภอ 
1 ต่าบลระแหง ลาดหลุมแก้ว 

  
ตารางท่ี 2.6 หมู่บ้านในจังหวดัสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต่าบลในการคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ 
1  ต.หนองตะเคีบยนบอน หมู่บ้านทับทิมสยาม 05  วัฒนานคร 

   
 
ตัวชี้วัด 1.6  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ่านวน 1 (ด่าเนินการไป 60 %)  เท่ากับค่าคะแนน......…0…… โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7  ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน วัน เดือน ป ี
ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

1 เครื่องแทงหนังหมูแบบ
กึ่งอัตโนมัต ิ

ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล ได้ยื่นการขอจดอนุสิทธิบตัรไป เมือ่ เดือน   
พ.ค.2563 และในขณะนี้ได้  ส่งกลับมา
แก้ไข ครั้งท่ี 1 และก่าลังด่าเนินการแก้ไขอยู ่
(ด่าเนินการ ไป ร้อยละ 60) 
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ตัวชี้วัด 1.7 จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ่านวน 8 ผลงาน เท่ากับค่าคะแนน......5……… โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.8  นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม 
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อชมุชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่

ที่น าผลงานไปใช้
ประโยชน์และ/

ให้บริการ 

วัน เดือน ป ี
ทีใ่ช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ /

สังคม สิ่งแวดล้อม 
/และการศึกษา 

1 การสร้างเครื่องฉีด
แอลกอฮออล์โดยใช้
เซ็นเซอร์ทดแทนการสัมผัส
ด้วยมือ 

อ.ดร.ภาคภูมิ  สภุาชาต ิ หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 
ต.หนองไก่เถื่อน อ.
คลองหาด จ. 
สระแก้ว 

10 ส.ค.2564 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
และพัฒนาทักษะการ
สร้างเครื่องฉีด
แอลกอฮอล์โดยใช้
เซ็นเซอร์ทดแทนการ
สัมผัสด้วยมือ 

2 การท่าเครื่องพ่นยาฆา่เช้ือ 
Covid-19 แบบพกพา 

อ.ปรัชญ์  ใจกว้าง วัดบางไทร ต.บางไทร อ.
บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา 

21 ก.ค.2564 สามารถน่าเทคโนโลยีไป
ช่วยพ่นยาฆา่เช้ือ 
Covid-19 ในครัวเรือน
และสถานที่ต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 

3 การบ่ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์เบื้องต้น 

ผศ.ดร.กฤษฎางค์  
 ศุกระมูล 

ชุมชนคลอง 5 ม.14 ต.
คลองห้า อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธาน ี

9 ส.ค.2564 เป็นการเสริมสร้างพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด่ารงอยู่ได้อยา่ง
ยั่งยืนโดยผู้เข้าอบรม
สามารถน่าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานกับการ
ท่ากิจกรรมในอาชีพที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

4 การเพิ่มความปลอดภัย
ส่าหรับผู้มาใช้พื้นที่บริการ
ในชุมชน 

อ.ดร.ชุติกาญจน์  
 สุพพัตเวช 

วัดลาดหลุมแกว้ อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

6.ส.ค.2564 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน่าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้
อย่าง เหมาะ 

5 การส่งเสริมสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัย
ของชาวชุมชนวัดธรรม
นาวา ในสถานการณ์ 
Covid-19 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร ชุมชนวัดธรรมนาวา 
อ่าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 ส.ค.2564 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
สร้างรายได้และสามารถ
น่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

6 รอยแตกร้าวในบ้านพัก
อาศัย 

อ.เทวกุล  จันทร์ขามปอ้ม ส่านักงานเทศบาลเมืองล่า
ตาเสา อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 

4 ส.ค.2564 ผู้เข้าร่วมโครงการได้น่า
ความรู้จากการเข้ารว่ม
โครงการไปประยุกต์ใช้
ในบ้านพักอาศัยของ
ตนเองได้ พร้อมทั้งมี 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อชมุชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่
ที่น าผลงานไปใช้
ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ป ี
ทีใ่ช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ /
สังคม สิ่งแวดล้อม 
/และการศึกษา 

     การป้องกันการเกิดรอย
ร้าวที่ผนังจากต้นเหตุ 
โดยยกึตามหลักการการ
ก่อสร้างที่ถูกต้อง 

7 การออกแบบผลิตภัณฑ์
จากกระดาษฟางข้าว 

ชุมชนวัดไก่เต้ีย ต.กระ
แซง อ.สามโคก จ.
ปทุมธาน ี

มิ.ย.-ก.ย.2564 ผศ.ดร.วุฒิชัย  
 วิถาทานัง 

สามารถน่าทรัพยากร
จากธรรมชาติไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อยา่ง
สมดุลและยั่งยืน 

8 การพัฒนาท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ร่วมกัน เร่ืองระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เบื้องต้น 

วัดลาดหลุมแกว้ อ.ลาด
หลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี

30 ก.ค.2564 อ.กันยารัตน์  
 เอกเอี่ยม 

1.ชุมชนสามารถ
ด่ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพที่ดีขึ้น และ
สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 
2.นักศึกษาสามารถ
น่าไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ได้จริง 

 
 
ตัวช้ีวัด 1.8 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้บริการชุมชนจนท่าให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
จ่านวน........2..........ชุมชน เท่ากับค่าคะแนน ...5....... โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อชุมชน...วัดลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี.... 
(ศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน) 

 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น ไข่เป็ด ดินระแหง และปลาแดดเดียว ผลักดัน
เป็นสินค้า OTOP โดยท่าการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด รวม
ไปถึงสร้างนวัตกรรมที่ช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

2.จัดท่าตลาดออนไลน์และประชาสัมพันธ์ตลาดระแหง 100 ปี ตามแนวทางความปกติใหม่ 
3.ให้ความรู้ประโยชน์และวิธีการท่าบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย และอบรมให้ความรู้การท่าบัญชี

ครัวเรือนผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์เพ่ือบริหารจัดการรายได้ด้วยเทคโนโลยี 
 
2. ชื่อชุมชน....หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ....ต.หนองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 
(ศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน) 

 1. การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เข้าใช้ด่าเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรเพ่ือลด
ต้นทุนการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงในไร่ ด้วยการติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์ส่าหรับระบบผลิตน้่าดื่มชุมชน หมู่ที่ 10 บ้าน
ทับทิมสยาม 05 เพ่ือลดค่าใช่จ่ายการใช้น้่ามันเชื้อเพลิง 

2. การขยายผลการผลิตน้่าดื่มชุมชนไปยังพื้นท่ีหมู่ที่ 3 บ้านเขาตาง้อก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบผลิตน้่าดื่ม
ชุมชนอยู่แล้วเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในกับคนในชุมชนและการขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ จนครอบคลุมทั้งต่าบล จนท่า
ให้เป็นภาพใหญ่เรื่องการลดค่าใช้จ่ายด้านการซื้อน้่าบริโภคของทั้งต่าบล 
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3. ขยายผลเรื่องการยกระดับสุขภาพ ด้วยการสนับสนุนชุดออกก่าลังกายชุมชนไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มี
ระยะห่างจากจุดที่โครงการมีการติดตั้ง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบการออกก่าลังภายมากข้ึน 

4. การขยายผลเรื่องการยกระดับสุขภาพของชุมชนด้วยระบบการออกก่าลังกาย ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
5. การใช้เทคโนโลยีการควบคุมการแบบอัตโนมัติ (Automatic Control) เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของพืชตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ส่าหรับการยกระดับการท่าเกษตรของชุมชน 
6.การประสานงานให้เอกชน เข้าไปมีส่วนร่วมมากข้ึนส่าหรับการสนับสนุน เทคโนโลยีการท่าเกษตรของ

คนในชุมชน 
7. การให้องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ือยกระดับรายได้ของ

ชุมชนให้สูงขึ้น 
8. การให้องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความแปลก

ใหม่ การสื่อถึงวิถีชุมชนที่แสดงลงในตราสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ 
9. การพัฒนาต่อยอดระบบธนาคารน้่าใต้ดินที่ได้จัดท่าไว้ เพ่ือท่าให้ให้น้่าไหลลงบ่อใต้ดินได้รวดเร็วขึ้น 

ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้่าท่วมขังในช่วงฤดูฝน และสามารถกักเก็บน้่าไว้ใช้ในฤดูแล้งเพ่ิมขึ้นท่าให้ดินชุ่มน้่าและ
อุ้มน้่ามากยิ่งขึ้น ในการท่าการเกษตร อาจจะขยายผลโดยการติดตั้งระบบสูบน้่าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต 

10. การจัดท่าพ้ืนที่น่าร่องส่าหรับพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว การขายสินค้าชุมชนโดยกลุ่มผลิตสินค้าชุมชน  

11. การจัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์ น่าเสนอจุดเด่นชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เพ่ือให้ภาพของต่าบลคลองไก่เถ่ือน เป็นที่รู้จักและจูงใจให้คนเดินทางมาสัมผัสคลองไก่เถื่อน เพ่ือให้
เกิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนในต่าบลมากข้ึน เป็นการยกระดับรายได้ของคนในพ้ืนที่ 
 
นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา (เฉพาะครุศาสตร์) 
 ปีการศึกษา .......... มีบัณฑิตครทูีส่่าเร็จการศึกษาจ่านวน ..............คน และสามารถสอบบรรจุครูได้ใน
การสอบในปีแรกทการศึกษา...............คน คิดเป็นร้อยละ............... เท่ากับค่าคะแนน......………        
(ครุศาสตร์)  
ตารางท่ี 2.9 บัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา 
 

ล าดับที ่ สาขาวิชา ชื่อ-สกลุ นักศึกษา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได้ 
    
    
 

ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษานั้น ๆ ท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น  
(เฉพาะครุศาสตร์) 

 ปีการศึกษา .......... มีบัณฑิตครทูีส่่าเร็จการศึกษาจ่านวน ..............คน และสามารถสอบบรรจุครูเข้า
ท่างานในท้องถิ่นได้จ่านวน...............คน คิดเป็นร้อยละ..............เท่ากับค่าคะแนน......……… (ครุศาสตร์)
 . 
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ตารางท่ี 2.10 บัณฑิตครูที่ส่าเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท่างานในท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่ สาขาวิชา ชื่อ-สกลุ นักศึกษา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได้ 
    

 
ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะครุศาสตร์) 

 ในปีการศึกษามบีัณฑิตครูทีส่่าเร็จ..............คน สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู...............คน 
คิดเป็นร้อยละ...............เท่ากับค่าคะแนน......………(ครุศาสตร์) 
 
ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีจ่านวนเครือข่ายทั้งสิ้น.......2.......เครือข่าย มีอาจารย์เครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ จ่านวน...........16................คน คิดเป็นร้อยละ......100.......ตามแผนเท่ากับค่า
คะแนน......5………   

 
ตารางท่ี 2.11 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ 

ชื่อเครือข่าย จ านวนผู้เข้าร่วม
เครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบ 

1  เสริมสรา้งทักษะการ
ท่างานร่วมกับชุมชน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ
การเรยีนรู้ร่วมกัน 

 1 ตุลาคม 63-1 
กันยายน 2564 

     1.วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรโครงการใช้
ควายไถนาบ้านใหมไ่ทย
พัฒนา 
2.กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
ทับทิมสยาม 05 

ชุมชน 10 คน 
 อาจารย์ 20 คน 

นศ. 15 คน 

อาจารย์ภมุรินทร ์

2  รสร้างเครือข่ายการ
ร่วมทุนการท่าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์กับ
สถานประกอบการ/
มหาวิทยาลยัภายใน
หรือภายนอกประเทศ 

1 เมษายน - 15 
สิงหาคม 2564 

 1.วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรโครงการใช้
ควายไถนาบ้านใหมไ่ทย
พัฒนา 
2.กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
ทับทิมสยาม 05 

ชุมชน 40 คน 
 อาจารย์ 20 คน 

 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

3 หลักสตูรอบรมการเพิ่ม
ผลผลติในงาน
อุตสาหกรรม 

1 ตุลาคม 63-1 
กันยายน 2564 

1.วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรโครงการใช้
ควายไถนาบ้านใหมไ่ทย
พัฒนา 
2.กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
ทับทิมสยาม 05 

  ชุมชน 40 คน 
  อาจารย์ 20 คน 
 

ผศ.ดร.ประภาวรรณ 

4 หลักสตูรอบรมระยะ
สั้นทางเทคโนโลยี
ส่าหรับบคุลากรทุกช่วง
วัย 

1 ตุลาคม 63-1 
กันยายน 2564 

1.บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.
หนองตะเคียน อ.วัฒนา
นคร จ.สระแก้ว 
2. 

ชุมชน 30 คน 
 

อาจารย์ธนัง 
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ตัวช้ีวัด 2.5 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติดังรายละเอียด

ตารางที่ 2.11 จึงกล่าวได้ว่า มีจ่านวนครูโรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาจ่านวน....... -........คน คิดเป็นร้อยละ
.......-.......ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......-………  
 
นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  
ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 44 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ่านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 เท่ากับค่าคะแนน....4..……… 

 
ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอต่าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ.
ก่าหนด ทั้งสิ้น 29 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ จ่านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 เท่ากับ
ค่าคะแนน.…4…… 

 
ตารางท่ี 2.12 จ่านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต่าแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ปริญญาตร ี 0 0.00 
 ปริญญาโท 29 65.91 
 ปริญญาเอก 15 34.09 
 รวม 44 100 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
  จ านวน  

(คน) 
จ านวน 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑข์อ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ร้อยละผู้ด ารงต าแหน่ง 
ของผู้มีคุณสมบัติฯ 

 ศาสตราจารย ์ 0 19 65.52 
 รองศาสตราจารย ์ 4 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 15 
 อาจารย ์ 25 
 รวม 44 

ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ส่านักงานอธิการบด ี
 

ตัวชี้วัด 3.3 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ  

จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 14 คน จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน คิดเป็นค่าคะแนน...5.....โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 2.13 อาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

ล าดับที่ ชื่อการรับรอง หน่วยงานผู้
รับรอง 

จ านวน
อาจารย ์
(คน) 

รายช่ืออาจารย์ 

1 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สภาวิศวกร 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
2 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สภาวิศวกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อรวิกา  ศรีทอง 
3 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษฎางค ์ ศุกระมูล 
4 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด 
5 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร        อาจารย์โชติกาญจน ์ ราชกรม 
6 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์ ดร.โยษติา  เจรญิศิร ิ
7 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์วิษณุ  ภเูก้าแก้ว 

8 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์เทวกลุ  จันทร์ขามป้อม 
9 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์ภมุรินทร์  ทวิชศรี 
10 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์ภัทรชัย  พงศ์โสภา 
11 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์ธันยารัตน์  เสถียรนาม 

12 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สภาวิศวกร  อาจารย์พีรวัฒน์  อาทิตยต์ั้ง 

13 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู   คุรุสภา 2 อาจารย์องอาจ  ทับบุร ี
14 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู   คุรุสภา  อาจารย์กันยารัตน ์ เอกเอี่ยม 

 
ตัวช้ีวัด 3.4 จ านวนหลักสูตร(ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น               

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการระยะสั้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น จ่านวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......5………โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 2.14 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น  

 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ที่
ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ล่าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ่านวนกลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปี 
เปิดรับสมัคร 

จ่านวน 
ผู้เรียน 

1 ปั้นดินเป็นรายได้  
(Ceramics for Business) 

      ประชาชน/ผู้ประกอบการทั่วไป           เมษายน 2564 
เป็นต้นไป 

   4 

2 หลักสูตร Solidworks 
ส่าหรับงานอุตสาหกรรม 
(Solidworks for industrial) 

ประชาชน/ผู้ประกอบการทั่วไป           เมษายน 2564 
เป็นต้นไป 

  0 
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ล่าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร จ่านวนกลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปี 
เปิดรับสมัคร 

จ่านวน 
ผู้เรียน 

3 หลักสูตรพีแอลซีเบคฮอฟฟ์
ส่าหรับงานอุตสาหกรรม 
(PLC Beckhoff for 
Industrial) 

ประชาชน/ผู้ประกอบการทั่วไป           เมษายน 2564 
เป็นต้นไป 

 0 

4 หลักสูตรโรงเรือนอัจฉริยะ          
(Smart Greenhouse) 

ประชาชน/ผู้ประกอบการทั่วไป           เมษายน 2564 
เป็นต้นไป 

 0 

     
 

 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ที่
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ล่าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ่านวนกลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปี 
เปิดรับสมัคร 

จ่านวน 
ผู้เรียน 

            -         -   
             -          -   

 
ตัวช้ีวัด 3.5 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น จ่านวน 0 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ - ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน.....-.……… 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.15 หลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
 

ล าดับที่ ระดับหลักสูตร 
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

หลักสูตร สาขาวิชา วัน/เดือนปี ที่
เปิดรับนักศึกษา 

                  -    
                   -    

 
ตัวชี้วัด 3.6 จ านวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ   

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนผลงานที่ได้รับรางวัล 6 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 8 
ผลงาน และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน.........5.......... 
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ตารางท่ี 2.16  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ  
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าท่ี 

