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ประวัติความเป็นมา 
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบัน  ชื่อ นายคงศักดิ์ นาคทิม ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจ า) ทั้งสิ้น 43 คน         
ลาศึกษาต่อ 3 คน  ปฏิบัติงานจริง 40 คน  และมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 18 คน   
 
               ในปีการศึกษา 2560  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร         
มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 776 คน  มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 212 คน  มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 202 คน         
มีงานวิจัยที่ด าเนินงาน 18 เรื่อง  มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่/น าเสนอ 6 เรื่อง  มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 8 กิจกรรม/โครงการ และมีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4  กิจกรรม/โครงการ 
 
 
ปรัชญา 
 "เป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม" 
 
ปณิธาน 
 "บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดีที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ" 
 
วิสัยทัศน์ 
 "เป็นผู้น าทางวิชาการแห่งสังคมการประกอบการ" 

 
พันธกิจ 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม  
2.  เสริมสร้างให้เกิดงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์อย่างเป็นระบบ  

เพ่ือผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคมและสู่สากล  
3.  บริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับชุมชนและสังคม  
4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.  บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ  
6.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
7.  เพ่ิมขีดความสามารถเชิงการแข่งขันในระดับสากล 
 

 

บทสรุปผลการประเมิน 
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  

 
 

ทีมงานผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
1. นายคงศักดิ ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. นายวรุตม์ บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
3. นางสาวศิริเรือง พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. นายเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

การบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตร 37 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งก าหนดอ านาจหน้าที่
คณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนพัฒนาของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(3) พิจารณาก าหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(4) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(5) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานรักษาสิ่งแวดล้อม 
(6) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
(8) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 
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คณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
1. คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ประธาน 
2. นายด าเนิน  รัฐกาย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายพิพัฒน์พงศ์ พงศ์พฤกษธาตุ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมรรถชัย สวนกูล     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟ้า   กรรมการ 
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
10. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหการ  กรรมการ 
11. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลิต   กรรมการ 
12. หัวหน้าสาขวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
13. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน   กรรมการ 
14. ผศ.ดร.คมกรชิ ละวรรณวงษ์ (คณาจารย์ประจ าในคณะ) กรรมการ 
15. ดร.อุไรวรรณ     พงสา (คณาจารย์ประจ าในคณะ) กรรมการ 
16. นายพรประสิทธิ์ บุญทอง  (คณาจารย์ประจ าในคณะ) กรรมการ 
17. นายวีรวัฒน ์ เพ็งช่วย  (คณาจารย์ประจ าในคณะ) กรรมการ 
18. นายเอกรินทร์   วิจิตต์พันธ์ (คณาจารย์ประจ าในคณะ) เลขานุการ 
19. นายเอกชัย หลายชั้น     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี         เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน  6  หลักสูตรประกอบด้วย 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
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ข้อมูลนักศึกษา 

สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เปิด 

การเรียนการสอน 

จ านวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า
(FTES)  

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาทั้งหมด จ านวนผู้ส าเร็จ 

ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม ปกต ิ สมทบ รวม 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 36.11 8 - 8 52 - 52 18 - 18 
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 115.00 26 - 26 120 - 120 37 - 37 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 92.14 17 - 17 71 - 71 28 - 28 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 48.22 11 - 11 40 - 40 21 - 21 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสตูรเทคโนโลยีบณัทิต 90.03 11 - 11 96 - 96 12 - 12 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสตูรเทคโนโลยีบณัทิต 126.36 65 - 65 212 - 212 33 - 33 
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต - 26 - 26 43 - 43 19 - 19 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต - 23 - 23 77 - 77 11 - 11 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต - 11 - 11 28 - 28 11 - 11 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) หลักสตูรเทคโนโลยีบณัทิต - 14 - 14 37 - 37 12 - 12 

รวมทั้งสิ้น 507.86 212 - 212 776 - 776 202 - 202 
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ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 

สาขาวิชา 

จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้ง
หม

ด 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ทั้ง
หม

ดไ
ม่ร

วม
ศึก

ษา
ต่อ

 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม ศ.
 

รศ
. 

ผศ
. 

อ.
 

รว
ม 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 8 - 7 2 9 - - 1 8 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 8 - 8 1 7 - 8 - - 1 7 8 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 - 5 - 5 - 5 - - - 5 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 7 2 5 1 6 - 7 - - 3 4 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - 7 1 6 - 7 - - - 7 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 - 7 2 5 - 7 - - 1 6 7 
             

รวมทั้งสิ้น 43 3 40 5 36 2 43 - - 6 37 43 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560   หน้า 7 
 

สรุปจ ำนวนบคุลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงำน : คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   

1 110207 นายหาญศึก สุชาติกุล อาจารย ์ วิชาการ 24-ต.ค.-39 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

2539 

2 110208 ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์ อาจารย ์ วิชาการ 26-มิ.ย.-38 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2551 

3 110209 นายพรประสิทธิ์   บุญทอง อาจารย ์ วิชาการ 19-ก.ค.-39 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2550 

4 110210 นายเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ ์ อาจารย ์ วิชาการ 16-ธ.ค.-48 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2542 

5 110211 นายคงศักดิ์ นาคทิม อาจารย ์ วิชาการ 5-ก.ย.-37 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2545 

6 110213 ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิร ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 30-ก.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

 

วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ 

2545 

7 110219 นายวิชยั พุ่มจันทร์ อาจารย ์ วิชาการ 6-ม.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2553 

8 110221 ผศ.สมพล บุญญสุวรรณโณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 3-ก.ค.-38 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถานบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2546 

9 110223 นายสมควร มณีนาค อาจารย ์ วิชาการ 13-ต.ค.-41 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

2541 

10 110224 นายอนุชิต อุไรรัตน์ อาจารย ์ วิชาการ 4-ธ.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2550 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวชิาการ)                   
1 210123 ผศ.นิวัฒน ์ มูเก็ม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วิชาการ 16-ส.ค.-53 เทคโนโลยีวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2553 

2 210295 ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 13-ต.ค.-57 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วท.ด. การจัดการธุรกิจ
บริการระหวา่ง

ประเทศ 

2555 

3 210313 นายคมสันต ์ ทับชัย อาจารย ์ วิชาการ 2-พ.ย.-52 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2551 

4 210315 นายสุนัน หนองเหล็ก อาจารย ์ วิชาการ 3-ก.พ.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2547 

5 210316 ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธ ี อาจารย ์ วิชาการ 1-ต.ค.-51 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2545 

6 210317 ผศ.ดร.คมกริช    ละวรรณวงษ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาเอก Hiroshima University 
ประเทศญี่ปุ่น 

 D.Eng. 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Science 

Engineering 

2558 

7 210318 นางอรจิตร แจ่มแสง อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2551 

8 210319 นายปริญญา กวีกจิบัณฑิต อาจารย ์ วิชาการ 1-ธ.ค.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

2552 

9 210320 นางสาวปิยะวรรณ   สูนาสวน อาจารย ์ วิชาการ 4-ม.ค.-53 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม 2550 

10 210321 นายวรุตม ์ บุญเลี่ยม อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี วท.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
เพื่อการศึกษา 

2552 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 
11 210322 นางสาวศิริเรือง   พัฒน์ช่วย อาจารย ์ วิชาการ 2-พ.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ วท.ม. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ
การส่ือสาร 

2552 

12 210323 ผศ.เฉลิมพล คล้ายนิล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 1-พ.ค.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ 2549 

13 210324 นายประสาน แสงเขียว อาจารย ์ วิชาการ 16-มี.ค.-54 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2553 

14 210325 นายอาทิตย ์ อยู่เย็น อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.พ.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2554 

15 210326 นายศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ อาจารย ์ วิชาการ 1-พ.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย 2554 

16 210327 นางสาวจิณกมล  ลุยจันทร ์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 15-ก.พ.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2554 

17 210328 นายสมพร พึ่งสม อาจารย ์ วิชาการ 20-เม.ย.-58 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วศ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

2557 

18 210329 นายวิศรุต สื่อสุวรรณ อาจารย ์ วิชาการ 3-เม.ย.-55 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2552 

19 210330 นายพิสิทธิ ์ เมืองน้อย อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 1-ต.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ 2553 

20 210331 นายทรงกลด ศรีปรางค์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 21-พ.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 

21 210333 นายทว ี หมัดส๊ะ อาจารย ์ วิชาการ 8-เม.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 

22 210439 นายวีรวัฒน์ เพ็งช่วย อาจารย ์ วิชาการ  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว.ม. สื่อสารมวลชน 2554 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 
23 210337 นายภาสกร ศรีสุวรรณ อาจารย ์ วิชาการ 3-มิ.ย.-56 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศ 
2556 

24 210338 นายพงศกร หลีตระกูล อาจารย ์ วิชาการ 15-ต.ค.-57 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 

25 210339 ดร.อุไรวรรณ  พงสา อาจารย ์ วิชาการ 20-เม.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 2556 

26 210343 นายณัฎฐพล แจ้งจงด ี อาจารย ์ วิชาการ 24 -ม.ค- 57 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 

27 210344 นายธีรพล ยอดโรจน ์ อาจารย ์ วิชาการ 2 -มิ.ย -57 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

2553 

28 210366 นางสาววิลาวรรณ  สุขชนะ อาจารย ์ วิชาการ 15 พ.ย. 56 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2556 

29 210369 นายพิสิฐ  พรพงศ์เตชวานิช อาจารย ์ วิชาการ 15-ก.ค.-57 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2557 

30 210371 นางสาวธารทิพย ์ ขนาบศักดิ ์ อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.พ.-58 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ศบ.ม. สื่อสารมวลชน 2557 

31 210312 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ อาจารย ์ วิชาการ 22-ธ.ค.-58 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ 

2558 

32 210370 นายภูเมศร์       แสงระยับ อาจารย ์ วิชาการ 16-มิ.ย.-59 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2558 

33 210368 นายคณาพจน ์  ยอดมณ ี อาจารย ์ วิชาการ 1-มิ.ย.-60 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2559 

34 210332 นายเฉลิม  จินาตุน อาจารย ์ วิชาการ 18-ธ.ค.-60 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 

35 210441 นายสัญญา  วุฒิกรณ์ อาจารย ์ วิชาการ 18-ธ.ค.-60 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศศ.ม. เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2560 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่าย/แผนก/งาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนบุคลาการจ าแนกตามประเภท คุณวุฒิ 
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อัต
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จ้า
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ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

รี 

รว
ม 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            

ส านักงานคณบดี  18 - 18 6 1 3 8 18 1 15 2 18 
             
             

รวมทั้งสิ้น 18 - 18 6 1 3 8 18 1 15 2 18 
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สรุปจ ำนวนบคุลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 

หน่วยงำน : คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ล าดับ
ที่ 

เลขที่
อัตรา 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับ

ต าแหน่ง 
วันเริ่ม

ปฏิบตัิงาน 
สังกัดสาขาวชิา/ 

ฝ่ายงาน 
วุฒิ

การศึกษา 
สถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวชิา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)         
1 220170 นางธัญรดา พรพุฒิศิร ิ จนท.บริหารงานทั่วไป สนับสนุน 5-ม.ค.-52 วิจัยและบริการวิชาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทกัษิณ บธ.บ. การตลาด 2540 

2 220171 นางสาวสุนิดา แสงอาวุธ นักวิชาการศึกษา สนับสนุน 5-ม.ค.-52 วิชาการและกจิการ
นักศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฎั
เพชรบุร ี

บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2550 

3 220074 นายเอกชยั หลายชั้น นักวิชาการศึกษา สนับสนุน 5-ม.ค.-59 วิชาการและกจิการ
นักศึกษา 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

2558 

4 220174 นางสาววิลาวัณย ์ แสงประสิทธิ์ จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 17-ก.ย.-55 วิจัยและบริการวิชาการ ปริญญาตรี สถาบันราชภฎัเพชรบุร ี บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2543 

5 220175 นายฮารูณ ยิงทา นักวิชาการศึกษา สนับสนุน 1-พ.ค.-56 วิชาการและกจิการ
นักศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

บธ.บ. ระบบสารสารเทศ
ทางคอมพิวเตอร ์

2550 

6 220173 นางศศิกานต์ คล้ายนิล จนท.บริหารงานทั่วไป สนับสนุน 16-ก.พ.-59 บริหารและวางแผน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

บธ.บ. การจดัการ
อุตสาหกรรม 

2544 

พนักงานราชการ  

1 320015 นายพงศักดิ ์ มัคโช จนพ.วิทยาศาสตร์ สนับสนุน 19-ต.ค.-48 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า 2553 

2 320016 นายจิราย ุ ครือเครือ จนพ.วิทยาศาสตร์ สนับสนุน 1-ก.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ปวส. เทคนิคราชบุรี ปวส. แม่พิมพ์พลาสตกิ 2554 

3 320034 นางสาวบุษกร ด้วงทอง จนท.บริหารงานทั่วไป สนับสนุน 15-ธ.ค.-53 บริหารและวางแผน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

บธ.บ. การบัญช ี 2548 

ลูกจ้างประจ า  

1 420049 นายอาทิตย ์ ทองพิทักษ ์ พนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป 

สนับสนุน 15-ก.ย.-40 บริหารและวางแผน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฎั
เพชรบุร ี

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2555 
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ล าดับ
ที่ 

เลขที่
อัตรา 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระดับ

ต าแหน่ง 
วันเริ่ม

ปฏิบตัิงาน 
สังกัดสาขาวชิา/ 

ฝ่ายงาน 
วุฒิ

การศึกษา 
สถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวชิา 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

1 52049 นางนันทิยา วิวัฒน์ภิญโญ จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 15-ก.พ.-55 วิชาการและกจิการ
นักศึกษา 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

บธ.บ. ระบบสารสารเทศ
ทางคอมพิวเตอร ์

2552 

2 52050 นายรัฐพล แพงดี จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 15-ก.พ.-55 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

บธ.บ. สารสนเทศ
พัฒนาซอฟต์แวร ์

2553 

3 52051 นายสุเมธ ประภาสถิตย ์ จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 1-มิ.ย.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2553 

4 52054 นางสาวเสาวรยี ์ อรุณรัตนวงศ์ จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 15-ธ.ค.-54 เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อส.บ. เทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

2554 

5 52055 นายอานนท ์ ทิวคง จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 15-ต.ค.-56 เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ทล.บ. เทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง 

2552 

6 52056 นายวัชระพร ส ามณ ี จนท.ห้องปฏิบัติการ สนับสนุน 16-ธ.ค.-57 เทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
การออกแบบแม่พิมพ์ 

2556 

7 52057 นางพวงผกา  แก้วพลอย จนท.บริหารงานทั่วไป สนับสนุน 26-ก.ค.-59 บริหารและแผน ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 

บธ.บ. การบัญช ี 2548 

8 52059 นายทศพล ด านุ่ม จนท.บริหารงานทั่วไป สนับสนุน 1-เม.ย.-59 บริหารและวางแผน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ทล.บ. เทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน 

2559 
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ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณประจ าปี 2560 :- (1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60) 
 
รายรับ : -       
 งบประมาณแผ่นดิน 13,981,700.00     
 งบประมาณรายได ้ 4,509,850.00     

 งบท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก -     
 รายได้อื่น ๆ -    18,491,550.00 
รายจ่าย : -      
 งบบุคลากร      
  เงินเดือน -     
  เงินประจ าต าแหน่ง -     
  ค่าจ้างประจ า -     
  ค่าจ้างพนักงานราชการ 604,560.00     
  ค่าจ้างช่ัวคราว 1,440,000.00  2,044,560.00   
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ      
  ค่าตอบแทน 3,132,095.00     
  ค่าใช้สอย 822,008.55     
  ค่าวัสดสุ านักงาน 452,239.45     
  ค่าวัสดฝุึก 602,111.00     
  ค่าซ่อมแซม 95,730.55  5,104,184.55   
 เงินอุดหนุน      
  บริการวิชาการ 126,100.00     
  งานวิจัย       
  อื่น ๆ 46,100.00  172,200.00   
 เงินสมทบมหาวทิยาลยัฯ   -   
 งบลงทุน      
  ทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง -     
  ครุภณัฑ ์ 11,170,188.00  11,170,188.00   
 อื่น ๆ   705,866.00  19,196,998.55 
รายรับมากกว่ารายจ่าย (รายจ่ายมากกว่ารายรับ)     705,448.55 
ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑส์ิ่งก่อสร้างประจ าปี (ณ วันท่ี  30  กันยายน  2560)  19,043,781.53 
งบด าเนินการทั้งสิ้น     27,070,592.08 
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มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร ์

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

1. คุณภาพบัณฑิต 
(6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
(ผลลัพธ์) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ปัจจัยน าเข้า) 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผน 

1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ปัจจัยน าเข้า) 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผน 

1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า  (ปัจจัยน าเข้า) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(กระบวนการ) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

2. การวิจัย 
(3 ตัวบ่งชี้) 

2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์(กระบวนการ) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
(ปัจจัยน าเข้า) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(ผลลัพธ์) 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับคณะวิชา(13 ตัวบ่งช้ี) 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

3. การบริการวิชาการ 
(1 ตัวบ่งชี้) 

3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 
4. การท านุบ ารุง 
   ศิลปะและ 
   วฒันธรรม 

(1 ตัวบ่งชี้) 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(กระบวนการ) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