1 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตปุ๋ย 

นายธนินทร์ เกตุจันทึก,  
นายปิยะพงศ์ จ่าลองเพ็ง 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ครั้งท่ี 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง 

35-42 
 

2 ระบบวิช่ันตรวจสอบฝา
ขวดน้่าดื่ม 

สหรัฐ อาจหาญ  
เจริญ เป้กลาง  
ธนพัฒน์ กาศโอสถ  
ภูพาน เครือค่าน้อย 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสถาปัตยกรรม ครั้งท่ี 
12 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

50-56 

3 อุปกรณ์ตรวจตดิตามและ
ควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าส่าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุม 
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ศรัณย์  ค่าไล ้
บุญยกร  เรยีนเวช 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) 

84-89 

4 ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสม
ของการปลูกล่าไยโดย
วิธีการออกแบบการ
ทดลอง 

กิตติพศ เกตสุถิตย ์ ผลงานวิจัย
ระดับชาติ  

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 8 
(ASTC2021) 

319-324 
 

5 ระบบปรับความสว่างของ
ป้ายแอลอีดสีาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

ธัญพิสิษฐ์ ราษี  
จิรวัฒน์ เสมอใจ 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

94-99 
 

6 เครื่องบริหารหัวไหล่
ส่าหรับผู้สูงอาย ุ

วุฒิพงศ์ ปิติสิทธิ์  
ธีรธัช รัตนปรากฎ 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราชวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

86-89 
 

7 การหาค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงชีวมวลตา
มาตรฐาน ASTM D240 

พัชรี อยู่สมบัต ิ ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2  
 

301-307 
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ล ำดบั
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าท่ี 

    มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

 

8 การปรับปรุงรถกอล์ฟโดย
ใช้โซล่าร์เซลเป็นแหล่ง
พลังงานเสรมิ 

รรมรัตน์ เหล็กดี และ
จันทรืทิมา วิเศษสา 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

C31 
 

9 ตู้รับพัสดุแจ้งเตือนผ่าน
ไลน์อัตโนมัตโิดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

นายสุรพงษ์ จิตรีพล 
นายณัชพล คอกจันทร์ 
นายศุภนิตย์ จูโต 

นวัตกรรม 
ระดับชาต ิ

แข่งขันออกแบบ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงนวัตกรรม 
Innovation Design 
Contest 2021 (IDC 
2021) (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

 

10 ระบบคัดกรองผู้ป่วย
เบื้องต้นควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

นายตะวัน ไขยเขศต ์
บางสาวรริวรรณ สุขด ี
นายอัมฤทธิ์ สุรกิจ 
นายชินวัฒน์ แคชัยภูมิ 

นวัตกรรม 
ระดับชาต ิ

แข่งขันออกแบบ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงนวัตกรรม 
Innovation Design 
Contest 2021 (IDC 
2021) (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

 

11 ระบบควบคมุความเร็ว
รอบและอณุหภมูิของ
เครื่องผสมยาหม่องด้วย
ไมโครคอนโทรเลอร ์

นายนฤคม ยุวะเวช 
นายมณฑล เขียวเล็ก 

นายกฤตนัย ทองอินทร ์

นวัตกรรม 
ระดับชาต ิ

แข่งขันออกแบบ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงนวัตกรรม 
Innovation Design 
Contest 2021 (IDC 
2021) (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 
 

 

12 ระบบควบคมุการเปดิ-ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง 

นายกรกช ทองสุข 
บายอ่อน แสงจันทร ์
นายหิเนต สิงห์ปัญญา 

นวัตกรรม
ระดับชาต ิ

แข่งขันออกแบบ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงนวัตกรรม 
Innovation Design 
Contest 2021 (IDC 
2021) (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

 

13 ระบบควบคมุแสงและ
ความช้ืนการปลูกผักกาด
คอสที่ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

นายภาณุพงศ์ มั่นคง 
นายรักเกียรติ แก้วศร ี
นายสมคดิ จันทรส์ิงห์ 

นวัตกรรม
ระดับชาต ิ

แข่งขันออกแบบ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงนวัตกรรม 
Innovation Design 
Contest 2021 (IDC 
2021) (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 
 

 

14 การออกแบบและสร้าง
เครื่องบดดินท่ีสามารถ 

นายธวัชชัย คณาฤทธิ ์
นายอานนท์ เพียรเจริญ 

นวัตกรรม
ระดับชาต ิ

แข่งขันออกแบบ
สิ่งประดิษฐเ์ชิงนวัตกรรม  
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ล ำดบั
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าท่ี 

 ปรับความเร็วได้ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  Innovation Design 
Contest 2021 (IDC 
2021) (การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย) 

 

 
ตารางท่ี 2.17  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

หน้าท่ี 

       -            -    
             -       -    

 

ตัวชี้วัด 3.7 จ านวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ่านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ่านวน - ผลงาน ผลงาน คิดเป็นร้อยละ - ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน......……… 
 
ตารางท่ี 2.18 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

หน้าท่ี 

 - -    

 
ตัวชี้วัด 3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก่าหนด จ่านวน....8.....ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20 
ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน...2… 

 
ตารางท่ี 2.19  ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.  
ก่าหนด 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน
ระดับท้องถิ่น/
ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผู้จัด 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

วัน/
เดือน/ป ี

1 หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
 

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลติปุ๋ย 

นายธนินทร์ 
เกตุจันทึก,  
นายปิยะพงศ์ 
จ่าลองเพ็ง 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตริาชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย  

1 มี.ค.
2564 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เผยแพร่ใน
ระดับท้องถิ่น/
ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผู้จัด 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

วัน/
เดือน/ป ี

 สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ    
อุตสาหกรรม 

   ครั้งท่ี 9 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บ้านจอมบึง 

 

2 หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส์และ
หุ่นยนต ์

ระบบวิช่ันตรวจสอบ
ฝาขวดน้่าดืม่ 

สหรัฐ อาจหาญ  
เจริญ เป้กลาง  
ธนพัฒน์ กาศ
โอสถ  
ภูพาน เครือค่า
น้อย 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรม ครั้ง
ที่ 12 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

20 ส.ค.
2564 

3 หลักสตูรหลักสตูร   
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม  
 

อุปกรณ์ตรวจตดิตาม
และควบคมุการใช้
พลังงานไฟฟ้าส่าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุม 
ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

ศรัณย์  ค่าไล ้
บุญยกร  เรยีน
เวช 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
(มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
นครศรีธรรมราช) 

20 ก.ค 
2564 

4 หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ    
อุตสาหกรรม 

ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมของการปลูก
ล่าไยโดยวิธีการ
ออกแบบการทดลอง 

กิตติพศ เกตุ
สถิตย ์

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งท่ี 8 
(ASTC2021) 

26 มี.ค.
2564 

5 หลักสตูรหลักสตูร   
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

ระบบปรับความสว่าง
ของป้ายแอลอีดีสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

ธัญพิสิษฐ์ ราษี  
จิรวัฒน์ เสมอใจ 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 

20 ก.ค.
2564 

6 หลักสตูรหลักสตูร   
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

เครื่องบริหารหัวไหล่
ส่าหรับผู้สูงอาย ุ

วุฒิพงศ์ ปิติสิทธิ์  
ธีรธัช รัตนปรา
กฎ 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้าน

20 ก.ค.
2564 
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เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

7 หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

การหาค่าความร้อน
ของเชื้อเพลิงชีวมวล
ตามาตรฐาน ASTM 
D240 

พัชรี อยู่สมบัต ิ ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 

20 ก.ค.
2564 

8 หลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

การปรับปรุงรถกอล์ฟ
โดยใช้โซลา่ร์เซลเป็น
แหล่งพลังงานเสริม 

รรมรัตน์ เหล็กดี 
และจันทรืทมิา 
วิเศษสา 

ผลงานวิจัย 
ระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช 

20 ก.ค.
2564 

 
ตัวชี้วัด 3.9 จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่อง 1 
คน  เท่ากับค่าคะแนน......…2…… โดยได้รับการยกย่องในระดับชาติ  1 คน และได้รับการยกย่องในระดับ
นานาชาติ 0 คน  
 
ตารางท่ี 2.20 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ  
 

ล าดับที ่ ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล ประเภทรางวัลที่ได้ วัน/เดือน/ป ี
 

สถานที ่

1 กิจกรรมการ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ผลติภณัฑ์
วาฟเฟิลเห็ด
กรอบ (จังหวัด
ปทุมธานี)
โครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
OTOP 

นางสาววนัสนันท์ 
ขัดสาย 

รางวัลชนะเลิศ 10 มิ.ย.2563 อาคาร 100 ปีสมเด็จ
พระศีนครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (สถาบันวิจยั
และพัฒนา) 

 
 
ตารางท่ี 2.21 นักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ  
 

ล าดับที ่ ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล ประเภทรางวัลที่ได้ วัน/เดือน/ป ี
 

สถานที ่

    -     -    
    -     -    
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ตัวชี้วัด 3.10 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  1 แนวปฏิบัติ 

เท่ากับค่าคะแนน......5……… มีรายละเอียดดังนี้ 
1). หลักสูตร...หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา..สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.).. ผลงาน....การออกแบบเครื่องจักรช่วยในการผลิต ผลิตภัณฑ์  จัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพด้วยกระบวนการ แนวปฏิบัติ ดังนี้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่คัดสรรอย่างเหมาะสมกับรายวิชา ผู้เรียนควร
เป็น ผู้ออกแบบ ผู้ปฏิบัติ ผู้ด่าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นกระบวนการ ควรมีการปรับปรุง กระบวนการ
และผลงานเพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติในการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่หรือความสมบูรณ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย คุณค่า ฝึกการท่างานร่วมกัน (Work based Learning) ผู้สอนมีบทบาทในการส่งเสริมการกล้าคิด
สิ่งใหม่ที่ปรับปรุงคิดสร้างสรรค์ การติดตามความก้าวหน้า รู้ความก้าวหน้าทางด้านการคิด และความก้าวหน้าใน
การผลิตผลงานของผู้เรียน อาจเป็นที่ปรึกษาผู้อ่านวยความสะดวกหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางกรณี เพ่ือท่าให้การ
พัฒนาผลผลิตมีความชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น 1. สัมภาษณ์เชิงลึกข้อมูล เก็บข้อมูล ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
2. พัฒนาการออกแบบเครื่องจักรช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 
ตัวชี้วัด 3.11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563  

 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่าง วันที่ 9-18 
มิถุนายน 2564 จ่านวน 9 หลักสูตร ผลจากการประเมินฯ  พบว่า หลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับ
มาตรฐาน จ่านวน  9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด และ “ไม่ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การ
ก่ากับมาตรฐาน จ่านวน  0 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ - ของหลักสูตรทั้งหมด และคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของ
องค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คะแนน ระดับคุณภาพการด าเนินงาน “ระดับดี” มี
รายละเอียดผลการประเมินจ่าแนกเป็นรายหลักสูตรดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.22 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ่าปีการศึกษา 2563  

จ่าแนกเป็นรายหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)  
3.53  ดี 

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วศ.บ.) 

3.61 ดี 

3.ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วท.บ.) 

3.41 ดี 

4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) 

3.36 ดี 

5.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรม (ทล.บ.) 

3.68 ดี 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

3.02 ดี 

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

3.15 ดี 

8.ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรานิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 

3.03 ดี 

9.ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 

4.06 ดีมาก 

สรุปภาพรวมคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.42 ด ี
 

หมายเหตุ  การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับ
คุณภาพน้อย , คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับ
คุณภาพดี และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 
ตัวชี้วัด 3.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป 

จ่านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจ่านวน .96....คน เข้ารับการทดสอบ จ่านวน
....96....คน มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า 
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ่านวน ....1.......คน คิดเป็นร้อยละ....1.04...........เท่ากับค่าคะแนน......1……… 

 
ตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป (เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา)  

 จ่านวนของนักศึกษาระดับบัณฑิต ชั้นปีสุดท้ายจ่านวน ..3...คน เข้ารับการทดสอบ จ่านวน....-
....คน มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ จ่านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
จ่านวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จ่านวน....-....คน มีจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ่านวน ...-........คน    คิดเป็นร้อยละ
..........-...........เท่ากับค่าคะแนน......-………มารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาบัณฑิต 
ตั้งแต่ ระดับ B2 จ่านวน .....-......คน คิดเป็นร้อยละ..........-...........เท่ากับค่าคะแนน......-……… 
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นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

ตัวชี้วัด 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ในปีการศึกษา 2563 คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ได้ด่าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 22/กันยายน/
2564 โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx โดยมีผลการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ EdPEx ด้านกระบวนการหมวดที่ 1-6 มีผลการประเมินอยู่ที่ 75 คะแนน และด้านผลลัพธ์หมวดที่ 7 อยู่ที่ 
67 คะแนน รวมคะแนนเท่ากับ 142 คะแนน เท่ากับค่าคะแนน 3 จ่าแนกคะแนนแสดงดังตารางที่ 2.23 

ตารางท่ี 2.23 ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx ประจ่าปีการศึกษา 2563 

Summary of Criteria Items Total Points 
Possible  

Column A 

Percentage Score  
0–100%  

Column B 

Score 
(A x B) 

Column C 

Scoring 
Band 

Column D 
หมวด 1 การน าองค์กร  
Category 1 (Process)     

1.1 การน่าองค์กรโดยผู้น่าระดับสงู 70 20 14.00 Band 2 
1.2 การก่ากับดูแลองค์กรและการสร้าง
ประโยชน์ใหส้ังคม 

50 15 7.5 Band 2 

Category Total 120    
หมวด 2 กลยุทธ์ 
Category 2 (Process) 

    

2.1 การจดัท่ากลยุทธ์ 45 20 9.00 Band 2 
2.2 การน่ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ 40 15 6 Band 2 
Category Total 85  15.00  
หมวด 3 ลูกค้า 
Category 3 (Process) 

    

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 20 8.00 Band 2 
3.2 ความผูกพันของลูกคา้ 45 10 4.50 Band 2 
Category Total 85  12.50  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 
Category 4 (Process) 

    

4.1 การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด่าเนินการขององค์กร 

45 10 4.50 Band 2 

4.2 การจดัการสารสนเทศและการจัดการ
ความรู ้

45 10 4.50 Band 2 

Category Total 90  9.00  
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หมวด 5 บุคลากร 
Category 5 (Process) 

    

5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบคุลากร 40 10 4.00 Band 2 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 10 4.50 Band 2 
Category Total 85  8.50  

หมวด 6 การปฏิบัติการ 
Category 6 (Process) 

    

6.1 กระบวนการท่างาน 45 10 4.50 Band 2 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ 40 10 4.00 Band 2 
Category Total 85  8.50  
SUBTOTAL Cat. 1–6 550  75  

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
Category 7 (Results) 

    

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน การ
ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและดา้น
กระบวนการ 

120 15 18.00 Band 2 

7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอื่น 80 20 16.00 Band 2 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบคุลากร 80 15 12.00 Band 2 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน่าองค์กร และการก่ากับ
ดูแลองค์กร 

80 15 12.00 Band 2 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด 
และกลยุทธ์ 

90 10  Band 2 

SUBTOTAL Cat. 7 450  67.00  
GRAND TOTAL (D)  1,000 TOTAL SCORE 142.00  

 
 
ตัวช้ีวัด 4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

การพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นคณะมีการด่าเนินการถึงระดับ.....5...... เท่ากับค่า
คะแนน .....5..... โดยมีผลการด่าเนินการดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.24 
 
ตารางท่ี 2.24 วิเคราะห์คุณภาพระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับคณะ” 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการจัดท่าแผนการจัดการความรู ้ คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจัดการความรู้ (KM) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อท่าหน้าที่ในการด่าเนินงาน
พัฒนาสถาบันสูส่ถาบันการเรียนรู ้คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 2 มีระดบัความส่าเร็จของการด่าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 50 

คณะกรรมการบรหิารงานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมติที่ประชุมก่าหนดประเด็นความรู้
ด้านการวิจัย คือ การที่ชุมชนได้ร่วมพัฒนาผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์นวัตกรรมร่วมกับอาจารย์และน่าผลงานวิจัยนั้น
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ไปใช้ประโยชน์ โดยมีคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 3 มีระดบัความส่าเร็จของการด่าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 51 – 100 

คณะกรรมการบรหิารงานจัดการความรู้ ร่วมกับ คณาจารย์
หลักสตูรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีผลงานวิจัยท่ีท่า
ร่วมกับชุมชน และชุมชนได้น่าผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ โดย
ได้มีการแสวงหาความรู้จากองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับชุมชนและ
น่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ และสามารถน่ามา
ต่อยอดโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคณาจารย์ใน
หลักสตูรตา่งๆ เพื่อให้คณาจารยส์ามารถพัฒนางานวิจัยท่ีท่า
ร่วมกับชุมชนได ้

ระดับ 4 มีการประเมินผลความส่าเรจ็ของแผนการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการบรหิารงานจัดการความรู้ และคณาจารย์
หลักสตูรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ด่าเนินการทบทวน
ความถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดท่าไว้อย่างเป็น
ระบบ 

ระดับ 5  มีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการ
น่าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการจัดการความรู้เรื่อง 
“แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับชุมชน” บน
เว็บไซต์ KM (http://itec.vru.ac.th/km.html) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อท่าใหผู้้สนใจในการใช้ความรู้ 
สามารถเข้าถึงความรู้ทีต่้องการไดง่้ายและสะดวกขึ้น 