5. การบริหารจัดการ 
(2 ตัวบ่งชี้) 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
(กระบวนการ) 

 

 

5.1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT         
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน สอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผน 

5.1.2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผน 

5.1.3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

5.1.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผน 

5.1.5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบรกิารวิชาการ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

5.1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และแผน 

5.1.7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(กระบวนการ) 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ 13 ตัวบ่งชี้ 
 
 ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ของคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแล 

6. อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

(1 ตัวบ่งชี้) 

6.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ (กระบวนการ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และกิจการนักศึกษา 

รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 1 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการด าเนินงาน  :    
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน 6 หลักสูตร     
โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี้. - 

 

 องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตร 

1. 
การก ากับ
มาตรฐาน 
(ผ่าน / 
ไม่ผ่าน) 

2. 
บัณฑิต 

3.
นักศึกษา 

4. 
อาจารย์ 

5. 
หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 

การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

6. 
สิ่งสนับ 
สนุน
การ

เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ผ่าน 4.63 2.00 3.30 3.50 4.00 3.32 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ่าน 4.74 2.67 2.78 3.00 3.00 3.14 

3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ผ่าน 4.56 2.67 2.41 2.75 3.00 2.95 

4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอุตสาหการ 

ผ่าน 4.53 3.33 3.07 3.50 4.00 3.56 

5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ผ่าน 4.86 2.67 2.00 3.25 4.00 3.13 

6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
วิศวกรรมการผลิต 

ผ่าน 4.39 2.33 4.00 2.75 3.00 3.21 

รวม *ผลตรวจจากสาขาฯ* 3.22 
 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1) 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
และรายละเอียดของประสบการณ ์

ภาคสนาม (มคอ.4 ถา้มี) 

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ถ้าม ี

รายงานในภาพรวม (มคอ.2, 3, 4, 5 และ 6) 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไข 

รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มทค.7) / 
IQA ระดับหลกัสูตร 

ทุกหลกัสูตรจัดท า SAR / รายงานในระบบ 
CHE QA Online และ EQA 

 

ผลการประเมินภายใน ระดับหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ข้อมูลตอ้งสอดคล้องกัน 
Curriculum mapping จุดขาว จดุด า 
และขีด แต่ละรายวิชาที่ระบุใน มคอ.2 

 

กระบวนการเรียนการสอน (ที่ท า 
ให้บรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง) 

 

การวดัและประเมินผล (มุ่งเนน้ผล 
การเรียนรู้ของนิสิต) 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 
(ตบช. 2.1) และการได้งานท าหรือ 
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา 

(ตบช. 2.2) 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

สภาฯ ให้ข้อเสนอแนะการ 
ด าเนนิงานหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ม ี
คุณภาพมากขึ้น 

สอดคล้อง
กัน 

จัดท าทุกภาคการศกึษา 
ก่อนเปิดสอนหรอืเปิดหลักสูตร 
 

จัดท าทุกสิน้ภาคการศกึษา 
ภายใน 30 วัน 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

สกอ. รับทราบหลักสูตรและ 
บันทึกไว้ในฐานขอ้มูล 

ประเมนิผลและทวนสอบผล 
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

การด าเนนิงานหลกัสูตรทั้งหมด 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ / สงัเคราะห ์
ภาพรวมทุกหลกัสูตร เสนอ 

 

ข้อมูลประกอบการจัดท าหลกัสูตรใหม่ 
และหลักสตูรปรับปรุง 
1) ผลการส ารวจความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 
2) ผลการส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัตขิองบัณฑิต 
ที่พึงประสงคร์ายหลักสูตร 
3) ผลการประเมนิความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนที่มีตอ่คุณภาพการจดัการเรียน 

ภายใน 30 วัน 

ผล มคอ.5, 
6 ปรับปรุง 
มคอ.3 
ภาค
การศกึษา
ถัดไป 



                                                               คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560          หน้า 20 
 

 
สูตรการค านวณ : เท่ากับ  

คะแนนที่ได้ = 

 

= 

  
 

3.22 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 19.31 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 6 

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3 
ผลรวมของค่าคะแนน

ประเมินของทุกหลักสูตร 
เท่ากับ 19.31 

3.22 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 1.1 - 01 เล่มรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร (มคอ.7) 
IDT 1.1 - 02 ตารางแสดงจ านวนบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 – ปีการศึกษา 2560 
IDT 1.1 - 03 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา จากงานทะเบียนนักศึกษา 
IDT 1.1 - 04 ตารางสรุปจ านวนบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
IDT 1.1 - 05 ตารางสรุปการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

 
 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีระดับคุณภาพดี  
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง  พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเอกชัย   หลายชั้น งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
สาขาวิชา รวม 

ฟฟ. ทอ. ทค. กผ. สร. สส. คณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ า 9 8 5 7 7 7 43 
- ปฏิบัติงานจริง 8 8 5 5 7 7 40 
- ลาศึกษาต่อ 1 - - 2 - - 3 
จ านวนอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- 1 - 1 1 2 5 

ร้อยละของประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 0.00 12.50 0.00 14.28 14.28 28.57 11.62 

 
 

สูตรการค านวณ :  
1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 

 
= 

 
5 X 100 

 
11.62 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

43 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

= 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 

 
 

= 
 

 
11.62 X 5 

 
1.45 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

40 
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ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 

สาขาวิชา 

จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้ง
หม

ด 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ทั้ง
หม

ดไ
ม่ร

วม
ศึก

ษา
ต่อ

 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม ศ.
 

รศ
. 

ผศ
. 

อ.
 

รว
ม 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 8 - 7 2 9 - - 1 8 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 8 - 8 1 7 - 8 - - 1 7 8 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 - 5 - 5 - 5 - - - 5 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 7 2 5 1 6 - 7 - - 3 4 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - 7 1 6 - 7 - - - 7 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 - 7 2 5 - 7 - - 1 6 7 
             

รวมทั้งสิ้น 43 3 40 5 36 2 43 - - 6 37 43 
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สรุปจ ำนวนบคุลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงำน : คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลย ี

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   

1 110207 นายหาญศึก สุชาติกุล อาจารย ์ วิชาการ 24-ต.ค.-39 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

2539 

2 110208 ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์ อาจารย ์ วิชาการ 26-มิ.ย.-38 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2551 

3 110209 นายพรประสิทธิ์   บุญทอง อาจารย ์ วิชาการ 19-ก.ค.-39 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2550 

4 110210 นายเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ ์ อาจารย ์ วิชาการ 16-ธ.ค.-48 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2542 

5 110211 นายคงศักดิ์ นาคทิม อาจารย ์ วิชาการ 5-ก.ย.-37 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2545 

6 110213 ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิร ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 30-ก.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

 

วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ 

2545 

7 110219 นายวิชยั พุ่มจันทร์ อาจารย ์ วิชาการ 6-ม.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2553 

8 110221 ผศ.สมพล บุญญสุวรรณโณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 3-ก.ค.-38 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถานบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2546 

9 110223 นายสมควร มณีนาค อาจารย ์ วิชาการ 13-ต.ค.-41 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

2541 

10 110224 นายอนุชิต อุไรรัตน์ อาจารย ์ วิชาการ 4-ธ.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2550 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวชิาการ)                   
1 210123 ผศ.นิวัฒน ์ มูเก็ม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วิชาการ 16-ส.ค.-53 เทคโนโลยีวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2553 

2 210295 ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 13-ต.ค.-57 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วท.ด. การจัดการธุรกิจ
บริการระหวา่ง

ประเทศ 

2555 

3 210313 นายคมสันต ์ ทับชัย อาจารย ์ วิชาการ 2-พ.ย.-52 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2551 

4 210315 นายสุนัน หนองเหล็ก อาจารย ์ วิชาการ 3-ก.พ.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2547 

5 210316 ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธ ี อาจารย ์ วิชาการ 1-ต.ค.-51 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2545 

6 210317 ผศ.ดร.คมกริช    ละวรรณวงษ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาเอก Hiroshima University 
ประเทศญี่ปุ่น 

 D.Eng. 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Science 

Engineering 

2558 

7 210318 นางอรจิตร แจ่มแสง อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2551 

8 210319 นายปริญญา กวีกจิบัณฑิต อาจารย ์ วิชาการ 1-ธ.ค.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

2552 

9 210320 นางสาวปิยะวรรณ   สูนาสวน อาจารย ์ วิชาการ 4-ม.ค.-53 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม 2550 

10 210321 นายวรุตม ์ บุญเลีย่ม อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี วท.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
เพื่อการศึกษา 

2552 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 
11 210322 นางสาวศิริเรือง   พัฒน์ช่วย อาจารย ์ วิชาการ 2-พ.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ วท.ม. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ
การส่ือสาร 

2552 

12 210323 ผศ.เฉลิมพล คล้ายนิล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 1-พ.ค.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ 2549 

13 210324 นายประสาน แสงเขียว อาจารย ์ วิชาการ 16-มี.ค.-54 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2553 

14 210325 นายอาทิตย ์ อยู่เย็น อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.พ.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2554 

15 210326 นายศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ อาจารย ์ วิชาการ 1-พ.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย 2554 

16 210327 นางสาวจิณกมล  ลุยจันทร ์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 15-ก.พ.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2554 

17 210328 นายสมพร พึ่งสม อาจารย ์ วิชาการ 20-เม.ย.-58 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วศ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

2557 

18 210329 นายวิศรุต สื่อสุวรรณ อาจารย ์ วิชาการ 3-เม.ย.-55 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2552 

19 210330 นายพิสิทธิ ์ เมืองน้อย อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 1-ต.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ 2553 

20 210331 นายทรงกลด ศรปีรางค์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 21-พ.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 

21 210333 นายทว ี หมัดส๊ะ อาจารย ์ วิชาการ 8-เม.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 

22 210439 นายวีรวัฒน์ เพ็งช่วย อาจารย ์ วิชาการ 1-พ.ค.-59 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว.ม. สื่อสารมวลชน 2554 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 
23 210337 นายภาสกร ศรีสุวรรณ อาจารย ์ วิชาการ 3-มิ.ย.-56 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศ 
2556 

24 210338 นายพงศกร หลีตระกูล อาจารย ์ วิชาการ 15-ต.ค.-57 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 

25 210339 ดร.อุไรวรรณ      พงสา อาจารย ์ วิชาการ 20-เม.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 2556 

26 210343 นายณัฎฐพล แจ้งจงด ี อาจารย ์ วิชาการ 24 -ม.ค- 57 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 

27 210344 นายธีรพล ยอดโรจน ์ อาจารย ์ วิชาการ 2 -มิ.ย -57 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

2553 

28 210366 นางสาววิลาวรรณ    สุขชนะ อาจารย ์ วิชาการ 15 พ.ย. 56 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2556 

29 210369 นายพิสิฐ    พรพงศ์เตชวานิช อาจารย ์ วิชาการ 15-ก.ค.-57 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2557 

30 210371 นางสาวธารทิพย ์ ขนาบศักดิ ์ อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.พ.-58 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ศบ.ม. สื่อสารมวลชน 2557 

31 210312 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ อาจารย ์ วิชาการ 22-ธ.ค.-58 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ 

2558 

32 210370 นายภูเมศร์       แสงระยับ อาจารย ์ วิชาการ 16-มิ.ย.-59 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2558 

33 210368 นายคณาพจน ์  ยอดมณ ี อาจารย ์ วิชาการ 1-มิ.ย.-60 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2559 

34 210332 นายเฉลิม  จินาตุน อาจารย ์ วิชาการ 18-ธ.ค.-60 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 

35 210441 นายสัญญา  วุฒิกรณ์ อาจารย ์ วิชาการ 18-ธ.ค.-60 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศศ.ม. เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2560 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมายประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 ร้อยละ  11.62 1.45 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 1.2 - 01 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจ า) 
IDT 1.2 - 02 จ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามคุณวุฒิ 
  
 
 
จุดเด่น 

1.  
2.  

  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ครอบคลุมทุกสาขา  
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการเรียนต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 

2.  
  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายวรุตม์  บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางพวงผกา  แก้วพลอย งานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560          หน้า 28 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :   

เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
สาขาวิชา รวม 

ฟฟ. ทอ. ทค. กผ. สร. สส. คณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 9 8 5 7 7 7 43 
- ปฏิบัติงานจริง 8 8 5 5 7 7 40 
- ลาศึกษาต่อ 1 - - 2 - - 3 
ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 8 7 5 4 7 6 37 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 - 3 - 1 6 
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ - - - - - - - 
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - - - - - 
ร้อยละของประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 11.11 12.50 0.00 42.85 0.00 14.28 13.95 

 
สูตรการค านวณ:  

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 

 
 

= 
 

 
6 

 
 

X 100  = 

 
 

13.95 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
43 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 5 

 
= 
 

 
13.95 

 
 

X 5 = 1.16 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
60 
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ข้อมูลบุคลากร 
บุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 

สาขาวิชา 

จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้ง
หม

ด 

ลา
ศึก

ษา
ต่อ

 

ทั้ง
หม

ดไ
ม่ร

วม
ศึก

ษา
ต่อ

 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

รว
ม ศ.
 

รศ
. 

ผศ
. 

อ.
 

รว
ม 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 8 - 7 2 9 - - 1 8 9 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 8 - 8 1 7 - 8 - - 1 7 8 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 - 5 - 5 - 5 - - - 5 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 7 2 5 1 6 - 7 - - 3 4 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 - 7 1 6 - 7 - - - 7 7 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 - 7 2 5 - 7 - - 1 6 7 
             

รวมทั้งสิ้น 43 3 40 5 36 2 43 - - 6 37 43 
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สรุปจ ำนวนบคุลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงำน : คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   

1 110207 นายหาญศึก สุชาติกุล อาจารย ์ วิชาการ 24-ต.ค.-39 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

2539 

2 110208 ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์ อาจารย ์ วิชาการ 26-มิ.ย.-38 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2551 

3 110209 นายพรประสิทธิ์   บุญทอง อาจารย ์ วิชาการ 19-ก.ค.-39 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

2550 

4 110210 นายเอกรินทร์ วิจิตต์พันธ ์ อาจารย ์ วิชาการ 16-ธ.ค.-48 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2542 

5 110211 นายคงศักดิ์ นาคทิม อาจารย ์ วิชาการ 5-ก.ย.-37 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2545 

6 110213 ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิร ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 30-ก.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

 

วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูป
โลหะ 

2545 

7 110219 นายวิชยั พุ่มจันทร์ อาจารย ์ วิชาการ 6-ม.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2553 

8 110221 ผศ.สมพล บุญญสุวรรณโณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 3-ก.ค.-38 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถานบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. ไฟฟ้า 2546 

9 110223 นายสมควร มณีนาค อาจารย ์ วิชาการ 13-ต.ค.-41 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-
ไฟฟ้าก าลัง 

2541 

10 110224 นายอนุชิต อุไรรัตน์ อาจารย ์ วิชาการ 4-ธ.ค.-40 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2550 
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ล าดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ วันเริ่ม สังกัดสาขาวชิาฯ/ วุฒิ สถานศึกษา วุฒิ สาขาวชิา ปีที่จบ 

ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวชิาการ)                   
1 210123 ผศ.นิวัฒน ์ มูเก็ม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วิชาการ 16-ส.ค.-53 เทคโนโลยีวิศวกรรม 

อุตสาหการ 
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2553 

2 210295 ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 13-ต.ค.-57 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วท.ด. การจัดการธุรกิจ
บริการระหวา่ง

ประเทศ 

2555 

3 210313 นายคมสันต ์ ทับชัย อาจารย ์ วิชาการ 2-พ.ย.-52 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2551 

4 210315 นายสุนัน หนองเหล็ก อาจารย ์ วิชาการ 3-ก.พ.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2547 

5 210316 ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธ ี อาจารย ์ วิชาการ 1-ต.ค.-51 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2545 

6 210317 ผศ.ดร.คมกริช    ละวรรณวงษ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาเอก Hiroshima University 
ประเทศญี่ปุ่น 

 D.Eng. 
Mechanical 
Engineering 

Mechanical 
Science 

Engineering 

2558 

7 210318 นางอรจิตร แจ่มแสง อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2551 

8 210319 นายปริญญา กวีกจิบัณฑิต อาจารย ์ วิชาการ 1-ธ.ค.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

2552 

9 210320 นางสาวปิยะวรรณ   สูนาสวน อาจารย ์ วิชาการ 4-ม.ค.-53 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม 2550 

10 210321 นายวรุตม ์ บุญเลี่ยม อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบุรี วท.ม. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
เพื่อการศึกษา 

2552 
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ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 
11 210322 นางสาวศิริเรือง   พัฒน์ช่วย อาจารย ์ วิชาการ 2-พ.ย.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ วท.ม. เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ
การส่ือสาร 

2552 

12 210323 ผศ.เฉลิมพล คล้ายนิล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิชาการ 1-พ.ค.-52 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ 2549 

13 210324 นายประสาน แสงเขียว อาจารย ์ วิชาการ 16-มี.ค.-54 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสา
หการ 

2553 

14 210325 นายอาทิตย ์ อยู่เย็น อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.พ.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2554 

15 210326 นายศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ อาจารย ์ วิชาการ 1-พ.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย 2554 

16 210327 นางสาวจิณกมล  ลุยจันทร ์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 15-ก.พ.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2554 