 
ตัวช้ีวัด 4.6 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  

 คณะได้ส่ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ ....4.68......... เท่ากับค่าคะแนน .....5...... เปรียบเทียบ
กับปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .......4.66..............โดยคิดเป็นค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ.......
0.4..............  
ตัวช้ีวัด 4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในทุกมิติ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ท่าการส่ารวจกลุ่มตัวอย่าง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ่านวน 4 กลุ่ม แยก เป็น นักศึกษา จ่านวน 250  คน บุคลากรสายวิชาการ จ่านวน 40 บุคลากรสาย
สนับสนุน จ่านวน 10 คน และ ประชาชนทั่วไป จ่านวน 100 คน โดยท่าการส่ารวจตามความสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของคณะ 5 ด้านดังต่อไปนี้  

ด้านการบริหารจัดการ ได้ค่าเฉลี่ยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มประกอบด้วย บุคลากรสาย
วิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.85 บุคลากรสายสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 4.70  และประชาชนทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 4.55 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 94.00  

ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ค่าเฉลี่ยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  นักศึกษา
มีค่าเฉลี่ย 4.25  บุคลากรสายวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.60 และประชาชนทั่วไป  มีค่าเฉลี่ย 4.85 ค่าเฉลี่ย
รวม 4.57 อยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 91.40 

ด้านการวิจัย ได้ค่าเฉลี่ยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  นักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.20  
บุคลากรสายวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.46 และประชาชนทั่วไป  ค่าเฉลี่ยรวม 4.95  ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 อยู่ใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 90.80  
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ด้านการบริการวิชาการ  ได้ค่าเฉลี่ยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษามี
ค่าเฉลี่ย 4.30   บุคลากรสายสายวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.58  และ  ประชาชนทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 4.45 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 88.80  

ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้ค่าเฉลี่ยรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.25  บุคลากรสายวิชาการมีค่าเฉลี่ย 4.37 บุคลากรสายสนับสนุนมีค่าเฉลี่ย 4.70   
และประชาชนทั่วไปมีค่าเฉลี่ย  4.00 ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 อยู่ในระดับด ี คิดเป็นร้อยละ 86.60  

คณะได้ท่าการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารงานงานด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของคณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการส่ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 2.25 ผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในด้านต่าง ๆ 
 

ล าดับที ่ หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนนุ 
ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ - 4.85 4.70 4.55 4.70 
2 การจัดการเรยีนการสอน 4.25 4.60 - 4.85 4.57 
3 การวิจัย 4.20 4.46 - 4.95 4.54 
4 การบริการวิชาการ 4.30 4.58 - 4.45 4.44 
5 การท่านุบ่ารุงศลิปวัฒนธรรม 4.25 4.37 4.70 4.00 4.33 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 

 

จากผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับ.....5......มีค่าเฉลี่ย....4.52..........เท่ากับค่าคะแนน ...5...... เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้าน...การบริหารจัดการ....มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ..
4.70... ส่วนด้าน..การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม.....มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ..4.33.... 

ตัวช้ีวัด 4.5 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ 

การพัฒนาคณะได้น้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ โดยมีผลการ
ด่าเนินงานถึงระดับที่  ........5....... เท่ากับค่าคะแนน ....5........ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.26 
 
ตารางท่ี 2.26 วิเคราะห์คุณภาพระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการน่าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการบ่ม
เพาะ โครงการนวัตกรรม ระบบเก็บและจ่าย
น้่าเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์, 
นวัตกรรมเครื่องกรองน้่าชุมชนเพื่อการ
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อุปโภค,นวัตกรรมเครื่องอบสมุนไพร
,นวัตกรรมเครื่องจัดแท่งถ่านจากวัสดุชีวมวล 

ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดในการ
บริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็วขึ้น 

คณะและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการน่าเสนอ
และช่วยกันจัดท่านวัตกรรมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
ให้มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ การใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น น่ามาใช้เพื่อให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
และยังสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน 

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง และมีการประเมินจุดคุ้มทุนจากการ
ใช้ทรัพยากร เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
จัดการทรัพยากร และเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

ท่าให้ ชุมชน บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ และน่ามาใช้
ประโยชน์ได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ และยังมีการปรับปรุงวิธีการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย 

ระดับ 4 มีการก่าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็น
อาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่ง
วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์บุคลากร
และนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

คณะได้เสนอชื่ออาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
และนายอุชา โพธิ์สุวรรณ บุคลากรในคณะให้
เป็นต้นแบบบุคคลตัวอย่าง ไปยังส่านัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดย
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้เป็น
บุคคลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ระดับ 5  หน่วยงานได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและ
ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี และนายอุชา  โพธิ์
สุวรรณ ในนามของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัติจาก
มหาวิทยาลัย 
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ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวชี้วัด 
จากผลการด่าเนินงานของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีคะแนนตัวชี้วัด

แสดงดังภาพที่ 2.1 และมีค่าคะแนนที่ค่านวณค่าถ่วงน้่าหนักแสดงดังตารางที่ 2.27  

ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการด่าเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
คะแนนการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดเฉลี่ย  3.31  

 

 
 

 
ภาพที่ 2.1  คะแนนผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะเทคฌโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
ตารางท่ี 2.27 คะแนนผลการด่าเนินงานตามตัวชี้วัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

 นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ 
ประเทศ  
1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับ 
ชุมชน ต่อจ่านวนอาจารย์ทั้งหมด 

88.89 5 5 25 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชน  
ต่อจ่านวนนักศึกษาท้ังหมด 

12.99 1 5 5 

1.3 ร้อยละของผู้สา่เร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น 

15.71 2 5 10 
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ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

1.4 จ่านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 5 4 20 

1.5 จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลต่าบลในการคดัเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 5 5 25 

1.6 จ่านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น 

1 0 6 0 

1.7 จ่านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

ร้อยละ 100 5 6 30 

1.8 จ่านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ร้อยละ 100 5 4 20 
นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมือ
อาชีพ  
2.4 จ่านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   ร้อยละ 100 5 6 30 
2.5. จ่านวนครูที่ไดร้ับการพัฒนา - - 6 - 
นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและ
นอกประเทศ  
 
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 34.09 3 2 6 
3.2.ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 65.65 4 2 8 
3.3.จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมืออาชีพจาก 
สกอ.หรือสถาบันรับริงมาตรฐานวิชาชีพ   

14 5 2 10 

3.4.จ่านวนหลักสตูร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 5 4 20 

3.5.หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษาแบบสหวิทยาการ
ที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

0 0 2 0 

3.6.จ่านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 100 5 3 15 

3.7.ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

0 0 3 0 

3.8.ผลงาน นศ. ป.ตรี ด้านงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพรร่ะดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. 
ก่าหนด 

ร้อยละ 20 2 3 6 

3.9.จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ไดร้ับการยก
ย่องในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 20 2 2 4 

3.10.จ่านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ ร้อยละ 100 5 2 10 
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ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

3.11.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ่าปี
การศึกษา 2563 

3.42  3 10.26 

3.12.ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่มผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป 

1.04 1 2 2 

3.13.ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป 

0 0 2 0 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
4.1 ตัวช้ีวัด 4.1 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ตาม
เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ประจ่าปีการศึกษา 2563 

142 3 2 6 

4.2. ตัวช้ีวัด 4.2 ระดับความส่าเรจ็ของการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรูโ้ดยสรา้งชุมชนอุดมปัญญา  

ระดับ 5 5 4 20 

4.6. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 4.68 5 4 20 
4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อคณะในทุก
มิต ิ

4.52 5 3 15 

4.8 ระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 5 3 15 

     
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ าหนัก)      332.26 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก   100  

คะแนนเฉลี่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.32 
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บทที่ 3 
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตอนที่ 1  
การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบ 

ประมา
ณ 

พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา ปัญหาและ
อุปสรรค 

2562 
 

1) คณะควรพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทีไ่ม่มผีู้สมัคร
เข้าเรียนต่อเนื่อง มาเป็นปีท่ีสอง ทั้งในภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ได้แก่ หลักสตูร วทบ.สาขา
อิเลคทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
วศบ.สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ และหลักสูตร ทลบ.
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็น
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม ่ทีส่อดคล้องกับยุคสมยัและ
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน หรือเปิดเป็น
หลักสตูรระยะสั้น หรือเป็นหลักสตูรร่วมกบัคณะอื่น 
หรือปิดหลักสตูรเพื่อน่าศักยภาพอาจารยไ์ปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทางอื่น        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) คณะฯ ด่าเนินการปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ที่  11 / 2562 เ มื่ อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 และหยุดการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2563 และยังคง
อาจารย์ไว้เพื่อเป็นศักยภาพจ่านวน 2 
คนเพื่ อรอให้นั กศึ กษา ช้ันปีที่4 จบ
การศึกษา และน่าศักยภาพของอาจารย์ 
1 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
2.) คณะ ฯ ท่าการปรับปรุงหลักสตูร
และช่ือปริญญาจากเทคโนโลยีบณัฑิต 
(ทล.บ,) สาขาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ไปแล้วเมื่อปี
การศึกษา 2560 และท่าการจัดการ
เรียนการสอนมาแล้วโดยมีนักศึกษา
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี การศึกษา 
จ่านวน 53 คน  
3.) คณะ ฯ ท่าการปรับปรุงหลักสตูร
และช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
จากสาขา วิศวกรรมอัตโนมัติ เป็น 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ และท่าการจดัการเรียนการ
สอนมาแล้วโดยมีนักศึกษาต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 4 ปี การศึกษา จ่านวน 50 คน  
4.) คณะ ฯ ท่าการปรับปรุงหลักสตูร
และช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 



47 
 

 
 

ปีงบ 
ประมา

ณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา ปัญหาและ
อุปสรรค 

 
 

จากสาขา วิศวกรรมอัตโนมัติ เป็น 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ และท่าการจดัการเรียนการ
สอนมาแล้วโดยมีนักศึกษาต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 4 ปี การศึกษา จ่านวน 50 คน  
5.) ในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะมีหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุงจ่านวน 5 หลักสูตร 
และปี พ.ศ. 2563 นี้มีการเตรียมการ
ส่ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
และให้ สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวคิดที่ยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่
อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) 
ที่ เ น้ นอุ ตสาหกรรมศั กยภาพ เ ช่น 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
, อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อากาศ
ยาน อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น 
เพื่ อการออกแบบตอบโจทย์ความ
ต้องการใน ตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 
2565 
 

 2) คณะควรพิจารณาก่าหนดแนวทางหรือมาตรการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา ทีละชั้น
ปีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นวาระพิเศษของคณะ 
เพื่อเพ่ิมคะแนนการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในช้ันปี
สุดท้าย ให้ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่ก่าหนด เพราะในปี 
2562 คณะมีนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทีม่ีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
CEFR ที่ระดับ B1 เพียงร้อยละ 0.85  
 

1.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการ
จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารส่าหรับนักศึกษาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เพื่อให้สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 โดยคณะได้ร่วมมือ
กับศูนย์ภาษาให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาของนักศึกษาทั้งระบบ โดย
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับ
นักศึกษา  โดยศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในทุกๆด้าน 
2.) คณะท่าการเก็บข้อมูลคะแนนที่ได้
จากการอบรมในปีงบประมาณ 2563 
เพื่อท่าการอบรมซ้่าให้กับนักศึกษากลุ่ม
ที่ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
- 2564 โดยใช้งบประมาณของคณะที่ตั้ง
ไว้ในงบประมาณประจ่าปี 2564 
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ปีงบ 
ประมา

ณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา ปัญหาและ
อุปสรรค 

 3) คณะควรมมีาตรการสกัดหาแนวปฏิบัติที่ดีดา้น
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพจากการด่าเนินการใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อน่ามาใช้จงูใจ/เรียนรู้/
เผยแพร่และขยายผลสูภ่ายในคณะและไปสูค่ณะอื่น  
เพราะใน ปี 2562 คณะรายงานวา่มีแนวปฏิบัติทีด่ี 
เป็น ‘รถเข็นไฟฟ้าส่าหรับผู้ป่วยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์’เพียงรายการเดียว แต่ในรายงานคณะมี
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนเชงิผลิตภาพ 
(Productive Learning) จ่านวน 7 โครงการ  
 

1 .)  เ นื่ อ ง จ า ก ท า ง ค ณ ะ ไ ด้ มี ก า ร
ด่าเนินการจัดท่าโครงการหรือกิจกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน  โดยด่ า เนิ นการ ในรู ปแบบ 
productive learning จ่ า น ว น  6 
กิจกรรม และกิจกรรมทั่วไปที่ท่าร่วมกับ
ชุมชน จ่านวน 9 กิจกรรม ภายใต้  
โครงการผลงานเ ชิงผลิตภาพ โดย
กิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรมนี้เป็นเพียงการ
น่ านั กศึ กษา เข้ า ร่ วมกิ จกรรมและ
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การท่างานร่วมกับ
ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน แต่ยังไม่ได้น่ามาสกัดหาแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ และใน
ส่วนของแนวปฏิบัติที่ ดี  ช่ือผลงาน 
รถเข็นไฟฟ้าส่าหรับผู้ป่วยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ นั้น ทางคณะได้น่าผลงาน
ช้ินนี้มาท่าแนวปฏิบัติที่ดีเนื่องจากเป็น
ผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ได้น่าเข้าประกวด 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯเป็นเจ้าภาพจัด
งาน 
2.) ในแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน
ประจ่าปีงบประมาณ 2563 คณะจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวกับ พัฒนาการ
จัดการเรียนเชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) จ่านวน 1,703,600 บาท 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้านและ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันใน
รายการแข่งขันต่าง ๆ และนักศึกษามี
ผลงานท่ีเป็น Productive Learning 
ของทุกสาขาวิชา จ่านวนท้ังสิ้น 35 
โครงการ  และจะน่าไปเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีในปีถัดไปหลังจากการน่าไปประชุม
วิชาการ 

 

 4) คณะควรพิจารณาใหม้ีโครงการผลักดนัเรื่องเกีย่วกบั
หุ่นยนตร์ (Robotic) และ เซรามิกซ์ (Ceramics) ให้
เป็นจุดเน้นของคณะ โดยให้มีการจัดท่าหลักสูตรทาง
สาขาท่ีเกี่ยวข้องเป็นแบบสหวิทยาการให้มี

1.) คณะมีการท่าการดา่เนินการจดัห้อง
ส่าหรับฝึกอบรมระบบอตัโนมตัิและ
อินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่งเพื่อให้
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โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการอ้างอิงหรอืใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ไดร้่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมหรอืผลงานบริการ
ทางวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่าแก่ผู้รับบริการ 
ชุมชนและสังคม โดยสามารถน่าผลงานไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การศึกษา มุ่งให้เกดิการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะของคณะและ
ผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าทีไ่ดร้ับ
การยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้า
เรียนรูส้ายการผลิตรูปแบบอัตโนมตัิ 
2.) คณะ ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนโดยการ
ส่งเสริมให้ก่อเกิดอาชีพใหม่และเพือ่
ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน อาธิเช่น การ
สร้างสรรค์นวตักรรมไขเ่ค็ม DIY คอื
ธุรกิจไข่เคม็พร้อมขาย โดยมีการพฒันา
สินค้าและบรรจุภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมัย 
3 .)  นั กศึ กษามี ผลงานการแข่ งขัน
ชนะเลิศระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกป ี

2563 1) คณะควรเร่งรัดการพัฒนาให้นักศึกษาที่เป็น
ผู้ส่าเร็จการศึกษาของคณะมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ี
ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นให้
เพิ่มมากข้ึน (ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ยังไม่มผีลการ
ด่าเนินงาน)        