17 210328 นายสมพร พึ่งสม อาจารย ์ วิชาการ 20-เม.ย.-58 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร วศ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

2557 

18 210329 นายวิศรุต สื่อสุวรรณ อาจารย ์ วิชาการ 3-เม.ย.-55 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
มหานคร 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2552 

19 210330 นายพิสิทธิ ์ เมืองน้อย อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 1-ต.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมวัสด ุ 2553 

20 210331 นายทรงกลด ศรีปรางค์ อาจารย ์
(ลาศึกษาต่อ) 

วิชาการ 21-พ.ค.-55 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 
 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2554 

21 210333 นายทว ี หมัดส๊ะ อาจารย ์ วิชาการ 8-เม.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 

22 210439 นายวีรวัฒน์ เพ็งช่วย อาจารย ์ วิชาการ 1-พ.ค.-55 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว.ม. สื่อสารมวลชน 2554 
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ที่ อัตรา 
   

ต าแหน่ง ปฏิบตัิงาน ฝ่ายงาน การศึกษา   การศึกษา   การศึกษา 
23 210337 นายภาสกร ศรีสุวรรณ อาจารย ์ วิชาการ 3-มิ.ย.-56 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และ

สารสนเทศ 
2556 

24 210338 นายพงศกร หลีตระกูล อาจารย ์ วิชาการ 15-ต.ค.-57 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
การผลิต 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 2557 

25 210339 ดร.อุไรวรรณ  พงสา อาจารย ์ วิชาการ 20-เม.ย.-58 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ด. วิศวกรรมเคมี 2556 

26 210343 นายณัฎฐพล แจ้งจงด ี อาจารย ์ วิชาการ 24 -ม.ค- 57 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 

27 210344 นายธีรพล ยอดโรจน ์ อาจารย ์ วิชาการ 2 -มิ.ย -57 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

2553 

28 210366 นางสาววิลาวรรณ  สุขชนะ อาจารย ์ วิชาการ 15 พ.ย. 56 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2556 

29 210369 นายพิสิฐ  พรพงศ์เตชวานิช อาจารย ์ วิชาการ 15-ก.ค.-57 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2557 

30 210371 นางสาวธารทิพย ์ ขนาบศักดิ ์ อาจารย ์ วิชาการ 1-ก.พ.-58 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ศบ.ม. สื่อสารมวลชน 2557 

31 210312 นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์ อาจารย ์ วิชาการ 22-ธ.ค.-58 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ 

2558 

32 210370 นายภูเมศร์       แสงระยับ อาจารย ์ วิชาการ 16-มิ.ย.-59 เทคโนโลยีวิศวกรรม 
อุตสาหการ 

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 2558 

33 210368 นายคณาพจน ์  ยอดมณ ี อาจารย ์ วิชาการ 1-มิ.ย.-60 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2559 

34 210332 นายเฉลิม  จินาตุน อาจารย ์ วิชาการ 18-ธ.ค.-60 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 

35 210441 นายสัญญา  วุฒิกรณ์ อาจารย ์ วิชาการ 18-ธ.ค.-60 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ศศ.ม. เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

2560 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 ร้อยละ  13.95 1.16 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 1.3 - 01 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการจัดท าผลงานทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
IDT 1.3 - 02 จ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

  
 
 

จุดเด่น 
1.  
2.  

  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมการจัดท าผลงานทางวิชาการ  
2. มีการจัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
3. ควรจะมีการพัฒนาให้อาจารย์ประจ าท าผลงานทางวิชาการ (ผศ.) เพ่ิมขึ้น  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายวรุตม์  บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางพวงผกา  แก้วพลอย งานบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :   
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหวา่งจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑม์าตรฐานและน ามาเทียบกับ    

ค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5  คะแนน  และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางค์ดังนี้ 
ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตร่้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรอืต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตร่้อยละ 10.01 และไมเ่กินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ

บัญญัตไิตรยางศ์ตามสตูรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสตูรนั้นๆ     
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า:  

1. ค านวณค าหนว่ยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคณูระหว่างจ านวน 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแตล่ะรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมสีูตรการค านวณดังนี้ 

SCH = Σnici   (เมื่อni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ ici = จ านวนหนว่ยกิตของวิชาทีI่) 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี ้

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) = 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหม้ีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบณัฑติศึกษา  
ใหเ้ป็นระดบัปริญญาตรีเพื่อน ามารวมค านวณหาสดัส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ FTES ระดับบณัฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (2 x FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปรญิญาตร ี+ (1.8 x FTES ระดบับัณฑติศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชีการ 
จัดการการท่องเท่ียวเศรษฐศาสตร์ 

25:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 7. นิตศิาสตร์ 50:1 
3.วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ 
ผังเมือง 

8:1 9. ศิลปกรรมศาสตร์วจิิตรศิลปแ์ละประยกุต์ศิลป์ 8:1 

5. เกษตรป่าไม้และประมง 20:1 10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้.- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 

ปีการศึกษา 2560 
(1 มิ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61) 

ฟฟ. ทอ. ทค. กผ. สร. สส. รวม 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

92.14 48.22 115.00 36.11 90.03 126.36 507.86 

 - ระดัปริญญาตรี 92.14 48.22 115.00 36.11 90.03 126.36 507.86 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 9 8 5 7 7 7 43 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

10.24 6.03 23.00 5.16 12.86 18.05 11.81 

ร้อยละ (8.19) 
คะแนน 5 

 

สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

ค่าร้อยละ ได้  11.81 – 20    X 100 = ได้ร้อยละ – 8.19 
      20 

 
 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5  คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น  0  คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้ = 
(20 –ค่าร้อยละที่ค านวณไดจ้ากขอ้ 1) 

X 5 = 
(20 – (-8.19) x 5 5 คะแนน 

10 10  
 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ –15 ร้อยละ  –8.19 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 1.4 - 01 ตารางสรุปค่า FTES การเรียนการสอนของนักศึกษา 

  
 

ตารางสรุป  FTES  การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา  2560 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

คณะ / สาขาวิชา 
วังไกลกังวล รวม FTES  

ปกติ สมทบ ปกติ สมทบ 

ปริญญาตรี         

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 126.36 0.00 126.36 0.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 90.03 0.00 90.03 0.00 

เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 115.00 0.00 115.00 0.00 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 92.14 0.00 92.14 0.00 

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 48.22 0.00 48.22 0.00 

เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 36.11 0.00 36.11 0.00 

รวม 507.86 0.00 507.86 0.00 

รวมทั้งสิ้น 507.86 507.86 
 
 

จุดเด่น 
1.  
2.  

  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง  พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเอกชัย   หลายชั้น งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมิน : 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
1 จัดบริการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 ตามขั้นตอน
ดังนี้ 
     1 .ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตรได้
ท าหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้แก่นักศึกษา โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา2560 
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ท าหน้าที่
ในการดูแลรับผิดชอบนักศึกษาที่ 
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การ
วางแผนการลงทะเบียนเรียน และ
การ ใช้ ชี วิ ต ในมหาวิทยาลั ยของ
นักศึกษา เป็นต้น 
     2.ก าหนดกิจกรรมและบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ซึ่งคณะฯ ด าเนินการจัด
โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักคณะฯ 
ผู้ บริหาร  อาจารย์ที่ ปรึ กษาและ
คณาจารย์ภายในคณะ รวมทั้งเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและปรับตัวเพ่ือเข้า
ศึกษาในคณะฯ  
 

IDT 1.5-1-01  โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
IDT 1.5-1-02ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา2560 
IDT 1.5-1-03 แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา 
IDT 1.5-1-04 โครงสร้างคณะ
(ฝ่ายให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ) 
 



                                                               คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560          หน้า 39 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

     โดยผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงและให้
การต้อนรับนักศึกษาใหม่  พร้อม
บรรยายกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. แนวทางการเรียนในมหาวิทยาลัย 
2. ระบบสารสนเทศของนักศึกษา 
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
4. ระบบงานทะเบียน 
5.  บทบาทของนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2 มีการให้ข้อมูลของ

หน่วยงาน ที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น แผนการ
เรียน ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่าง
ของสาขาวิชา และข่าวสารอ่ืนๆ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และบอร์ด
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ภ า ย ใ น ค ณ ะ ฯ 
ตลอดจนมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ นั ก ศึ ก ษ า ส่ ง ไ ป ที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษาและ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียนทาง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาแจ้งให้
นักศึกษาได้ทราบ ร่วมถึงการสื่อสาร
ผ่านสังคมออนไลน์ Facebook ของ
คณะฯ เป็นต้น  
• เว็บไซต์ของคณะ (IDT 1.5-2-01) 
• บอร์ดประชาสัมพันธ์ (IDT 1.5-2-02)   
• เพจ Facebook ของคณะ (IDT 
1.5-2-03) 
• ตัวอย่างของนักศึกษาที่ไปท างาน 
Part Time (IDT 1.5-3-01) 
 
 
 
 

IDT 1.5-2-01 Print out เว็บไซต์
คณะฯ www.idt.rmutr.ac.th,  
IDT 1.5-2-02 ภาพถ่ายตัวอย่าง
บอร์ดประชาสัมพันธ์  
IDT 1.5-2-03  เพจ Facebook 
ของคณะ 
IDT 1.5-2-04 ตัวอย่างของ
นักศึกษาที่ไปท างาน Part Time  
 

http://www.idt.rmutr.ac.th/
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3 จัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการท างาน 
เมื่อส าเร็จการศึกษา  
แก่นักศึกษา 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา เมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
     1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ปี 2560 คณะฯ มีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้นักศึกษาเข้า
สู่กระบวนการการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ใน
การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้า
สู่วิชาชีพให้กับบัณฑิตที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึง
ข้อมูลส าคัญเพ่ือการตัดสินใจในสาขา
อาชีพที่ตนเองสนใจจากบุคลากร
ส าคัญในองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัวที่ประสบความส าเร็จ  
     2.โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 5 โดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของนักศึกษาที่จ าเป็น
จะต้องเรียนรู้โลกภายนอก จึงได้จัด
ให้มีการเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจ าต้องเป็นนักศึกษา
จะต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันโลกไป
ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมี
วัตถุประสงค์ที่ จะผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้และความเข้าใจในการด าเนิน
ธุรกิจ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพหลัง
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ประกอบธุรกิจ
เพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป 
 

IDT 1.5-3-01 โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ปี 2560 
IDT 1.5-3-02 โครงการศึกษาดู
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5  
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4 ประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ  ในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ
ข อ ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
จัดบริการ ในข้อ 1-3 ทุกข้อ  
     โดยมีระดับผลการประเมินไม่ต่ า
กว่า 3.51 ทุกกิจกรรม 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    
ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 4.27 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา   
ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 4.22 
- โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 5 มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 4.12 
 
 
 
 
 

IDT 1.5-4-01 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 
IDT 1.5-4-02 โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
IDT 1.5-3-03 โครงการศึกษาดู
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5  

 
5 น าผลการประเมินจาก

ข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูลเพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้ น าผลการประ เมิ นจ ากข้ อ  4        
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การ ให้ ข้ อมู ล  เ พ่ื อส่ ง ใ ห้ ผ ลกา ร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา โดยน าเข้าที่
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ        
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ต.ค 2560 
ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง
และพัฒนาดังนี้ 
     1. การปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย  
     2. การเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับการท า
กิจกรรมและพักผ่อนของ นักศึกษา
ระหว่างรอเรียน  
     3. ปรับปรุงห้องเรียนให้มีประ 
สิทธิภาพ ในการเรียนการสอนมากขึ้น  

IDT 1.5-5-01 ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นของ โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
IDT 1.5-5-02 ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นของ โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา 2560 
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     4. น าข้อเสนอแนะในโครงการ
พบผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่  ตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักศึกษา ในปีการศึกษา 
2560 ซึ่งมีการจัดโครงการโครงการ
พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว และมี
ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเ พ่ิมมากขึ้ น  คือ 1. 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 
 

 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ 

ที่เป็นประโยชน์ 
ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการ ให้ข้ อมูลและความรู้ ที่ เป็น
ประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
•เว็บไซต์คณะ  
•บอร์ดประชาสัมพันธ์(IDT 1.5-6-02) 
•เว็บไซต์ศิษย์ เก่ าสาขา เ พ่ือเป็น
แหล่ งข้อมูลที่ เป็นประโยชน์และ
แลกเปลี่ยนความรู้( IDT 1.5-6-03) 
     รวมทั้ง คณะยังมีการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาวิชาการให้ศิษย์ เก่า      
ในโครงการอบรมให้ความรู้ พ้ืนฐาน
อุปกรณ์ ในงานระบบไฟฟ้าและ
มาตรฐานต่างๆในงานระบบสู่วิศวกร
ยุกต์ ใหม่  เ พ่ือรองรับสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
ในการให้ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน

IDT 1.5-6-01 Print out เว็ปไซต์
คณะฯ 
IDT 1.5-6-02 ภาพถ่ายตัวอย่าง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และป้าย
ประกาศรับสมัครงาน 
IDT 1.5-6-03 Facebook ศิษย์
เก่าของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กรรมคอมพิวเตอร์  
IDT 1.5-6-04 โครงการอบรม 
ให้ความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในระบบ
ไฟฟ้าและมาตรฐานต่างๆ  
ในงานระบบสู่วิศวกรยุกต์ใหม่  
เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่  5 
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เกี่ยวกับมาตรฐาน ด้านวิศวกรรม 
ด้านการออกแบบ การเลือกใช้งาน 
มาตรฐานและ อุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับงานระบบไฟฟ้า อุปกรณ์
ประกอบในงานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า เป็นต้น  
(IDT 1.5-6-04) 
 
 

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดเด่น 

1. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
 และศิษย์เก่าที่หลากหลายผ่านช่องทาง เว็บไซต์คณะฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์  

2.  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง   พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายฮารูณ     ยิงทา งานเทคโนโลยีการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการประเมิน : 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ   
โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา 
และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
ร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
    โดยกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด   
ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2560   
มีความสอดคล้องกับ TQF 5 
ประการ  ตลอดจนมีการก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย วั ด
ค ว าม ส า เ ร็ จ ต าม แผนก า ร จั ด
กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDT 1.6–1–01 แผนการจัด
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม  
(1) มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ        
ให้ครบถ้วนคุณธรรม 
จริยธรรม  

(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  การสื่อสารและ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระดั บปริ ญญาตรี  ในด้ านต่ างๆ 
ประกอบด้วย 
1) คุณธรรม จริยธรรม คือ โครงการ
ตามรอยพ่อ เรียนรู้ชุมชนเขาเต่า , 
โครงการค่าย อุตสาหการอาสา
พัฒนาชนบท  
2) ความรู้ คือ โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
3) ทักษะทางปัญญา  
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 

IDT 1.6-2-01 โครงการตามรอย
พ่อ เรียนรู้ชุมชนเขาเต่า 
IDT 1.6-2-02 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560  
IDT 1.6-2-03 โครงการค่ายอุต
สาหการอาสาพัฒนาชนบท 
IDT 1.6-2-04 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน “วังไกลกังวลเกมส์ 
ครั้งที่ 18” 
IDT 1.6-2-05 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 
2560 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา  
แก่นักศึกษา 
 
 
 
 

    คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีนโยบายให้ความรู้และทักษะด้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ วิธีการ 
ในการประกันคุณภาพ  โดยจั ด
กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมสโมสรนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDT 1.6-3-01 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ  
น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
การด าเนินงานครั้งต่อไป 
 
 
 
 

    คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการประเมินผลความส าเร็ จใน     
ทุกกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา จ านวน 3 โครงการ 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป 

IDT 1.6-4-01แบบประเมิน
โครงการตามรอยพ่อ เรียนรู้
ชุมชนเขาเต่า 
IDT 1.6-4-02 แบบประเมิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560  
IDT 1.6-4-03 แบบประเมิน
โครงการค่ายอุตสาหการอาสา
พัฒนาชนบท 
IDT 1.6-4-04 แบบประเมิน
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
“วังไกลกังวลเกมส์ ครั้งที่ 18” 
IDT 1.6-4-05 แบบประเมิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 1.6-4-06 น าผลการประเมิน 
บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

  ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการประเมินความส าเร็จทุกโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีการประเมิน
ความส าเร็ จในภาพรวมได้ ระดับ
คะแนน 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 
1. โครงการตามรอยพ่อ เรียนรู้
ชุมชนเขาเต่า ผลการประเมินร้อยละ 
100 ระดับคะแนน 89.14 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลการ
ประเมินร้อยละ 95.20 ระดับคะแน 
4.76 
3. โครงการค่ายอุตสาหการอาสา
พัฒนาชนบท ผลการประเมินร้อยละ 
95.00 ระดับคะแนน 4.33 
 
 

IDT 1.6-5-01 ผลการประเมิน
โครงการตามรอยพ่อ เรียนรู้
ชุมชนเขาเต่า 
IDT 1.6-5-02 ผลการประเมิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจ าปีการศึกษา 2560  
IDT 1.6-5-03 ผลการประเมิน
โครงการค่ายอุตสาหการอาสา
พัฒนาชนบท  
IDT 1.6-5-04 ผลการประเมิน
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
“วังไกลกังวลเกมส์ ครั้งที่ 18” 
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 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีการน าผลการประเมิน และจาก
อุปสรรคข้อเสนอแนะภายในกิจกรรม/
โครงการ เข้าวาระการประชุม เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงในครั้งถัดไป 
 
 

IDT 1.6-6-01 น าข้อเสนอแนะ
หรื อปั ญหาอุ ปสรรค บั นทึ ก
รายงานการประชุ ม  ในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้ง
ถัดไป 

 

 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดเด่น 

1. มีการด าเนินงานกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีครบถ้วน 
2.  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง   พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.สุนิดา      แสงอาวุธ งานกิจกรรมนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ผลการประเมิน : 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

        คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินงานด้านการ
วิจัย มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
ดังนี้ 
      คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือใช้ ในการ
บริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ มาใช้ใน
การบริหารงานวิจัยภายในหน่วยงาน ใน
ส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย
ของคณะ ติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณวิจัย พร้อมทั้ง จัดเก็บและ
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ง า น วิ จั ย 
ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ร า ย ง า น วิ จั ย  ก า ร น า
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่/ใช้ประโยชน์ 
โดยมีฐานข้อมูลงานภายในคือ ฐานข้อมูล
ง า น วิ จั ย  ( IDT2.1-1-01) แ ล ะ ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทาง
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (IDT2.1-1-
02) ที่เชื่อมโยงการด าเนินงานตั้งแต่การ
เสนอ โครงการวิ จั ย  ก ารส่ ง ข้ อ เสนอ 
ประกาศผล รายงานผลและติดตามผล 
พร้อมทั้งได้มีการน าระบบสารสนเทศจาก
เครือข่ายงานวิจัยภายนอกมาใช้งานร่วม
ด้วย คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

IDT2.1-1-01 Print Out 
หน้ า เว็บ ไซต์ฝ่ ายวิ จั ยและ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT2.1-1-02  Print Out 
หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
IDT2.1-1-03  Print Out 
หน้าเว็บไซต์ระบบการบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ NRMS ของ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

แห่งชาติ (IDT2.1-1-03)  
         ด้านแหล่งเงินทุนวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ มี
การประชาสัมพันธ์ข่าวการให้ทุนสนับสนุน
ประเภทต่าง ๆ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกผ่านหนังสือเวียน แจ้ง
หั ว ห น้ า ส า ข า วิ ช า ผ่ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ หรืออาจดูได้
จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
        การติดตาม ทางคณะฯ จะมีฝ่าย
วิชาการและวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลของ
อาจารย์ที่ท างานวิจัย ในแต่ละปีการศึกษา
เป็นรายเดือน ไตรมาสและรายปี 
        การประเมินผล ส าหรับงบประมาณ
เงินแผ่นดินและเงินรายได้ที่เป็นทุนวิจัย
ภายใน งานวิจัยฯ จะติดตามผลงานวิจัยใน
แต่ละปีงบประมาณ เพ่ือประสานส่งให้กับ
ตามกระบวนการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาต่อไป         

 
2 สนับสนุนพันธกิจด้าน

การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์
หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงาน

        คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย  มีการด าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห รื อ ห้ อ ง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือ
ศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
        คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มี
การจั ดตั้ ง ฝ่ าย วิ ช าการและวิ จั ย  เป็ น
หน่ วยงานสนับสนุนงานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ตามโครงสร้างของคณะฯ เพ่ือให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการ 
ช่องทางการขอทุน งบประมาณจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ  การค้นคว้าหาข้อมูล วิธีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดย
มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นที่
ปรึกษา และนักวิจัยสามารถขอค าปรึกษา

IDT2.1-2-01 ค าสั่งคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ เชี่ยวชาญในการยกระดับ
คุณภาพงานวิจัย 
IDT2.1-2-02 ค าสั่งคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เรื่อง แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
IDT2.1-2-03 ภาพถ่าย
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ
สาขาวิชาฯ 
IDT2.1-2-04 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการด้านการผลิต
แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ส า ห รั บ
อุตสาหกรรม 
IDT2.1-2-05 ภ า พ ถ่ า ย
ห้องปฏิบัติการด้านฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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สร้างสรรค์เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เช่นการจัด
ประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

 
 
 

จากคณะกรรมการผู้ เชี่ ยวชาญในการ
ยกระดับคุณภาพงานวิจัย ( IDT2.1-2-01) 
และมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (IDT2.1-2-02) ในการ
สนับสนุน ให้ ค าปรึ กษา  แนะน า  และ
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น
ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  
          คณะฯ มีห้ องปฏิบัติ การ ในทุก
สาขาวิชาฯ ที่สามารถรองรับอาจารย์และ
นักวิจัยเพ่ือด าเนินการงานวิจัย ( IDT2.1-2-
03) และคณะฯ มีศูนย์บริการวิชาการเพ่ือ
จัดหารายได้ประจ าคณะฯ เพ่ือให้บริการแก่
อาจารย์ นักวิจัยและบุคคลภายนอก จ านวน 
3 ศูนย์ฯ  คือ 
       1) ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิต
และการทดสอบส าหรับ อุตสาหกรรม 
(IDT2.1-2-04)   
       2) ศูนย์บริการวิชาการด้านฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IDT2.1-2-05) และ  
       3) ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิต
และฝึกอบรมงานสื่อสารมวลชน (IDT2.1-2-
06) 
        2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ : 
คณะฯ ได้ใช้แหล่งข้อมูลทางวิชาการและที่
สนับสนุนงานวิจัย โดยคณะฯ จะร่วมกับ
ห้องสมุดส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
(IDT2.1-2-07) เป็นหน่วยรองรับและมีศูนย์
คอมพิวเตอร์ (IDT2.1-2-08) อ านวยความ
สะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ 
        3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  :  คณะฯ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในอาคารปฏิบัติงาน ซึ่ง
มีการดูแลความปลอดภัยโดยใช้ระบบกล้อง

IDT2.1-2-06  ภ า พ ถ่ า ย
ห้องปฏิบัติการด้านการผลิต
แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ง า น
สื่อสารมวลชน 
IDT2.1-2-07 ภาพถ่าย
ห้องสมุดส านักงานวิทยาเขต
วังไกลกังวล  
IDT2.1-2-08 ภาพถ่ายการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูล 
IDT2.1-2-09 ภาพถ่ายกล้อง
วงจรปิดภายในห้องปฏิบัติการ
ประจ าสาขาวิชาฯ  
IDT2.1-2-10 รายชื่อและ
ภาพถ่ายเจ้ าหน้าที่ ประจ า
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น แ ต่ ล ะ
สาขาวิชาฯ  
IDT2.1-2-1 1   ภ า พ ถ่ า ย
กิ จ ก ร รม โ ค ร ง ก า ร พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือจัดการ
องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ในระหว่างวันที่ 24-
25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมมธุรดา ศูนย์ปฏิบัติการ
การโรงแรงและการท่องเที่ยง
ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน  
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วงจรปิด ( IDT2.1-2-09) ตลอดจนมี
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ดู แ ล
ห้องปฏิบัติการประจ าแต่ละสาขาวิชาฯ 
(IDT2.1-2-10) 
        4 .  กิ จกรรมวิชาการที่ ส่ ง เสริ ม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น งานจัด
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ก า ร จั ด แ ส ด ง ง า น
สร้างสรรค์การจัดให้ มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting professor) :   
      1. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่นักวิจัย โดยเชิญวิทยากรผู้เชียว
ชาญและมีประสบการณ์มาบรรยายให้
ความรู้เรื่องการน าเสนอผลงานที่ได้รับทุน 
การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนประสบการณ์ในการด าเนินงานด้าน
การวิจัยระหว่างกัน การพัฒนางานวิจัยใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เผยแพร่ผลงานการวิจัย 
นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก (IDT2.1-2-11) 
 
 
 

 
3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

เป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

        คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย โดย
ผ่านกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน 2 ประเภท 
ได้ แก่  งบประมาณเ งิ นแผ่ นดิ น  และ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ทั้ ง นี้ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ยั ง ไ ด้
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย ( IDT2.1-3-01) ( IDT2.1-3-
02 )  เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก วิ จั ย จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน  
         ในปี งบประมาณ 2561 คณะฯ 
ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ต่าง ๆ ดังนี้ 

IDT2.1-3-01 บันทึกประกาศ
รับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน
วิจัย  คปก.ต่อยอด รุ่นที่  3 
ประจ าปี 2561 
IDT2.1-3-02 บันทึกประกาศ
รับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ นั ก วิ จั ย ด้ า น
ยุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของกองทัพและการป้องกัน
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
IDT2.1-3-03   ตา ร า งส รุ ป
โครงการวิจัยงบประมาณเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
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 งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 
11 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 5,557,700 บาท (IDT2.1-
3-03) 

 งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 7 
โครงการ เป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 451,000 บาท (IDT2.1-3-
04) 

 

2561 
IDT2.1-3-04 ตารางสรุป
โครงการวิจัยงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

 
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

          มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนามีนโยบายเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตี พิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ดังนี้ 
        1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ( IDT2.1-4-
01)  
        2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพ่ือ
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ (IDT2.1-4-02)  
        3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่ าด้ วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2553  
(IDT2.1-4-03)  
         ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ 
มีงบประมาณสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัด
เดินทางเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าลงทะเบียน  ดังนี้ 
        1. นักวิจัยราย ผศ.ดร.อาคีรา  ราช
เวียง เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้ง

IDT2.1-4-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรั ตน โกสิ นทร์  เ รื่ อ ง 
หลั ก เ กณฑ์และ อัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
บ ท ค ว า ม วิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  
IDT2.1-4-02 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรั ตน โกสิ นทร์  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน
บุคลากรเพ่ือไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  
IDT2.1-4-03   ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
พ.ศ. 2553  
IDT2.1-4-04 บันทึกข้อความ
ขอรับเงินสนับสนุนในการเข้า
ร่ ว ม น า เ ส น อผ ล ง า น ท า ง
วิชาการของนักวิจัยราย ผศ.
ดร.อาคีรา ราชเวียง 
IDT2.1-4-05 บันทึกข้อความ
ขอรับเงินสนับสนุนในการเข้า
ร่ ว ม น า เ ส น อผ ล ง า น ท า ง
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ที่ 3 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Thailand 
4.0” ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 
2560 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.
เมือง จ.ขอนแก่น (IDT2.1-4-04) 
        2. นักวิจัยราย ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม,  
นายปริญญา  กวีกิจบัณฑิต, นางสาวอุไร
วรรณ  พงสา, นางอรจิตร  แจ่มแสง,  นาย
ทวี  หมัดส๊ะ, นายประสาน  แสงเขียว, นาย
ภูเมศวร์  แสงระยับ และนายจิรายุ  ครือ
เครือ เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทค โน โ ลยี ร า ชม งคล  ค รั้ ง ที่  9  ( 9 th 
RMUTNC) ในระหว่าง 7-9 สิงหาคม 2560 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  (IDT2.1-4-
05) 
        3. นักวิจัยราย ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิ
ศิ ริ  ขอรั บทุนสนับสนุน ในการตี พิม พ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 
ชื่อวารสาร “วารสารวิชาการและวิจัย มท
ร.พระนคร” ปีที่  11 ฉบับที่  2  เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (IDT2.1-4-06) 
        4. นักวิจัยราย ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิ
ศิ ริ  ขอรั บทุนสนับสนุน ในการตี พิม พ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 
ชื่อวารสาร “วารสาร มทร.อีสาน”  ปีที่ 10 
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 
(IDT2.1-4-07) 
        5. นักวิจัยราย ผศ.เฉลิมพล คล้าย
นิล  ขอรั บทุนสนับสนุน ในการตี พิม พ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 
ชื่อวารสาร “วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ปีที่ 24 เล่มที่ 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 (IDT2.1-4-
08) 

วิชาการของนักวิจัยราย ผศ.
นิวัฒน์  มูเก็ม, นายปริญญา 
กวีกิจบัณฑิต,  นางสาวอุไร
วรรณ พงสา, นางอรจิตร แจ่ม
แสง, นายทวี หมัดส๊ะ, นาย
ประสาน แสงเขียว, นายภูเม
ศวร์ แสงระยับ และนายจิรายุ 
ครือเครือ เข้าร่วมน าเสนอ
และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีประกวด ในงาน
ประชุมวิ ชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล  ค รั้ ง ที่  9  ( 9 th 
RMUTNC) ในวันที่ 7-9 
สิงหาคม 2560 ณ อาคารชา
เลนเจอร์ฮอลล์  ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 
IDT2.1-4-06 บันทึกข้อความ
ขอรับเงินการสนับสนุนตีพิมพ์
บท ค ว า ม วิ จั ย ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติ ของนักวิจัยราย 
ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ เรื่อง 
“ผลกระทบของตัวแปรใน
กระบวนการดัดขึ้นรูปแบบ
อิสระที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดี ดตั วกลั บของ โ ลหะแผ่ น
อลูมิเนียมผสม AA6016” 
IDT2.1-4-07 บันทึกข้อความ
ขอรับเงินการสนับสนุนตีพิมพ์
บท ค ว า ม วิ จั ย ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติ ของนักวิจัยราย 
ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ เรื่อง 
“ปัจจัยที่เหมาะสมในการดึง
ลวดเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีผลต่อ
คุณภาพชิ้นงานส าเร็จ” 
IDT2.1-4-08 บันทึกข้อความ
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ขอรับเงินการสนับสนุนตีพิมพ์
บท ค ว า ม วิ จั ย ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติ ของนักวิจัยราย 
ผศ.เฉลิมพล คล้ายนิล เรื่อง 
“การศึกษาอิทธิพลของระยะ
ช่ อ ง ว่ า ง ค ม ตั ด ที่ มี ผ ล ต่ อ
พฤติกรรมการสึกกรอของ
แ ม่ พิ ม พ์ ส า ห รั บ ก า ร ตั ด
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง” 

 
5 มีการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์และนักวิจัยมีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

     คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
และนักวิจัยเข้าร่วมอบรม สัมมนาด้านวิจัย 
เช่น  
         1) โครงการปฐมนิเทศนักวิจัย 
ประจ าปี  2561 วันที่  22 พฤศจิกายน 
2560 ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ 
พ้ืนที่ศาลายา (IDT2.1-5-01)   
        2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ 
เรื่ อง  “การ เผยแพร่ งานวิจัยและการ
น าไปใช้ประโยชน์” ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ (อาคารสิ ริ นธร)  มทร .
รัตนโกสินทร์ 
        3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ 
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเพ่ือชุมชนและ
สั งคม งานวิ จั ยนวัตกรรมต่อยอดเชิ ง
พาณิชย์ และการบูรณาการงานวิจัย” ใน
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561  ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
(อาคารสิรินธร) มทร.รัตนโกสินทร์       
        ทั้งนี้ คณะฯ ให้ความส าคัญกับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ให้
การยกย่องเชิดชู เกียรตินักวิจัยที่ ได้รับ
รางวั ลและน าชื่ อ เสี ยงมาสู่ คณะ โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชิด
ชู เกียรตินักวิจัยดี เด่น ประจ าปี  2561  
(IDT2.1-5-04) 

IDT2.1-5-01 หนังสือบันทึก
ข้อความ เรื่อง ขออนุมัติตัว
บุคลากรและค่าใช้จ่ายเดิน
ท า ง เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ปฐมนิเทศนักวิจัย ประจ าปี 
2561  
IDT2.1-5-02 ข อ อ นุ มั ติ ตั ว
บุคลากรและค่าใช้จ่ายเดิน
ทางเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง “การ
เผยแพร่ ง านวิ จั ยและการ
น าไปใช้ประโยชน์” 
IDT2.1-5-03 ข อ อ นุ มั ติ ตั ว
บุคลากรและค่าใช้จ่ายเดิน
ทางเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง “การ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือชุมชนและ
สังคม งานวิจัยนวัตกรรมต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ และการบูร
ณาการงานวิจัย” 
IDT2.1-5-04 ค าสั่งคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ 
054/2560  เ รื่ อ ง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกเชิดชู
เกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 
2561 
IDT2.1-5-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
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2. ประชาสัมพันธ์และประกาศให้
ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ (IDT2.1-5-05) 

3. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่
นักวิจัย ราย ดร.อุไรวรรณ  พงสา เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ (IDT2.1-5-06) 

4. การแสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
(IDT2.1-5-07) (IDT2.1-5-08) 

คณะ เรื่อง การเสนอรายชื่อ
นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 
IDT2.1-5-06 ภาพถ่ายการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่นักวิจัย ราย ดร.อุไร
วรรณ  พงสา  
IDT2.1-5-07 ภาพการลง
ประชาสัมพันธ์แสดงความ
ยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
ราย ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ 
IDT2.1-5-08 ภาพการลง
ประชาสัมพันธ์แสดงความ
ยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
ราย ผศ.เฉลิมพล  คล้ายนิล 
 
 
 

 
6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วย

ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และ 
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญ พ.ศ. 2557 (IDT2.1-6-01) และ
ให้นักวิจัยที่มีความประสงค์ขอจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร เพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ด า เนินการตาม
ขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(IDT2.1-6-02) ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา 
        ทั้งนี้คณะฯ อยู่ในกระบวนการส่ง
รายละเอียดของการประดิษฐ์เพ่ือพิจารณา
ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (IDT2.1-6-
03) 

IDT2.1-6-01 ระเบียบ
มหาวิ ท ย าลั ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
พ . ศ .  2 5 5 7 ขั้ น ต อ น /
ก ร ะบ ว นก า รก า ร จั ด ก า ร
ทรัพย์สินทางปัญญา 
IDT2.1-6-02  ขั้นตอน/
ก ร ะบ ว นก า รก า ร จั ด ก า ร
ทรัพย์สินทางปัญญา 
IDT2.1-6-03 บันทึกข้อความ
ของนักวิจัยราย ผศ.นิวัฒน์ มู
เก็ม ขอส่งรายละเอียดของ
การประดิษฐ์เพ่ือพิจารณาขอ
ยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดเด่น 

1. มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี 
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรกระตุ้นให้อาจารย์ / นักวิจัยยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
2.  