1) คณะมีการผลักดันให้นักศึกษามี
ผลงานตีพิมพร์ะดบันานาชาติ ได้แก่ 
Borwornyot Sutam, Benchalak 
Maungmeesri, Dechrit 
    Maneetham.(2021) A Smart Pet 
Monitoring and Feeding 
    Based on Feedback Control 
System. International Journal of 
    Engineering Trends  and 
Technology.  Volume 69 Issue 4, 
10- 
    15, April 2021 ISSN: 2231 – 
5381. 
Tana Krongthong, Benchalak 
Maungmeesri, Dechrit 
Maneetham. 
    Control of Storage 
Temperature on the Sensory in 
Asparagus 
    Plant Using IoT. International 
Journal of Latest Engineering 
    Research and Applications 
(IJLERA) ISSN: 2455-7137.  
    Volume –05, Issue – 05, May 
2020,  PP – 09-16. 
Woranant Tungkasopa, Benchalak 
Maungmeesri, Dechrit 
Maneetham. A Smart System for 
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Mulberry Garden Watering using 
PLC and Wireless Sensor 
Networks. International Journal of 
Latest  
      Engineering Research and 
Applications (IJLERA) ISSN: 2455-
7137. Volume –05, Issue – 03, 
March 2020, PP – 01-05. 
 Punika Kokilarat, Benchalak 
Maungmeesri, Dechrit 
Maneetham.  
        The Development of 
Information System for 
Management  
        Student Transfers in 
Institute using GPS Networks. 
International 
       Journal of  Latest 
Engineering Research and 
Applications (IJLERA) 
       ISSN:  2455-  7137. Volume –
05, Issue – 03, March 2020, 
       PP – 67-72. 
กิตติพศ เกตสุถิตย์และประภาวรรณ 
แพงศรี. (2564). ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมของการปลูกล่าไยโดยวิธกีาร
ออกแบบการทดลอง รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหวา่ง
สถาบัน ครั้งท่ี 8 (ASTC2021). วันท่ี 26 
มีนาคม 2564, (319-324). 
ธนินทร์ เกตุจันทึก, ปิยะพงศ์ จ่าลองเพ็ง
และภัทราภรณ์ เหนือศรี.(2564). การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตปุ๋ย. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภฏัหมู่บ้านจอม
บึงวิจัย ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง. 1 มีนาคม 2564.     
(35-42) 
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ธรรมรัตน์ เหล็กด,ี จันทร์ทิมา วิเศษสา, 
วัชระ เพิ่มชาต,ิ จิราภรณ์ เบญจประกาย
รัตน,์ และวิษณุ ภเูก้าแก้ว.การปรบัปรุง
รถกอล์ฟโดยใช้โซล่าร์เซลเป็นแหลง่
พลังงานเสรมิ. เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. 
20 กรกฎาคม 2564. (C31). 
พัชรี  อยู่สมบัต,ิ กฤษฎางค์  ศุกระมูล, 
สัญลักษณ์  กิ่งทอง, จิตตภู  พูลวนัและอุ
ชา  โพธิ์สุวรรณ.(2564). การหาค่าความ
ร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลตามาตรฐาน 
ASTM D240.เอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. 
20 กรกฎาคม 2564.(301-307). 
วุฒิพงศ์  ปิติสิทธ์ิ,ธีรธัช  รัตนปรากฎ
และภมุรินทร์  ทวิชศรี.(2564).เครื่อง
บริหารหัวไหล่ส่าหรับผูสู้งอายุ.เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครศรีธรรมราช. 20 กรกฎาคม 
2564.(342-349). 
ศรัณย์  ค่าไล,้บุญยกร  เรียนเวชและ
กันยารัตน์  เอกเอี่ยม.(2564).อุปกรณ์
ตรวจตดิตามและควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าส่าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์.เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. 
20 กรกฎาคม 2564.(83-93). 
ธัญพิสิษฐ์  ราษี ,จิรวัฒน์  เสมอใจ และ
องอาจ  ทับบุรี.(2564).ระบบปรับความ
สว่างของป้ายแอลอีดีสาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม.เอกสารสบืเนื่องการ
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ประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช. 
20 กรกฎาคม 2564.(83-93). 
นิพนธ์  ถุงเกตุแก้ว,กิตติศักดิ์  วาด
สันทัด,ปรัชญ์  ใจกว้าง และศิริวรรณ  
พลเศษ.(2563).เครื่องหยอดเมล็ด
ดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม.เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา. 3 กันยายน 2563. (223-231). 
วีระพงษ์  สมุนรัมย,์ศิริวรรณ  พลเศษ, 
กิตติศักดิ์  วาดสันทัด และปรัชญ์  ใจ
กว้าง.(2563).การพัฒนาถังขยะระบบ
อัจฉริยะ.เอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการวิจัยและนวตักรรมสร้างสรรค์ 
ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา. 2 กันยายน 2563. (73-
80). 
สหรัฐ  อาจหาญ, เจริญ  เป้กลาง, 
ธนพัฒน์  กาศโอสถ, ภูพาน  เครอืค่า
น้อย,กิตติศักดิ์  วาดสันทัด และอ.ปรัชญ์  
ใจกว้าง.(2564).ระบบวิช่ันตรวจสอบฝา
ขวดน้่าดื่ม.การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสถาปตัยกรรม ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน. วันที่ 20 
สิงหาคม 2564. 
ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา, ชัยศิริ จันทร์เอี่ยม, 
อ่าพล เทศด,ี จิรัญญา  
    โชตยะกุล และ ภัทราภรณ์ เหนือศรี. 
(2563). การปรับปรุง 
    กระบวนการผลิตตู้จา่ยน้่ามันของ
แผนก Finishing Section 
    กรณีศึกษา : บริษัทผลติตู้จ่ายน้่ามัน. 
เอกสารสืบเนื่องการประชุม 
    วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
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     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 11. 
หน้า 835 – 841. 
ปฏิมา รื่นยศ วิไช คชน้อย ภุมรินทร์ 
ทวิชศรี การวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพ 
      ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่่าและ
หม้อแปลงในสถานไีฟฟ้าย่อย 22 
      kV เอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร ์
       วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 11. 

 2) คณะควรเร่งรัดพัฒนาให้อาจารย์ของคณะได้รับ
การรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพจาก สกอ.
หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เช่น T-PSF ให้
มีจ่านวนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการไดร้ับรองจาก
สภาวิชาชีพทางวิศวกรรม (ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จากค่า
เป้าหมาย 10 คน คณะมีอาจารย์ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกรรม 9 คน แต่ยังไมม่ีอาจารย์ทีไ่ด้รบั
การรับรองการสอนให้เป็นอาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ.) 

1) การก่าหนดตัวช้ีวัดที่ 3.3 จากค่า
เป้าหมาย 10 คน เป็นการก่าหนดของ
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมอื
อาชีพ แต่ส่าหรับความรับผิดชอบของ
คณะยังคงด่าเนินการติดตามเพื่อให้
อาจารย์และบุคลากรต้องมีการรับรอง
จากสภาวิชาชีพทางวิศวกรรมและต้อง
ต่ออายุเมื่อหมดลง เนื่องจากเป็นการ
แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของวิศวกร
และอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต จ่านวน 10 คน 
1) นายพีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง  ภาคีวิศวกร 
ภฟก.36815 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าก่าลัง 
2) นายภุมรินทร์ ทวิชศรี สามัญวศิวกร 
สฟก.4048 ไฟฟ้า งานไฟฟ้าก่าลัง 
3) นายเทวกุล จันทร์ขามป้อม  ภาคี
วิศวกร ภย.73113 สาขาโยธา 
4) นายภัทรชัย  พงศ์โสภา ภาคีวิศวกร 
ภย.78631  สาขาโยธา 
5) นายธราพงศ์ พัฒนาศักดิ์ภิญโญ 
สามัญวศิวกร สย.7853 สาขาโยธา 
6) นางสาวโชติกาญจน์ ราชกรม ภาคี
วิศวกร ภย.55652  สาขาโยธา 
7) นายวิษณุ  ภูแก้วเก้า ภาคีวิศวกร  
สาขาวิศวกรรมควบคุม  
8) นายวัชระ เพิ่มชาติ ภาคีวิศวกร  
สาขาวิศวกรรมควบคุม 
9) นายกฤษฎางค์ ศุกระมูล ภาคีวศิวกร  
สาขาวิศวกรรมควบคุม 

คณะยังไม่มี
แนวทางการ
ปฏิบัติตาม
(ร่าง) ประกาศ
ของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ฯ 
เรื่อง
หลักเกณฑ์
การพัฒนา
อาจารยส์ู่
มาตรฐาน
อาจารย์มือ
อาชีพ พ.ศ. 
2563 ซึ่งต้อง
รอประกาศใช้ 
(ตามบันทึก
ข้อความของ
ประธาน
กรรมการงาน
พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมือ
อาชีพ ลงวันท่ี 
8 พฤษภาคม 
2563 
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ปีงบ 
ประมา

ณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา ปัญหาและ
อุปสรรค 

 3) คณะควรเร่งรัดพัฒนาใหม้ีการจัดท่าหลกัสตูรระยะ
สั้นแบบสหวิทยาการหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้น (ตัวช้ีวัด 3.4 จาก
ค่าเปา้หมาย 15 หลักสตูร มผีลการด่าเนนิการเพียง 1 
หลักสตูรเท่านัน้ 

คณะมีการจดัท่าหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง
ผ่านสภาวิชาการ และมหามหาวิทยาลัย
เมื่อ ครั้งท่ี 4 /2564  เมื่อวันท่ี 1  
เมษายน 2564 และมีผูส้มัครเข้ามา
อบรมดังนี้  
1) หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้ จ่านวน 4 
คน  (เข้ามาอบรมแล้ว) 
2) หลักสูตรโรงเรือนอัจฉริยะ  จ่านวน 
20 คน (จองในระบบ) 
3) หลักสูตร Solidworks ส่าหรับงาน
อุตสาหกรรม (จองในระบบ) 
4) หลักสูตร พีแอลซีเบคฮอฟฟ์ส่าหรับ
งานอุตสาหกรรม (จองในระบบ) 