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์    มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางธัญรดา    พรพุฒิศิริ งานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี:  ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย  

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61) มีจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยฯ ดังนี.้- 
 

ข้อมูลพื้นฐาน สาขาวชิา รวม 

ฟฟ. ทอ. ทค. กผ. สร. สส. คณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ า+
นักวิจยัทั้งหมด 

9 8 5 7 7 7 43 

     - ปฏบิัติงานจริง (1) 8 8 5 5 7 7 40 
     - ลาศึกษาต่อ 1 - - 2 - - 3 
เงินสนับสนุนจากภายใน 210,000.00 1,661,600.00 795,000.00 2,070,200.00 478,100.00 571,000.00 5,785,900.00 
เงินสนับสนุนจากภายนอก 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์(2) 

210,000.00 1,661,600.00 795,000.00 2,070,200.00 478,100.00 571,000.00 5,785,900.00 

จ านวนเงินตามเกณฑ์
มาตรฐานกลุ่ม (วิทย ์= 
60,000) ((2)/(1))  

26,250.00 207,700.00 159,000.00 414,040.00 68,300.00 81,571.42 144,647.50 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกกลุม่   2.19 17.30 13.25 34.50 5.69 6.79 12.05 
(5.00) 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
60,000 บาท 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก 5,785,900  บาท/  
จ านวนอาจารย์ประจ า 40 คน = 

144,647.50 บาท  เมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
ดังนั้น ค่าคะแนนที่ได้จึงเท่ากับ 5 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 2.2 - 01 ตารางรายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อาจารย์ประจ า) 
IDT 2.2 - 02 แบบรายงานการค านวณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า ปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 60 – 31 พ.ค. 61) 
IDT 2.2 - 03 ส าเนาคู่สัญญาเอกสารประกอบเงินวิจัย จ านวน 18 เรื่อง 

  
 
 
จุดเด่น 

1. มีสัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยมีการของบประมาณจากภายนอกเพ่ิมขึ้น 
2.  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์    มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางธัญรดา    พรพุฒิศิริ งานวิจัย 
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แบบรายงานงบประมาณ/เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561      
งบประมาณเงินแผ่นดิน       คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

ล าดับ
ที ่

งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อนักวจิัยและสัดส่วนงานวจิัย 
สัดส่วน
งานวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

จ านวนเงินวิจัย
ภายใน 

แหล่งทุนวิจัย วันที่ท า
สัญญารับทุน 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

1 การศึกษาเทคโนโลยีการเช่ือม CMT ของ
เหล็กกล้าในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : รูปทรง
ทางเรขาคณิตของรายเช่ือมสมบัติทางกลและ
โลหะวิทยาการเช่ือม 

ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม 
ดร.อุไรวรรณ  พงสา 
นายภูเมศวร์  แสงระยับ 

70% 
20% 
10% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 357,910.00 
102,260.00 
51,130.00 

  22 พ.ย. 60 

 
2 วิวัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคและกลไกการ

ตัดเฉือนของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงชนิดสาม
เฟสที่ระดับอุณหภูมิแตกต่างกัน 

ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ 100% 
 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 640,000.00 
 

  22 พ.ย. 60 

 
3 แผน : แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : การผลิตวัสดุทดแทน
ไม้ด้วยเส้นใยใบสับปะรดวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 
 
3.1 ผลของสารหน่วงไฟและผงไทเทเนียมได
ออกไซด์ต่อสมบัติของวัสดุทดแทนไม้เสริมแรง
ด้วยเส้นใยขนาดสั้นจากใบสับปะรดวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 
 
 
3.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการ
ผลิตวัสดุทดแทนไม้จริงด้วยเส้นใยใบสับปะรด
ขนาดสั้นส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 

ดร.อุไรวรรณ  พงสา 
นายภูเมศวร์  แสงระยับ 

ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม 
นายปริญญา  กวีกิจบัณฑิต 

นางอรจิตร  แจ่มแสง 
 

นางอรจิตร  แจ่มแสง 
นายปริญญา  กวีกิจบัณฑิต 

ดร.อุไรวรรณ  พงสา 
ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม 

นายภูเมศวร์  แสงระยับ 

 

 

 

50% 
20% 
10% 
10% 
10% 

 
50% 
20% 
10% 
10% 
10% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 760,000.00 
 
 
 
 

252,500.00 
101,000.00 
50,500.00 
50,500.00 
50,500.00 

 
127,500.00 
51,000.00 
25,500.00 
25,500.00 
25,500.00 

 
 

 22 พ.ย. 60 
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แบบรายงานงบประมาณ/เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561      
งบประมาณเงินแผ่นดิน       คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

ล าดับ
ที ่

งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อนักวจิัยและสัดส่วนงานวจิัย 
สัดส่วน
งานวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

จ านวนเงินวิจัย
ภายใน 

แหล่งทุนวิจัย วันที่ท า
สัญญารับทุน 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

4 การพัฒนากลุ่มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์
ภายใต้ผู้น าเสนอจากองค์กรทางการศึกษาป่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 

นางสาวธารทิพย์  ขนาบศักดิ์ 
นางสาวศิริเรือง  พัฒน์ช่วย 

50% 
50% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 460,000.00 
460,000.00 

  22 พ.ย. 60 

 
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วิชา

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 

นางสาววิลาวรรณ  สุขชนะ 100% 
 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 188,900.00 
 

  22 พ.ย. 60 

 
6 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและวิถีชีวิตใน
ชนบทของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายสมพร  พึ่งสม 
นางสาวธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป 

60% 
40% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 289,200.00 
192,800.00 

  22 พ.ย. 60 

 
7 การท านายค่าการดีดตัวกลับในการพับขึ้น

รูปแบบและร้อนของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
ด้วยแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 

ผศ.เฉลิมพล  คล้ายนิล 
นายพงศกร  หลีตระกูล 

70% 
30% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 309,400.00 
132,600.00 

  22 พ.ย. 60 

 
8 ระบบสร้างแผนที่แนวการวางอวนปูบริเวณแนว

ชายฝั่งทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
“กรณีศึกษาหมู่บ้านชาวประมง ต.อ่าวน้อย อ.
เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์” 

นายอาทิตย์  อยู่เย็น 
นายพรประสิทธ์  บุญทอง 

นายวรุตม์  บุญเลี่ยม 

50% 
25% 
15% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 117,500.00 
58,750.00 
58,750.00 

 

  22 พ.ย. 60 

 
9 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเช่ือมด้วย

ความต้านทานแบบจุดที่มีต่อรอยต่อระหว่าง
แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม 316L 

นายภูเมศวร์  แสงระยับ 
ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม 

70% 
30% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 273,210.00 
117,090.00 

  22 พ.ย. 60 

 
10. ศึกษาการควบคุมการดีดตัวกลับในกระบวนการ

ดัดขึ้นรูปตัววีโดยเทคนิคการให้ความร้อน
เฉพาะจุดด้วยกระแสไฟฟ้า 

นายพงศกร  หลีตระกูล 
ผศ.ดร.คมกริช  ละวรรณวงษ์ 

ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ 

60% 
20% 
20% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 298,020.00 
93,340.00 
93,340.00 

  22 พ.ย. 60 
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แบบรายงานงบประมาณ/เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561      
งบประมาณเงินแผ่นดิน       คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

ล าดับ
ที ่

งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อนักวจิัยและสัดส่วนงานวจิัย 
สัดส่วน
งานวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

จ านวนเงินวิจัย
ภายใน 

แหล่งทุนวิจัย วันที่ท า
สัญญารับทุน 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

11 การควบคุมมุมการดีดตัวกลับบนแผ่นเช่ือมต่อ
วัสดุต่างคุณลักษณะ (Tailor welded blanks) 
ในกระบวนการดัดรูปตัวยู 

ผศ.ดร.คมกริช  ละวรรณวงษ์ 
นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

70% 
30% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 344,050.00 
147,450.00 

 

  22 พ.ย. 60 

 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  งบประมาณเงินแผ่นดิน  5,557,700.00  

 
 
***  หมายเหตุ  ที่ขีดเส้นใต้คือนักวิจัยที่ไม่ได้สังกัดคณะฯ 
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แบบรายงานงบประมาณ/เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561      
งบประมาณเงินรายได้  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

ล าดับ
ที ่

งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อนักวจิัยและสัดส่วนงานวจิัย 
สัดส่วน
งานวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

จ านวนเงินวิจัย
ภายใน 

แหล่งทุนวิจัย วันที่ท า
สัญญารับทุน 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

1 การลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เทคนิค
การสะท้อนแสง 

นายณัฎฐพล  แจ้งจงดี 
นายคณาพจน์  ยอดมณี 

ผศ.สมพล  บุญญสุวรรณโณ 
 

50% 
25% 
25% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 50,000.00 
25,000.00 
25,000.00 

  22 พ.ย. 60 

 
2. ระบบคัดแยกเกรดปลาหมึกแห้งส าหรับกลุ่ม

ชาวประมงลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
ด้วยหลักการ Deep Learning 
 

นางสาวศิริเรือง  พัฒน์ช่วย 
นายอาทิตย์  อยู่เย็น 

50% 
50% 

 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 50,000.00 
50,000.00 

  22 พ.ย. 60 

 
3. พัฒนาอินเวอร์เตอร์แบบสเปซเวกเตอร์ส าหรับ

ควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร 
โดยใช้ STM32F4 เป็นตัวประมวลผล 
 

นายพงศักดิ์  มัคโช 
นายณัฎฐพล  แจ้งจงดี 

70% 
30% 

 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 21,000.00 
9,000.00 

  22 พ.ย. 60 

 
4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 

นางธัญรดา  พรพุฒิศิริ 100% 
 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 30,000.00 
 

  22 พ.ย. 60 

 
5. การพัฒนามือหุ่นยนต์โดยใช้เซ็นเซอร์รับรู้การ

สัมผัส 
 

นายธีรพล  ยอดโรจน์ 
นายณัฎฐพล  แจ้งจงดี 

70% 
30% 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 56,000.00 
24,000.00 

  22 พ.ย. 60 

 
6. การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความ

คาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี 

นายวีรวัฒน์  เพ็งช่วย 100% 
 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 81,000.00 
 

  22 พ.ย. 60 
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แบบรายงานงบประมาณ/เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561      
งบประมาณเงินรายได้  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     

ล าดับ
ที ่

งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อนักวจิัยและสัดส่วนงานวจิัย 
สัดส่วน
งานวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

จ านวนเงินวิจัย
ภายใน 

แหล่งทุนวิจัย 
วันที่ท า

สัญญารับทุน 
หมายเหตุ 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 
โดยใช้โครงงานที่เป็นฐานตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูมในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี 
 

100% 
 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 30,000.00 
 

  22 พ.ย. 60 

 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  งบประมาณเงินรายได้ 451,000.00  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ: 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ  
แต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเปน็ฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรคท์ุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน      

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน สาขาวิชา รวม 
ฟฟ. ทอ. ทค. กผ. สร. สส. คณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ า+นักวิจยัทั้งหมด (1) 9 8 5 7 7 7 43 

     - ปฏิบัติงานจริง  8 8 5 5 7 7 40 

     - ลาศึกษาต่อ 1 - - 2 - - 3 

จ านวนงานวิจัย (เรื่อง) 1 14 0 7 3 3 28 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ  0.8 4.6 0 3.6 1.0 2.0 12 

ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานสร้างสรรค ์ 0 0 0 0 0 0 0 

รวมผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวจิัยและ 
งานสร้างสรรค ์(2) 

0.8 4.6 0 3.6 1.0 2.0 12 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน 
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 (2/1) x 100 

8.88 57.50 0 51.43 14.28 28.57 27.91 

ค่าคะแนน  1.46 9.58 0 8.57 2.38 4.76 4.65 
 

หมายเหตุ : 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า           (ฟฟ.) 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ    (ทอ.) 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ทค.) 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต        (กผ.) 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                (สร.) 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน           (สส.) 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

จ านวนผลงานทางวิชาการ น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

(0.20) 13 2.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือวารสารทางวชิาการระดบัชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ  

(0.40) 7 2.8 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40) 0 0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 0 0 
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จ านวนผลงานทางวิชาการ น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1  

(0.80) 7 5.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

(1.00) 1 1.0 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 0 0 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 0 0 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

(1.00) 0 0 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 0 0 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 0 0 

จ านวนงานวิจัยท้ังหมด (เรื่อง) 28 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 12 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (คน) 43 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ านักวิจัย 27.91 

ค่าคะแนนที่ได ้ 4.65 
 
 

จ านวนงานสร้างสรรค์ น้ าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

(0.20) - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน  

(0.40) - - 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) - - 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

(0.80) - - 

- งานสร้างสรรค7ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

(1.00) - - 

รวม - - - 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2560  

มีจ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.91 
ของผลรวม และเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 

5 ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.65 

4.65  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 2.3 - 01 ตารางรายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อาจารย์ประจ า) 
IDT 2.3 - 02 แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

(1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561) 
  

 
 
จุดเด่น 

1. มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
2. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการในลักษณะบทความวิชาการมากขึ้น  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์    มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางธัญรดา   พรพุฒิศิริ งานวิจัย 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน สาขาวิชา ชื่อวารสารหรือชื่อเอกสาร แหล่งเผยแพร่ 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

1 ผลกระทบของตัวแปรในกระบวนการดัดขึ้น
รูปแบบอิสระที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดีดตัวกลับ
ของโลหะแผ่นอลูมิเนยีมผสม AA6016 (Effect 
of Process Parameters on Springback 
Behaviour During Air Bending of 
Aluminun Alloy Sheet AA6016) 

ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ 
 

การผลิต 
 

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร   
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560  (ISSN 1906-0432) 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  
เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2560 

0.80 

2 ปัจจัยที่เหมาะสมในการดึงลวดเหล็กกล้าไร้
สนิมที่มีผลต่อคุณภาพช้ินงานส าเร็จ 
(Stainless Wire Drawing Process 
Factors Affecting Finished Wire 
Quality) 

ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ 
 

การผลืต วารสาร มทร.อีสาน  ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  
กันยายน - ธันวาคม 2560  (ISSN  1906-
215X) 

ที่ 10 ฉบับที่ 3  
กันยายน - ธันวาคม 

2560   

0.80 

3 การศึกษาอิทธิพลของระยะช่องว่างคมตัดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์
ส าหรับการตัดเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง (An 
Investigation the Influence of Cutting 
Clearance on Wear Behavior of 
Blanking Die for High Strength Steel) 

ผศ.เฉลิมพล  คล้ายนิล         
นางสาวจิณกมล  ลุยจันทร์     

นายพงศกร  หลีตระกูล 

การผลิต        
การผลิต        
การผลต 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่ 24 เล่มที่ 3  
กันยายน - ธันวาคม 2560 เลขหน้า 1-12   
(ISSN 0857-2178) 

ที่ 24 เล่มที่ 3  
กันยายน - ธันวาคม 
2560 เลขหน้า 1-

12    

0.80 

4 อิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่
ส่งผลต่อขอบตัดในกระบวนการตัดเจาะโลหะ
แผ่นซ้อนกันสองช้ัน (Influence of Die 
Clearance on Cutting Edge for Piercing 
process of Metal Sheets Two Layers) 

นายพงศกร  หลีตระกูล     
ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ      

นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

การผลิต        
การผลิต        
การผลต 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
12-15 กรกฎาคม 2560 จ.เชียงใหม่ 

12-15 กรกฎาคม 
2560 

0.20 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ชื่อเจ้าของผลงาน สาขาวิชา ชื่อวารสารหรือชื่อเอกสาร แหล่งเผยแพร่ 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด 

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

5 สมบัติทางแสงและสมบัติแม่เหล็กของอนุภาค
นาโนคอปเปอร์ออกไซด์เจือด้วยเหล็ก เตรียม
โดยวิธีสลายตัวด้วยความร้อนอย่างง่าย 
(Optical and magnetic properties of 
dilute Fe-doped CuO nanocrystalline 
prepared by a simple thermal 
decomposition method) 

นายสุนัน  หนองเหล็ก 
ผศ.ดร.ศศิธร  ปัจจุโส       

ผศ.ดร.ธานินทร์  ปัจจุโส 
 

ไฟฟ้า          
ศิลปศาสตร์      
ศิลปศาสตร์ 

 

ารสารวิทยาศาสตร์ มข. KKU Science 
Journal   ฉบับที่ 45  เล่มที่ 3 
(กรกฎาคม - กันยายน 2560)   หน้าที่ 
463-473  (ISSN 0125-2364) 

ฉบับที่ 45  เล่มที่ 3 
(กรกฎาคม - 

กันยายน 2560)   
หน้าที่ 463-473   

0.80 

6 อิทธิพลตัวแปรการเช่ือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม
ต่อสมบัติของโลหะเช่ือมพอกแข็งบนผิว
เหล็กหล่อสีเทา JIS-FC25 

นายธนพล  เพ็ชรทอง 
นายทวี  หมัดส๊ะ 

นายกิตติพงศ์  กิมะพงศ์ 

นักศึกษา 
อุตสาหการ 
นักศึกษา 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 12-15 
กรกฎาคม 2560 

0.20 

7 Effect to Ultrasonic Washing on the 
Properties of Superhydrophobic Cotton 
Fabric Coated with Epoxy Composite 
Film 

Uraiwan  Pongsa          
Anirut  Tasai           

Pornnapa  Kasemsiri       
Khanita  Kamwilaisak      
Khwantri  Sarngprachatanarug      
Kaweta  Jetsrisuparb      

Salim  Hiziroglu         

อุตสาหการ       
บุคคลภายนอก      
บุคคลภายนอก     
บุคคลภายนอก     
บุคคลภายนอก     
บุคคลภายนอก 

วารสาร Journal of Engineering 
Science and Technology (JESTEC) 
ฉบับที่ 3  เล่มที่ 14  ปี 2018  (ISSN : 
1823-4690) 

ฉบับที่ 3 เล่มที่ 14 
ปี 2018   

หน้าที่ 1-17 

1.0 

 การบัดกรีโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่ว Sn-0.7Cu 
และ Sn-1.0Cu กับแผ่นทองแดงที่มีต่อ
ความสามารถในการบัดกรีโครงสร้างจุลภาคพื้น
และการเกิดช้ันสารประกอบเชิงโลหะ 

นางสาวทิพสุดา  รักเพ็ชร 
นางสาววิชชุดาพร  นาม

เวช 
นายสุเมธ  ภูมิอภิรดี 

นางสาวฉวีวรรณ  พูนธนานิวัฒน์กุล 

ผศ.นิวัฒน์  มเก็ม 

 
 
 
 

อุตสาหการ 

RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 
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9 Optimization of Laser Cutting 
Parameters on 700MC Steel using Grey 
Relational Analysis 

Orajit  Jaemsang 
ParinYa  Kaweegitbundit 

Niwat  Mookam 

อุตสาหการ Terengganu Multidisciplinary 
International Conference (TeMiC 
2018) ณ University Technology 
MARA, Terengganu, Malaysia  

31st March-1st 
April 2018 

0.40 

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

นายเอกรินทร์  วิจิตต์พันธ์ 
นางสาววิลาวรรณ  สุขชนะ 

สารสนเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 10th 
NPRU National Academic 
Conference 2018) ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 

วันที่ 29-30 มีนาคม 
2561  

หน้าที่ 271-281 

0.20 

11 An Application of Cellular 
Manufacturing System for a Refrigerator 
Door Gaskets Processing Improvement : 
A Case Study  

Parinya  Kaweegitbundit 
Orajit  Jaemsang 

อุตสาหการ Terengganu Multidisciplinary 
International Conference (TeMiC 
2018) ณ University Technology 
MARA, Terengganu, Malaysia  

31st March-1st 
April 2018 

0.40 

12 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการเช่ือมด้วย
แรงเสียดทานที่มีต่อสมบัติทางกลและ
โครงสร้างจุลภาครอยต่อระหว่างเหล็กกล้าไร้ 
สริมเกรด AISI 304 และเหล็กกล้าความเร็ว
รอบสูง 

ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม อุตสาหการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ISSN : 0857-
2178) 

ฉบับที่ 25 มกราคม-
เมษายน 2561 
หน้าที่ 234-243 

0.80 

13 An efficient of Number of Seeds in 
Optimize Auction Bandwidth of 
Content Centric Network with Provider 
Portal for Application 

Wisarut  Suesuwan 
Tarntip  Kanabsak 
Vilavan  Sukchana 

สารสนเทศ RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 

หน้าที่ 121-132 

0.40 
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14 การศึกษาความสัมพันธ์ของการสึกหรอคมตัด 
ความหยาบผิว และรูปร่างเศษในการกัดโลหะ
เช่ือมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กหล่อสีเทา 

นางสาวเพียงขวัญ  กันหาภัย 
นายทวี  หมัดส๊ะ 

นายกิตติพงศ์  กิมะพงศ์ 

อุตสาหการ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560       
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 12-15 
กรกฎาคม 2560 

0.20 

15 Development of Applications on 
Android Operating System for the 
Water Analysis Rice Farming and A Trial 
on Consumptive Use for Farming : A 
Case Study Impact of Water 
Temperature, Sub-district Donyang, 
Muang District, Phetchaburi Province 

Phisit  Pornpongtechavanich 
Ekkarin  Wijitphan 

สารสนเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  (NIRC II 
2018) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
จ.บุรีรัมย์ 

วันที่ 15-16 
กุมภาพันธ์ 2561 
หน้าที่ 408-419 

0.40 

16 อนาคตผู้ประกอบการในยุค 4.0 ผศ.อาคีรา  ราชเวียง สื่อสารมวลชน วารสารวิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ISSN : 2351-0366) 
 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 
(เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2560) 

0.80 

17 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตการ
เป่าขึ้นรูปขวดพลาสติก 

นางอรจิตร  แจ่มแสง 
นายปริญญา  กวีกิจบัณฑิต 

นายทวี  หมัดส๊ะ 

อุตสาหการ RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
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วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 

หน้าที่ 121-132 

0.20 

18 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการกัด
อะลูมิเนียม AA6061 โดยวิธีทากูชิ 

นายประสาน  แสงเขียว 
นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

ผศ.ดร.คมกริช  ละวรรณวงษ์ 

อุตสาหการ RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 

หน้าที่ 121-132 

0.20 
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19 ศึกษาตัวแปรการเช่ือมเสียดทานแบบเทเลอร์
แบล็งค์ระหว่างอลูมิเนียม AA 6063 และ AA 
7075 โดยใช้ตัวกวนแบบเกลียว 

นายทวี  หมัดส๊ะ 
นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

อุตสาหการ RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 

หน้าที่ 121-132 

0.20 

20 การปรับปรุงกระบวนการผลิตขอบยางตู้เย็น
โดยการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบ
เซลลูลาร์ 

นายปริญญา  กวีกิจบัณฑิต 
นางอรจิตร  แจ่มแสง 
นางสาวรักสบาย  สิน

ปราณี 
นางสาวมินตา  นิลงาม 

อุตสาหการ RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
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วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 

หน้าที่ 121-132 

0.20 

21 อิทธิพลของการเอียงเครื่องมือเช่ือมเสียดทาน
แบบกวนต่ออลูมิเนียมผสม 3003 

นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 
นายทวี  หมัดส๊ะ 

อุตสาหการ RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560 

หน้าที่ 121-132 

0.20 

22 Analysis of Effect for Blade Angle on 
Sheared Surface using Simulations and 
Experimental in the Trimming Process 
of Sheet Metal 

Pongsakorn  Leetrakul 
Komgrit  Lawanwong 
Anyasopee  Yokyenjai 

การผลิต การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ 

วันที่ 30-31 
พฤษภาคม 2561  
หน้าที่ 219-224 

0.40 

23 อิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่
ส่งผลต่อขอบตัดในกระบวนการตัดเจาะโลหะ
แผ่นซ้อนกันสองช้ัน 

นายพงศกร  หลีตระกูล 
ผศ.ณัฐศักดิ์  พรพุฒิศิริ 

นายวิชัย  พุ่มจันทร์ 

การผลิต การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 12-15 
กรกฎาคม 2560 
หน้าที่ 578-583 

0.20 
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24 Trend for New Entrepreneur in ASEAN 
Business 

Akera  Ratchavieng สื่อสารมวลชน RMUTcon การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ฮอลล์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 
2560  

หน้าที่ 351-356 
 

0.40 

25 การปรับปรุงค่า MTBF และ MTTR ด้วย
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา
เครื่องซีลสุญญากาศ 

นางสาวปิยะวรรณ  สูนาสวน 
นายปริญญา  กวีกิจบัณฑิต 
นางสาวรุ่งนภา  สินชัยกุล 

นายสฤษดิ์  ปันทโมรา 
นายจตุพงศ์  ปรีดาผล 

อุตสาหการ การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ        
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ 

วันที่ 30-31 
พฤษภาคม 2561  

 

0.20 

26 การศึกษาเง่ือนไขที่เหมาะสมในการตัดทังสเตน
คาร์ไบด์ (WC) ด้วยวิธีการจ่ายประจุไฟฟ้าผ่าน
เส้นลวด (Wire-EDM) 

นางอรจิตร  แจ่มแสง 
นายจิรายุ  ครือเครือ 

นายภูเมศวร์  แสงระยับ 
ผศ.นิวัฒน์  มูเก็ม 

อุตสาหการ การประชุมวิชาการราชมงคลด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ        
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ 

วันที่ 30-31 
พฤษภาคม 2561  

 

0.20 

27 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าท่าจีน 

ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง สื่อสารมวลชน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี   
(หน้าที่ 37-51) 

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 
เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 

0.80 

28 Comparative study of dissimilar tailor-
welded blanks between DP590 and 
DP980 phase steels 

Rittichai  Phaoniam 
Komgrit  Lawanwong 
Jesada  Kaewwichit 

การผลิต The 4th International Conference on 
Engineering, Applied Sciences and 
Technology 

July 4-7, 2018 0.40 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 12 
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องค์ประกอบที่ 3 
 การบริการวิชาการ 

 

 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปี  ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

        ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริการ
วิชาการ (IDT3.1-1-01) ได้จัดท าแผน
บริการวิ ชาการ  ประจ าปี  2561 
(IDT3.1-1-02) ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม โดยกระบวนการ
ศึ กษ าคว ามต้ อ ง ก า รขอ งชุ ม ช น
กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของเอกสาร
แบบส ารวจความต้องการฯ ( IDT3.1-
1-02) และน าข้อเสนอแนะจากการจัด
โครงการบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา 
มาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนฯ (IDT3.1-
1-03) และตั วชี้ วัดของโครงการฯ 
(IDT3.1-1-04)  ได้ดังนี้  
 
       ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
โครงการบริการวิชาการ ประจ าปี 
2561 
1. จ านวนโครงการที่ให้บริการ… 8 … 

(โครงการ) 
2. จ านวนผู้ เข้ า ร่ วมโครงการ  . . . 

430 ....(คน) 
3. จ านวนครั้งที่จัดโครงการ .... 8 ....

(ครั้ง) 

IDT3.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
ประจ าปี 2561 
IDT3.1-1-02 แบบส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
IDT3.1-1-03 ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 
ประจ าปี 2561  
IDT3.1-1-04 ค่าเป้าหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ประจ าปี 2561  
IDT3.1-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 9/2559  วันที่ 14 
กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบ
แผนการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี  2561 คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT3.1-1-06 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2561 
ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี 
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4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) …. 85 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ (ร้อยละ) …… 85 

6. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
(ร้อยละ) ….. 88 

7. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด (ร้อยละ) …. 90 

 
         ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปี 2561 
   1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ทางสังคมที่สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม 
   2. มีงานบริการวิชาการที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน อย่างน้อย 1 
โครงการ 
   3. ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่
สังคม 
   4. มีการจัดโครงการด้านการบริการ
วิชาการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
แผนงานด้านการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
   5. ร้อยละของการประเมินผลและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
     แ ล ะ น า ตั ว ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ
ดังกล่าวของแผนฯ และโครงการ
บริการวิชาการฯ เสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการประจ า คณะ เพื่ อ
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ  ( IDT3.1-1-05)   
จัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่
สั งคม ประจ าปี  2561 ที่ มี ความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  พ .ศ .2561 ของคณะฯ 
(IDT3.1-1-06) 
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 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนมีการจัดท าแผนการ  
ใช้ประโยชน์ จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผล  ต่อการ
พัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 

       ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ 
ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เงินแผ่นดินจากมหาวิทยาลั ยฯ 
(IDT3.1-2-01) เพ่ือด าเนินการ
โครงการบริการวิชาการประจ าปี 
2561 จ านวน 8 โครงการ โดย
โครงการทั้งหมดได้วางแผนส าหรับ
การ ใช้ประ โยชน์  ( IDT3.1-2-02) 
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
 
 
 
 

IDT3.1-2-01 บันทึกข้อความ
จากมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
IDT3.1-2-02 แผนการใช้
ป ระ โ ยชน์ จ ากการบริ ก า ร
วิชาการ 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 
 
 
 

     ค ณ ะฯ  มี โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2561 จาก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ( IDT3.1-3-01) 
จ านวน 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ บ ริ ก า ร แ บ บ ใ ห้ เ ป ล่ า  โ ด ย ที่
ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ 
จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ านเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชนและ
ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ยส าม า รถน า ไป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น อ า ชี พ แ ล ะ
ชีวิตประจ าวัน คณะฯ มีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
จ านวน 8 โครงการ ดังนี้  
     1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ปั้นนักเรียนเป็นนักข่าว ครั้งที่ 3” 
     2) โครงการฝึกออกแบบและ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล
มีเดียด้วยตนเองของผู้น าชุมชนใน
เขตต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     3) โครงการสร้างแรงบันดาลใจ
เด็กอาชีวะไทยก้าวไกลสู่วิชาชีพ
ระดับสากล ครั้งที่ 2 

IDT3.1-3-01  บันทึกข้อความ
จากมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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     4 )  โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อบ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมการเชื่อม
ประกอบให้กับชุมชน ครั้งที่ 1 
     5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “รู้ เ ท่ า ทั น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในปัจจุบัน” 
     6) โครงการอบรมการใช้งาน 
RaspberryPi เ พ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรม Open Source และ
การใช้งาน Linux บนระบบฝังตัว 
     7) โครงการฝึกอบรมการติดตั้ง 
ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ครั้งที่ 6 
     8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การผลิตข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์” 
ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 
 

       ค ณ ะ ฯ  ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้
เ กิ ดประโยชน์ ต่ อชุ มชน  สั งคม 
รวมถึงนักศึกษา โดยในแผนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 
2561 ประกอบด้วย 8 โครงการ แต่
ละโครงการมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส า เ ร็ จของ โครงการและ
ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ในรอบ 6 เดือน, 9 เดือน 
และ 12 เดือน 
       โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะฯ ทั้ง 8 โครงการ ได้
ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
ร ะยะ เ ว ล า  มี จ า น ว นทั้ ง สิ้ น  8 

IDT3.1-4-01 รายงานสรุปการ
ให้บริการวิชาการ ประจ าปี
ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1 
จ านวน 8 โครงการ 
IDT3.1-4-02 แบบสรุปตัวชี้วัด
คว ามส า เ ร็ จ ขอ งแผนกา ร
ให้บริการวิชาการแก่สั งคม 
ประจ าปี 2561 
IDT3.1-4-03 แบบสรุปตัวชี้วัด
คว ามส า เ ร็ จ ของ โคร งการ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 
ประจ าปี 2561  
IDT3.1-4-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
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โครงการ (IDT3.1-4-01) มีผลการ
สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนฯ 
(IDT3.1-4-02) และสรุปตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ (IDT3.1-4-03) ได้ดังนี้  
        1. สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จ
ขอ ง โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ประจ าปี 2561 
        - จ านวนโครงการที่ให้บริการ 
8  โครงการ 
        -  จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ .... 483 .... คน 
        -  จ า น ว น ค รั้ ง ที่ จั ด
โครงการ ....  8 .... ครั้ง 
        -  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ  92  
        -  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ ร้อยละ  97  
        - โ ค ร ง ก า ร ที่ บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 
        -  โครงการแล้ว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นหนึ่งร้อย
เปอร์เซ็น 
        2. สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี 2561 มีดังนี้  คือ       
- จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน/สังคม 8 โครงการ 
       - จ านวนชุมชนที่มีความและ
สามารถด าเนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยจ าวน 8 ชุมชน 
       - แผนการด าเนินงานบริการ
วิชาการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 97 
       - จ านวนโครงการบริ การ
วิ ช าการที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายไดรั บ
ประโยชน์ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
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      หลังจากประเมินความส าเร็จ
ข อ ง ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง แ ผ น ฯ  แ ล ะ
โครงการฯ แล้ว จึ งสรุปผลเ พ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  (IDT3.1-4-04) เพ่ือ
พิ จ า รณา ให้ ข้ อ เ สนอแนะและ
แนวทา ง ในกา รด า เ นิ น ง าน ใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

        คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนและโครงการบริการวิชาการ 
ประจ าปี 2561 (IDT3.1-5-01) มา
เป็นฐานข้อมูลส าคัญในการจัดท า
แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปี  2562 โดยการประชุม
หารื อ เกี่ ยวกับรูปแบบและเ พ่ือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สั งคมให้มีประสิทธิพภาพ และ
มุ่งเน้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้รับบริการและสังคม  
         เ มื่ อ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปี  2561 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานแก่คณะกรรมการประจ า
คณะ ซึ่งมีข้อเสนอแนะโดยเห็นควร
เพ่ิมตัวชี้วัดผลความส าเร็จในแผนให้
มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และควร
น าเสนอผลการรายงานเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้ รั บบริ การ 
เพ่ือให้เห็นผลการตอบรับที่ชัดเจนใน
แต่ละช่วงเวลาและน าผลที่ได้มาปรับ
ใช้ ในการด า เนินกิจกรรมต่อไป 
คณะกรรมการบริการวิชาการ จึงได้
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน
บริการวิชาการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
พัฒนาและปรับใช้ ในการด าเนิน
กิจกรรมต่อไป (IDT3.1-5-02) 