 

 4) คณะควรเร่งรัดการพัฒนาให้นักศกึษาระดับปรญิญา
ตรีมผีลงานทีไ่ดร้ับรางวลัหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติให้มีจา่นวนเพิม่ขึ้น (ตวัช้ีวัด 3.6 จากค่า
เป้าหมาย 60 ผลงาน มผีลการด่าเนนิการเพียง 3 
ผลงาน) 

1) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสา่หรับ
การส่งนักศึกษาให้น่าเสนอผลงาน
วิชาการหรือตีพิมพ์จ่านวนมากกวา่ 3 
ผลงาน ตามเอกสารในข้อ 1 
2) คณะมีการก่าหนดนโยบายไปท่ี
หลักสตูรใหส้ามารถน่ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระงานตามวตัถุประสงค์ (OKR) 
เพื่อกระตุ้นการดูแลนักศึกษาก่อนช้ันปี
สุดท้ายและขอให้ส่งแบบการขอสอบ
วิชาโครงงานก่อนในภาคเรียนท่ี 1 ของ
ช้ันปีท่ี 3 

1) การก่าหนด
เป้าหมาย
อาจจะยังไม่
สอดคล้องกับ
จ่านวน
นักศึกษา 
เนื่องจาก
นักศึกษาท่ี
สามารถมี
ผลงานสา่หรับ
ตีพิมพ์ไดต้้อง
เป็นนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย
ซึ่งนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย
ของปี
การศึกษาซึ่ง
ในปีการศึกษา 
2563 มี
นักศึกษาขอ
จบการศึกษา 
จ่านวน 54 
คน เนื่องจาก
นักศึกษาท่า
วิชาโครงการ
เป็นกลุ่มจึงมี
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ปีงบ 
ประมา

ณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา ปัญหาและ
อุปสรรค 

หัวข้อส่าหรับ
การไป
น่าเสนอน้อย
กว่าจ่านวน
จริง 
2) 
สถานการณ์
โรคระบาดท่า
ให้หลายที่
ประชุมท่าการ
ยกเลิกหรือ
เลื่อนไปก่อน 
และบาง
ผลงานของ
นักศึกษาไม่
สามารถเก็บ
ข้อมูลได้ตาม
วัตถุประสงค์
ท่าให้กระทบ
ต่อการส่าเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษาด้วย 

 5) คณะควรเร่งรัดการพัฒนาให้นักศกึษาระดับปรญิญา
ตรีมกีารอ้างอิงหรือนา่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้
มีจ่านวนเพิ่มขึ้น (ตัวช้ีวัด 3.7 ทีค่ณะยังไม่มผีลการ
ด่าเนนิการเลย ทั้งผลงานนักศกึษาทีไ่ดร้ับมกีารอ้างอิง
หรือนา่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย)์ 

1) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสา่หรับ
การส่งนักศึกษาให้น่าเสนอผลงาน
วิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
มากขึ้น  
2) คณะมีการก่าหนดนโยบายไปท่ี
หลักสตูรใหส้ามารถน่ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาระงานตามวตัถุประสงค์ (OKR) 
เพื่อกระตุ้นการดูแลนักศึกษาก่อนช้ันปี
สุดท้ายและขอให้ส่งแบบการขอสอบ
วิชาโครงงานก่อนในภาคเรียนที่ 1 ของ
ช้ันปีท่ี 3 

 

 6) คณะควรเร่งรัดพัฒนาให้นกัศึกษาช้ันปีสดุท้ายของ
คณะ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษให้สูงถึงระดับที่
ก่าหนด (ตัวช้ีวัดที่ 3.12 จากคา่เป้าหมายให้นักศึกษา
ปรญิญาตรีชั้นสุดทา้ยมคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษ 
CEFR ที่ระดับ B1 ร้อยละ 85 มผีลการนด่าเนินการ 
ร้อยละ 0) 

1) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมจดัสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการปี 
2565 และขอด่าเนินการโดยน่าเขา้ไปใน
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียนเพื่อสามารถติดตามก่ากับ
โดยผู้บริหารของคณะและหลักสตูร
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ปีงบ 
ประมา

ณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา ปัญหาและ
อุปสรรค 

สามารถก่าหนดหลักสตูรใหส้อดคล้อง
กับบริบทของนักศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์เอง 

 
 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดและค่าถ่วงน้ าหนักการประเมินคณะ/วิทยาลัย/สระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
 นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ่านวนอาจารย์ท้ังหมด  
*(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.4.1) 

ร้อยละ  
0.01-8.99 

ร้อยละ 
9.00-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ 
30.00-39.99 

 
ร้อยละ 40 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ่านวนนักศึกษาท้ังหมด 
*(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.4.2) 

ร้อยละ  
0.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

ร้อยละ 
70.00-79.99 

 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ร้อยละของผู้ส่าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น *
(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.5) 

ร้อยละ 
0.01- 10.00 

ร้อยละ 
10.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ 
30.00-39.99 

 
ร้อยละ 40 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4. จ่านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย *(แผนปฏิบัติการหน้า 59 ตัวชี้วัด 1.9) 

ร้อยละ 
0- 20.00 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20.01-30.00 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30.01-50.00 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50.01-99.99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง 

5. จ่านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ท่ีมีฐานข้อมูลต่าบลใน
การคัดเลือกชุมชนส่าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

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 
 

6. จ่านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 66 ตัวชี้วัด 2.5.1) 

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.ปุณยนุช  นิลแสง 

7. จ่านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน่าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 66 ตัวชี้วัด 2.5.2) 

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 
 

8. จ่านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

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 
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ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
 นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ  
1. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบบรรจุครไูด้ ในการสอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา *(แผนปฏิบตัิการ หน้า 15  ตัวช้ีวัด 1.13) 

ร้อยละ 
0.01-44.99 

ร้อยละ 
45.00-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ 
75.00-84.99 

 
ร้อยละ 85 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

2. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่่าเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ไดร้ับการบรรจุเขา้
ท่างานในท้องถิ่น  *(แผนปฏิบัติการ หน้า 15 ตัวช้ีวัด 1.14) 

ร้อยละ  
0.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-39.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-59.99 

 
ร้อยละ 60 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

3. ร้อยละบณัฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ  
0.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

ร้อยละ 
70.00-79.99 

 
ร้อยละ 80 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

4. จ่านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

5. จ่านวนครูที่ไดร้ับการพัฒนา  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวช้ีวัด 5.1)  

ร้อยละ  
0.01-20.00 

ร้อยละ 
20.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-34.99 

ร้อยละ 
35.00-39.99 

 
ร้อยละ 40 

นางนงลักษณ์  สมณะ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ่าคณะที่ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวช้ีวัด 5.3)  

ร้อยละ 0.01-
10.00 

ร้อยละ 
10.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

 
ร้อยละ 70 

นางนงลักษณ์  สมณะ 

3. จ่านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวช้ีวัด 5.4) 

1คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน นางนงลักษณ์  สมณะ 

4. จ่านวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 50 ตัวช้ีวัด 1.1.1) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

  



60 
 

 
 

ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
5. หลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

6. จ่านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  *(แผนปฏิบัติการ หน้า 53 ตัวช้ีวัด 1.3.1) 

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 53 ตัวช้ีวัด 1.3.2)  
 

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 หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก่าหนด  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 54 ตัวช้ีวัด 1.3.3)  

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

9. จ่านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่อง 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ *(แผนปฏิบัติการ หน้า 54 ตัวช้ีวัด 1.3.4) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

10. จ่านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 56 ตัวช้ีวัด 1.7) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 

11. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจ่าปีการศึกษา 2563 
(ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรในคณะ) 

ตามค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 

12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบ
ตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตัง้แต่
ระดับ B1 ขึ้นไป *(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.8.1) 

ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ 
75.00-84.99 

 ร้อยละ 85 ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
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ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน 

อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5  
13. ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าตั้งแตร่ะดับ B2 ขึ้นไป 
 *(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.8.2) 

ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ 
75.00-84.99 

 ร้อยละ 85 ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 14) 
1.ค่าคะแนนการประเมินผลตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด่าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx)  

0-49 50-99 100-149 150-199  200  ผศ.ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม 

2.ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา *(แผนปฏิบัติการ หน้า 44 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 อาจารย์ศริิพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.13)  

0.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-4.51 4.52-5.00 นางนงลักษณ์  สมณะ 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อคณะในทุกมิต ิ 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.14) 

0.01-2.50 2.51-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 4.01-5.00 นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 

5. ระดับความส่าเร็จของการน้อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

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

   หมายเหต   *(ในวงเล็บสีแดง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                  **(ในวงเล็บสีเขียว) แผนปฏิบัติของหน่วยงาน 