IDT3.1-5-01  แบบสรุปการ
ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนงาน/โครงการบริการ
วิชาการแก่สั งคม ประจ าปี 
2561 
IDT3.1-5-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
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 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

       คณะฯ มีการส่งบุคลากรเข้า
ร่วมเป็นวิทยากร (IDT3.1-5-01)  ใน
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
เรื่อง “การยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างอาชีพส าหรับเยาวชนสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี” (IDT3.1-5-02) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25-27 
เมษายน 2561 ณ สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปทุมธานี  อ า เภอ เมื อง  จั งหวั ด
ป ทุ ม ธ า นี  โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนใน
สถานพินิจให้มีทักษะความรู้ เ พ่ือ
ประกอบอาชีพ เป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ตามทักษะความช านาญ
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสู่
เยาวชนเ พ่ือให้ เกิดอาชีพ สร้ าง
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพให้กับ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และท าให้ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้หลังเสร็จ
สิ้นการอบรมได้ ในสถานพินิจให้มี
ทักษะความรู้กนกรัตน์รีสอร์ทโครง
การอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง
โฮมสเตย์  จังหวัดสมุทรสงคราม 
(IDT3.1-5-02) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษา
ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี
ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ 
เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการและ
การให้บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
 
 
 

IDT IDT3.1-6-01 บันทึก
ข้อความขอเชิญบุคลากรเป็น
วิทยากรในโครงการบริการ
วิชาการ เรื่อง “การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพ
ส าหรับเยาวชนสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี”  
IDT3.1-6-02  รายละเอียด
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง 
“การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้ างอาชีพส าหรับเยาวชน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี” 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 
จุดเด่น 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ 
2.  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์    มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางธัญรดา    พรพุฒิศิริ งานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบในด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560  (IDT 4.1-1-01) 
โดยมีงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

IDT 4.1-1-01 เล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 
IDT 4.1-1-02 แผนการใช้
จ่ าย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
IDT 4.1-1-03 โครงการตามรอย
พ่อ เรียนรู้ชุมชนเขาเต่า 
IDT 4.1-1-04 โครงการค่ายอุต
สาหการอาสาพัฒนาชนบท  

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้
จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ค ว ามส า เ ร็ จ ต ามวั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน (IDT 4.1-
2-01) ในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
1. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไว้ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 ของคณะฯ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
กิจกรรม ท านุศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้ง
ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้  แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย วั ด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม (IDT 
4.1-2-03) 
 

IDT 4.1-2-01 เล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560 
IDT 4.1-2-02 แผนการใช้
จ่ าย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
IDT 4.1-2-03 แผนและผลการ
ท านุศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
IDT 4.1-2-04 โครงการตามรอย
พ่อ เรียนรู้ชุมชนเขาเต่า 
IDT 4.1-2-05 โครงการค่ายอุต
สาหการอาสาพัฒนาชนบท 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้
มีการน าผลการประเมินความส าเร็จตัว
บ่ ง ชี้ ต า ม แผนท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะแล ะ
วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เข้าในวาระที่ประชุมของคณะฯ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการฯ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป (IDT 4.1-
3-02) 
 

IDT 4.1-3-01  คู่มือปฏิบัติงาน 
IDT 4.1-3-02 รายงานการ
ประชุมผลการด าเนินงาน 
IDT 4.1-3-03 แผนและผลการ
ท านุศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560   

 4 ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มี
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัด
ของแผนท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 2 โครงการ 
      มีการประเมินผลความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ (IDT 4.1-4-01) 
จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ,ผู้เข้าร่วมน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์,ผู้เข้าร่วมมีความรู้
เพ่ิมขึ้น,ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ,
โคร งการที่ บ รรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์ ,
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
     1.โครงการตามรอยพ่อ เรียนรู้ชุมชน
เขาเต่า 
     2.โครงการค่ายอุตสาหการอาสาพัฒนา
ชนบท  
     หลังจากนั้นน าผลประเมินความส าเร็จ
ตามผลจัดโครงการ ทั้ง 2 โครงการ บรรลุ
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทุก
โครงการ  คิ ด เป็ นร้ อยละ  100  ของ
โครงการทั้งหมด ตามตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดใน
แผน และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ด า เ นิ น งานบริ หา รคณะเ พ่ือร่ ว มกั น
พิจารณาข้อเสนอแนะของโครงการ ( IDT 
4.1-4-02) 

IDT 4.1-4-01  แบบสรุปผลการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการท านุ
บ ารุ งศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560   
IDT 4.1-4-02 รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้
น าผลการประเมินความส าเร็จตามแผน
ท านุ บ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรม  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงแผน
ท านุ บ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรม  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (IDT 4.1-5-01) 
โดยน าเข้าที่ประชุมคณะรับทราบผลการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการที่ผ่านมาและ
ปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
จัดท าแผ่นเสนอของบประมาณในปีถัดไป 
(IDT 4.1-5-02) 

IDT 4.1-5-01 เล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2560  
IDT 4.1-5-02 รายงานการ
ประชุมผลการด าเนินงาน  
IDT 4.1-5-03 รายงานผล
โครงการตามรอยพ่อ เรียนรู้
ชุมชนเขาเต่า 
IDT 4.1-5-04 รายงานผล
โครงการค่ายอุตสาหการอาสา
พัฒนาชนบท 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มี
โครงการด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรมที่
ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการตามรอยพ่อ เรียนรู้ชุมชนเขา
เต่า 
2. โครงการค่ายอุตสาหการอาสาพัฒนา
ชนบท 
     ทั้งนี้ คณะฯ ได้น าผลการด าเนินงานและ
ภาพกิจกรรมต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของคณะฯ www.idt.rmutr.ac.th  
 

IDT 4.1-6-01  หน้าเว็บไซต์  
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
www.idt.rmutr.ac.th 
 

 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 

http://www.idt.rmutr.ac.th/
http://www.idt.rmutr.ac.th/
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
5 ข้อ 

 
6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
จุดเด่น 

1.  
  

2.  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสร้างและก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับ 

  
2.  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง    พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.สุนิดา      แสงอาวุธ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
7 ข้อ 

 
7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2560   การรายงานผลการด าเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.-  
 

 เกณฑ์มาตรฐาน:  7 ข้อ ผู้ก ากับตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ/รายงาน 

5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน งานแผนและงบประมาณ 
5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน งานการเงิน 
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ 
5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน เลขานุการคณะ 
5.1.5 การจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ 
5.1.6 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน งานบุคลากร 

5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ 
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5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
               

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2563 และในช่วงปีการศึกษา 2560 
ซึ่งผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เห็นควรให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 
ของคณะฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สนง.คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (IDT 5.1-1-01)  
เพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรและได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนของคณะและรับรู้
สาระส าคัญของแผน  รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากทุกๆ ฝ่าย  โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์  
พ.ศ. 2560-2564 (IDT 5.1-1-02) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (IDT 5.1-1-03) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 (IDT 5.1-1-04)  เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงสอดรับกับแนวทางการประกันคุณภาพ ของ สกอ. 
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ซึ่งในการทบทวนแผนครั้งนี้ จะเป็นการระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
คณะฯ ในแต่ละด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
นักศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีกระบวนการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
              1. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุ ทธ์คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 (IDT 5.1-1-05) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 (IDT 5.1-1-06) โดยมีการระดมความคิดจากผู้บริหารเพ่ือท าการทบทวนผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
(IDT 5.1-1-07) และน าผลจากการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์    
การเป็น “ผู้น าทางวิชาการแห่งสังคมการประกอบการซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย      
(IDT 5.1-1-08) ซึ่งผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการเพ่ิม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ จากแผนเดิมซึ่งคณะได้น ามาทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 -2564 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 และได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (IDT 5.1-1-09) ในวาระการบริหาร
ครั้งนี้ผู้บริหารได้มีการก าหนดเป้าหมาย (GOAL) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 และมีการก าหนดค่านิยม
หรืออัตลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย (IDT 5.1-1-10) โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2574 ไทยแลนด์ 4.0  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) นโยบาลรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี              
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               2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะฯ ไปสู่บุคลากรทุกคน       
ในการประชุมบุคลากรของคณะฯ เมื่อวันจันทร์ ที ่25 กันยายน 2560 (IDT 5.1-1-11)  และมีการก าหนดตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับสาขาวิชา หน่วยงาน     
โดยการท าหนังสือแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานในคณะฯ ทราบ (IDT 5.1-1-12) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามกรอบระยะเวลามีการด าเนินงานและ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน ซึ่งในด้านงบประมาณคณะฯ ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2561 
(IDT 5.1-1-13) พร้อมทั้งมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับผู้บริหารได้ทราบเป็นรายเดือนและรายไตรมาส (IDT 5.1-1-14) 
                3. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานทุกพันธกิจของคณะฯ (การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  โดยคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
(IDT 5.1-1-15) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
เป็นรายไตรมาส และรายงานต่อผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง  และมีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน     
ตาม ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (IDT 5.1-1-16) มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561       
(IDT 5.1-1-17) และมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (IDT 5.1-1-18) 
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณน าผลมาวิเคราะห์และทบทวนเปรียบเทียบกันระหว่างผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 
กับปีงบประมาณ 2561 (IDT 5.1-1-19)  
               4. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประมวลผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ที่ผ่านมาและรวบรวมผลเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
(IDT 5.1-1-20) พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ น าไปปรับปรุงและทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ต้องการการผลักดันและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 

 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564)  

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560  
IDT 5.1-1-02 แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 
IDT 5.1-1-03 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2560-2564) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
IDT 5.1-1-04 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
IDT 5.1-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2560-2564)  

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1-1-06 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561  

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.1-1-07 การวิเคราะห์สภาพการณ์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

 
IDT 5.1-1-08 ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย  

 
IDT 5.1-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2560  

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 
IDT 5.1-1-10 ความเชื่อมโยงระหว่างอัตลักษณ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย   และ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว     
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 
ไทยแลนด์ 4.0  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  

IDT 5.1-1-11 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560  
เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คร้ังที่ 8/2560 เมื่อวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 

IDT 5.1-1-12 หนังสือแจ้งเวียนถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
 

IDT 5.1-1-13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งปม.แผ่นดิน/รายได้) ประจ าปี งปม. พ.ศ . 2561  
 

IDT 5.1-1-14 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

IDT 5.1-1-15 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 

IDT 5.1-1-16 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตัวตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

IDT 5.1-1-17 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

IDT 5.1-1-18 ติดตามและรายผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2561  
 

IDT 5.1-1-19 ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างปี 2560 กับ ปี 2561)   

IDT 5.1-1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 
ครั้งที่ 3/2561  วันอังคาร ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 4/2561  วันพุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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จุดเด่น 

1. มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน 
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายวรุตม์     บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางศศิกานต์  คล้ายนิล งานแผนและงบประมาณ 
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5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แข่งขัน 

 

      ในปีงบประมาณ 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย 1) รายรับคงเหลือจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
                  2) ต้นทุนรวมของหลักสูตร และต้นทุนรับปันส่วนจากหน่วยงานสนับสนุนของการผลิตบัณฑิต 
จ าแนกตามหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                  3) ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเ อียด
ดังต่อไปนี้ 
          1. การค านวณรายรับคงเหลือจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (IDT. 5.1.2-01) 
          เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแหล่งที่มาของรายได้ ส าหรับด าเนินงานด้านการเรียนการ  
และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เมื่อต้องออกนอกระบบการก ากับดูแลของรัฐบาล โดยคณะฯ ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านรายรับจากค่าลงทะเบียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2559 และปีการศึกษา 2/2559 
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายจ่ายหลักๆ ของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2560, ค่าสอนเกินภาระงาน ประจ าปีการศึกษา 1/2559 และปีการศึกษา 
2/2559, งบด าเนินงานที่ได้เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้  
        1.1) คณะฯ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ปีการศึกษา 1/2559 และปี
การศึกษา 2/2559) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 24,195,000 บาท โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีรายรับ
จากค่าลงทะเบียนฯ “สูงที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 23.62 จากยอดรายรับทั้งสิ้นและสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต มีรายรับจากค่าลงทเบียนฯ “น้อยที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 7.94 จากยอดรายรับทั้งสิ้น 
        1.2) คณะฯ มีรายจ่ายจากเงินเดือนและค่าสอนฯ ประจ าปีงบประมาณ  2560 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
18,392,920 บาท โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มีรายจ่ายจากเงินเดือนและค่าสอนฯ “สูงที่สุด” คิด
เป็นร้อยละ 20.59 จากยอดรายจ่ายทั้งสิ้น และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีรายจ่ายจาก
เงินเดือนและค่าสอนฯ “น้อยที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 12.29 จากยอดรายจ่ายทั้งสิ้น  
        1.3) คณะฯ มีรายรับคงเหลือส าหรับด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
5,802,080 บาท โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีรายรับคงเหลือส าหรับด าเนินงาน “สูงที่สุด” คิดเป็น
ร้อยละ 47.74 จากยอดรายรับคงเหลือทั้งสิ้น และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต  มีรายรับคงเหลือ
ส าหรับด าเนินงาน “น้อยที่สุด” คิดเป็นร้อยละ (16.09)* จากยอดรายรับคงเหลือท้ังสิ้น *รายจ่ายสูงกว่ารายรับ  
        1.4) คณะฯ มีรายรับคงเหลือหลังหักเงินเดือนบุคลากรส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,243,3200 บาท  
        1.5) คณะฯ มียอดขาดทุนสะสมยกไป ปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น (36,370.-) บาท โดย
งานด้านการเงินและด้านพัสดุคณะ ได้น าข้อมูลรายรับคงเหลือจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ดังกล่าวเสนอต่อ
คณะฯ ผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2560 (IDT. 5.1.2-2) ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือหาแนวทาง
ของการจัดหารายได้ของคณะต่อไป 
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          2. ต้นทุนรวมต่อหลักสูตร และต้นทุนรับปันส่วนจากหน่วยงานสนับสนุนของการผลิตบัณฑิต จ าแนก
ตามหลักสูตร ประจ าปี 2560 (IDT. 5.1.2-3) 
          ทั้งรายวิชาภายในคณะฯ และรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยปันส่วนตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (หลัง
เพ่ิม/ถอน) เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (1/59,2/59 และ1/60) และจากยอดบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
บริการทางวิชาการการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขันต่อไป 
           โดยคณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ งานด้านการเงินและด้านพัสดุคณะ ได้น าข้อมูลจากกองคลังมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 
          1) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
          2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 
          3) ค่าใช้จ่ายรับปันส่วนจากส่วนกลางของแต่ละคณะ  โดยใช้เกณฑ์ปันส่วนจากจ านวนบุคลากร 
(ปีงบประมาณ 2560) + จ านวนนักศึกษา (ปีการศึกษา1/2559, 2/2559  และ 1/2560) จากนั้นจึงโดยน า
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาสรุปรวมทั้งสิ้น และปันส่วนลงหลักสูตรต่างๆ ตามค่า FTES ของส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ค่าต้นทุนต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ดังต่อไปนี้ 
          2.1) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีต้นทุนรวมของรายวิชาในหมวดเฉพาะ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
35,292,866.94 บาท โดยสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหน่วยของรายวิชาในหมวดเฉพาะ “มากที่สุด”คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 46,194.97 บาท โดยมีจ านวนนักศึกษา
ถัวเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ 173 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.96 ของนักศึกษาเฉลี่ยทั้งสิ้น) ส่วนสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อ
หน่วยของรายวิชาในหมวดเฉพาะ “น้อยที่สุด”คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ 
เป็นจ านวนเงิน 34,216.02 บาท โดยมีจ านวนนักศึกษาถัวเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ 73.34 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.89 
ของนักศึกษาเฉลี่ยทั้งสิ้น)  
          2.2) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีต้นทุนรวมของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,919,763.08 บาท โดยสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหน่วยของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  “มากที่สุด” คือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน  9,516.17 บาท โดยมีจ านวน
นักศึกษาถัวเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ 73.34 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของนักศึกษาเฉลี่ยทั้งสิ้น) ส่วนสาขาวิชาที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยของรายวิชาศึกษาทั่วไป “น้อยที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีต้นทุน
ต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 4,289.49 บาท โดยมีจ านวนนักศึกษาถัวเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ 173 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 20.96 ของนักศึกษาเฉลี่ยทั้งสิ้น)  
 
           3) ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น : 
          3.1) ต้นทุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน (IDT. 5.1.2-4) ซึ่งค านวณจากค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ ประจ าปี  งบประมาณ 2560 ของคณะฯ โดยปันส่วนตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (หลัง
เพ่ิม/ถอน) เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (1/59, 2/59 และ1/60) โดยสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหน่วยรวมด้านการเรียนการ
สอน “มากที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 81,860.55 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.95 ของต้นทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งสิ้น จากยอดนักศึกษาเฉลี่ย 197.67 คน ซึ่ง
มากกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการเรียนการสอนสูงกว่าสาขาวิชาอ่ืนตามไปด้วย  ส่วนสาขาวิชาที่
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มีต้นทนุต่อหน่วยรวมด้านการเรียนการสอน “น้อยที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ซึ่งมีต้นทุน
ต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 30,372.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของต้นทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น จากยอดนักศึกษาเฉลี่ย 73.34 คน ซึ่งน้อยกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดการเรียนการสอนต่ า
กว่าสาขาวิชาอ่ืนตามไปด้วย 

3.2) ต้นทุนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา (IDT. 5.1.2-5) ซึ่งค านวณจากค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ ประจ าปี  งบประมาณ 2560 ของคณะฯ โดยปันส่วนตามจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน (หลังเพ่ิม/ถอน) 
เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา (1/59, 2/59 และ1/60) โดยสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหน่วยรวมด้านการพัฒนานักศึกษา 
“มากที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 70,220.93  บาท คิด
เป็นร้อยละ 23.95 ของต้นทุนด้านการพัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น จากยอดนักศึกษาเฉลี่ย 197.67 คน ซึ่งมากกว่า
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษาสอนสูงกว่าสาขาวิชาอ่ืนตามไปด้วย ส่วนสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อ
หน่วยรวมด้านการพัฒนานักศึกษา “น้อยที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ 
เป็นจ านวนเงิน 26,053.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของต้นทุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งสิ้น จาก
ยอดนักศึกษาเฉลี่ย 73.34 คน ซึ่งน้อยกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือด้านการพัฒนานักศึกษาต่ ากว่า
สาขาวิชาอ่ืนตามไปด้วย 

 
3.3) ต้นทุนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา (IDT. 5.1.2-6) ซึ่งค านวณจากค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการ ประจ าปี  งบประมาณ 2560 ของคณะฯ โดยปันส่วนตามบุคลากรสังกัดหลักสูตรต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหน่วยรวมด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร “มากที่สุด” คือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 70,212.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.40 ของต้นทุนด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทั้งสิ้น จากยอดบุคลากร 11 คน ซึ่งมากกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ 
ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสูงกว่าสาขาวิชาอ่ืนตามไปด้วย  ส่วนสาขาวิชาที่มีต้นทุนต่อหน่วย
รวมด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร “น้อยที่สุด” คือ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีต้นทุนต่อหน่วยฯ เป็นจ านวนเงิน 38,297.87 บาท เท่ากัน เนื่องจากมียอด
บุคลากรหลักสูตรละ 6 คน เท่ากัน ซึ่งน้อยกว่าสาขาวิชาอ่ืนตามไปด้วย 

 
3.4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (โครงการ) แยกตามกิจกรรม (IDT. 5.1.2-7) ซึ่งค านวณจาก

ค่าใช้จ่ายรวมในการพัฒนา (โครงการ) แยกตามกิจกรรม ต่อต้นทุนรวมของรายวิชาในหมวดเฉพาะโดยสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (โครงการ) แยกตามกิจกรรม ที่มีสัดส่วน “มากที่สุด” คือ ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน 
มีสัดส่วน “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 36.56 ของค่าใช้จ่ายรวมในการพัฒนาฯ  รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของค่าใช้จ่ายรวมในการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น และค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนานักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.36 ของค่าใช้จ่ายรวมในการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น ตามล าดับ 

นอกจากนี้คณะได้วิ เคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหลักสูตรระหว่างปีงบประมาณ 2559 กับ
ปีงบประมาณ 2560 (IDT. 5.1.2-8) ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่อหน่วย“เพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.56 จากปีงบประมาณ 2559 โดยมี
จ านวนนักศึกษาเฉลี่ยมากเป็นอันดับสองของคณะ คิดเป็นร้อยละ 20.96 ของนักศึกษาเฉลี่ยทั้งหมด ส่วน
หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมต่อหน่วย “ลดลงมากที่สุด” คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งลดลงร้อยละ 
(33.18) จากปีงบประมาณ 2559 โดยมีจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยน้อยเป็นอันดับสองของคณะ คิดเป็นร้อยละ 9.65 
ของนักศึกษาเฉลี่ยทั้งหมด  

 



                                                               คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560          หน้า 95 
 

 
โดยงานด้านการเงินและด้านพัสดุ ของคณะฯ ได้น าข้อมูลต้นทุนต่อหลักสูตรดังกล่าว เสนอต่อคณะฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 (IDT. 5.1.2-9) ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรในหมวดรายวิชาเฉพาะ และหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปต่อไป 

 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1.2 – 01 การวิเคราะห์รายรับคงเหลือจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
IDT 5.1.2 – 02 รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 8/2560 
IDT 5.1.2 – 03 การวิเคราะห์ต้นทุนรวมต่อหลักสูตร และต้นทุนรับปันส่วนจากหน่วยงานสนับสนุน 

ของการผลิตบัณฑิต จ าแนกตามหลักสูตร ประจ าปี 2560 
IDT 5.1.2 – 04 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
IDT 5.1.2 – 05 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา 
IDT 5.1.2 – 06 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
IDT 5.1.2 – 07 การวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (โครงการ) แยกตามกิจกรรม 
IDT 5.1.2 – 08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 
 
 

จุดเด่น 
1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายวรุตม์    บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.บุษกร   ด้วงทอง งานการเงิน 
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5.1.3  การบริหารความเสี่ยง  
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย 
        ภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ 
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละพันธกิจร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน โดยมีหน้าที่ทบทวนนโยบาย ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวบรวม/
ระบุ/วิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง รวมถึง  
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย (IDT 5.1.3-01) 

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย         
1) ด้านการเงินและงบประมาณ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี  2) ด้านงานวิจัย เรื่อง งานวิจัยที่
น าไปตีพิมพ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ.  3) ด้านความปลอดภัย เรื่อง จ านวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ 
(IDT 5.1.3-02) และได้ท าการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงแล้วได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง โดยก าหนดให้มีระดับความเสี่ยง 5 ระดับคือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และได้มีน าความ
เสี่ยงในระดับสูง และสูงมากมาจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ตามแบบการ
ประเมินความเสี่ยง (ERM1) (IDT 5.1.3-03) อีกทั้งยังได้น าความเสี่ยงที่ได้จัดล าดับแล้วมาก าหนดมาตรการ
ควบคุมภายใน และประเมินมาตรการการควบคุมภายใน หากพบว่ายังไม่มีการด าเนินการหรือมีการด าเนินการแต่
ยังไม่สมบูรณ์ คณะจะน ามาตรการดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 แผน ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
แผนการบริหารความเสี่ยง (ERM2) (IDT 5.1.3-04) 

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการตรวจติดตามผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 (IDT 5.1.3-05) และคณะได้
ด าเนินการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจติดตามมาปรับปรุงแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  มี
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

1) ด้านงานการเงินและงบประมาณ : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
ประจ าปีของคณะ คณะมีผลการด าเนินงานครบถ้วนทุกข้ันตอนและปรับเกณฑ์มาตรฐานและโอกาส
ผลกระทบของความเสี่ยงให้สอดคล้องกัน 

2) ด้านงานวิจัย : งานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. คณะมีผลการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงมีรายละเอียดชัดเจน และได้ด าเนินการปรับกระบวนการและขั้นตอนให้เหมาะสม   

3) ด้านความปลอดภัย : จ านวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ คณะมีการปรับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับความรุนแรงและผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยไล่ระดับให้เป็นในแนวทางเดียวกัน 

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้สรุปผลการติดตามการด าเนินงานและได้น าเสนอต่อคณบดี       
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน (ERM 5) และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
          สรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้ง 3 ด้าน มีการบริหาร
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ดังนี้ 
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1) แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายประจ าปี

ของคณะ” ซ่ึงคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการ) จ านวน 22 โครงการ ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 22 โครงการ ท าให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์มากข้ึน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านงานแผนและงบประมาณ ลดลงจากเดิม 

2) แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง “งานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์” คณะฯ ได้มี
ผลงานวิจัยเพ่ือน าไปตีพิมพ์เผยแพร่เ พ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 28 เรื่อง          
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 24 เรื่อง ท าให้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
หรือใช้ประโยชน์เป็นไปตามเกณฑ์ ท าให้การบริหารความเสี่ยงด้านงานวิจัย ลดลงจากเดิม 

3) แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง “จ านวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ” คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการบริหารความเสี่ยง โดยจัดโครงการแนะแนว
นักศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัด
โครงการเปิดบ้าน Open house อีกทั้งยังมีการร่วมท า MOU กับกลุ่มโรงเรียนหนองพลับวิทยา  
โรงเรียนกุยบรี  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม  และวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ท าให้คณะฯ      
มียอดนักศึกษาปีการศึกษา 2560 จ านวน 212 คน ลดลงจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 
จ านวน 228 คน ท าให้การบริหารความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก เสี่ยงเพิ่มข้ึนจากเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1.3 – 01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
IDT 5.1.3 – 02 คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
IDT 5.1.3 – 03 นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
IDT 5.1.3 – 04 กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน 
IDT 5.1.3 – 05 แบบประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง  (ERM 1) 
IDT 5.1.3 – 06 แผนบริหารความเสี่ยง   (ERM 2) 
IDT 5.13 – 07 รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (ERM 5) 
IDT 5.1.3 – 08 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์      มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
   
ผู้รายงานข้อมูล นายวรุตม์       บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
 น.ส.ศิริเรือง     พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

นักศึกษา 
 ผศ.นิวัฒน์      มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
   
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ศิริเรือง     พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

นักศึกษา 
 น.ส.บุษกร     ด้วงทอง งานการเงิน 
 นางธัญรดา     พรพุฒิศิริ งานวิจัย 
   
ผู้จัดเก็บข้อมูลภาพรวม น.ส.วลิาวัณย์   แสงประสิทธิ์  งานประกันคุณภาพ 
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5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

          คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 02/2558 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน และผู้อ านวยการส านักงาน  ตามหน้าที่หลักบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของคณะฯ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 โดยมีอ านาจหน้าที่ ในการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในงานของคณะฯ ที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก
เป็นพิเศษและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งได้ให้นโยบายการบริหาร ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะฯ ไว้ดังนี้  

1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับชาติและเพ่ิมคุณค่าให้แก่สังคมไทย 
3. พัฒนางานบริการวิชาการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
4. สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการบริหารจัดการ และวางแผน โดยได้มีการก าหนดทีมใน
การบริหาร เพ่ือเสนอการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารคณะฯ พร้อมกับจัดท าค าสั่ งคณะกรรมการ
ประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือให้การบริหารงานภายในคณะฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามข้อบังคับฯ ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดท า     
แผนกลยุทธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2559 – 2563  เพ่ือไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีพ.ศ. 2560  พร้อมได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนของแผนและการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยความรับรู้ เข้าใจ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการน าไปถ่ายทอด ในการก าหนดการประชุมตามรายไตร
มาส เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯ การบริหารผลการ
ด าเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมและความส าเร็จขององค์กร และมีการ
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ส่วนของบุคลากร ตลอดจนการประเมินคณะกรรมการบริหารของผู้บริหาร
คณะฯ/คณะกรรมการประจ าคณะ  โดยตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาคณะฯ ภายใต้ทิศทางท่ีได้ก าหนดร่วมกัน  
 
          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการที่ดี (Governance) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาตามนโยบาย ประกอบด้วย 

1. หลักประสิทธิผล :  พิจารณาได้จากคณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้เป็น
แนวทางในการบริหาร เพ่ือให้คณะด าเนินงานได้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของคณะ ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้
การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (IDT 5.1.4-06) 
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2. หลักประสิทธิภาพ :  พิจารณาได้จากคณะฯ มีรายการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานตามแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ มีการก ากับควบคลุมให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมความ
เสี่ยงที่และลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายได้ 

3. หลักการตอบสนอง  :  คณะฯ มีการส ารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตทุกปี แล้วน าผลมาพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานของคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  โดยอธิการบดีมอบหมายให้
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการ
ตัดสินใจ (MIS) โดยมีการส ารวจความต้องการของระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
และจัดอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร  

4. หลักภาระรับผิดชอบ : พิจารณาได้จากคณะฯ ได้มีการบริหารงานโดยมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นความรู้สู่คุณธรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริหารได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น มีการจัดท าเป้าหมายการประกันคุณภาพ และติดตามผล
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีมติที่ประชุมผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  (IDT 
5.1.4 – 14) 

5. หลักความโปร่งใส : คณะฯ มีการบริหารงานที่สามารถตอบสนองได้ โดยพิจารณาจากที่คณะฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะฯ มาด าเนินการตรวจสอบการท างาน มีการประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน งานการเงินของคณะฯ ได้ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบด้านการเงิน ผู้บริหารได้ด าเนินงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา โดยยึดหลักกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ 
เช่น การประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย   

6. หลักการมีส่วนร่วม : คณะฯ มีการประชุมบุคลากรและเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น ในเรื่องของการพิจารณาบุคลากรดีเด่น 

7. หลักการกระจายอ านาจ : คณะฯ มีการกระจายอ านาจการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังบุคลากรอย่างเหมาะสม  มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ผ่านค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบ
การประเมินผู้บริหาร การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายฯ และการแต่งตั้งให้ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น (IDT 5.1.4-17, IDT 5.1.4-18 ) 

8. หลักนิติธรรม : การด าเนินงานของคณะฯ ด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย มีการก าหนดแนวทางหลักการไว้ล่วงหน้า ทั้งการประเมินผู้บริหารและแนวทางการ
พิจารณาความดีความชอบ ให้โอกาสกับบุคลากรภายใต้สิทธิที่พึงได้ของแต่ละบุคคล  ผู้บริหารมีการ
บริหารงานอย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น   

9. หลักความเสมอภาค : คณะฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยปฏิบัติตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  โดยยึดหลักการปฏิบัติที่อยู่
ภายในกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นการบริหารจัดการอย่างเสมอภาค เช่น การประกาศรับ
สมัครนักศึกษา  การประกาศรับสมัครงาน  การสมัครสรรหาคณบดี 
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ :  คณะฯ ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการด าเนินงานของคณะ     

ให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วนรวม และผู้บริหารมีการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ เช่น         
การประชุม เรื่องก าหนดอัตราจัดเก็บค่าบ ารุงองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรม โดยที่ประชุม
เห็นพ้องต้องกันในหลักการปรับอัตราค่าบ ารุงองค์การนักศึกษา จากเดิมคนละ 500 บาท เป็นคนละ 
1,000 บาท 

 

          ทั้งนี้  คณะฯ ได้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยได้มี
การประเมินการบริหารงานของตนเองและคณบดีได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน 

 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

IDT 5.1.4 - 01 พระราชบัญญัติ มทร.รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2548 มาตรา 38 
IDT 5.1.4 - 02 ข้อบังคับ มทร.รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2551 
IDT 5.1.4 - 03 ข้อบังคับ มทร.รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ พ.ศ. 2554 
IDT 5.1.4 - 04 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 0269/2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม 

2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.1.4 - 05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่1/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 
IDT 5.1.4 - 06 วิสัยทัศน์ของคณะ (อ้างอิงรายการหลักฐาน : แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563, 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2560) 
IDT 5.1.4 - 07 ข้อมูลการรายงานจากหน้า Website : www.idt.rmutr.ac.th 
IDT 5.1.4 - 08 วาระการประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ ........ 
IDT 5.1.4 - 09 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
IDT 5.1.4 - 10 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
IDT 5.1.4 - 12 เอกสารการประเมินการปฏิบัติงาน 
IDT 5.1.4 - 13 สรุปข้อเสนอแนะงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
IDT 5.1.4 - 14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพ ปี 2558 
IDT 5.1.4 - 15 Website คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ www.idt.rmutr.ac.th 
IDT 5.1.4 - 16 แผนและผลงานการด าเนินงานประจ าปี 2560 
IDT 5.1.4 - 17 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ 
IDT 5.1.4 - 18 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ 
IDT 5.1.4 - 19 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) 
IDT 5.1.4 - 20 ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด าเนินงานในการจัดงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
IDT 5.1.4 - 21 โครงสร้างองค์กร www.idt.rmutr.ac.th 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

IDT 5.1.4 - 22 โครงสร้างการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี www.idt.rmutr.ac.th 
IDT 5.1.4 - 23 รายงานการประชุมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งท่ี......... การมอบหมายอ านาจ

หน้าท่ีตามโครงสร้างของการบริหารงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.1.4 - 24 แผนพัฒนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.1.4 - 25 แผนการจัดการความรู้ 
IDT 5.1.4 - 26 หลักฐานการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ 
IDT 5.1.4 - 27 ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี : ศึกษาดูงานด้านการท างานเป็นทีมและการบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (อ้างอิงรายการหลักฐานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2560) 

IDT 5.1.4 - 28 มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ (อ้างอิงรายการหลักฐานหนังสือเวียนจากกองกลาง มทร.
รัตนโกสินทร์ www.mua.go.th 

IDT 5.1.4 - 29 รายงานการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 
IDT 5.1.4 - 30 มติที่ประชุม วาระการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 
IDT 5.1.4 - 31 การประเมินผลของคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
 
จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายวรุตม์         บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายคงศักดิ์       นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 นายเอกรินทร์     วิจิตต์พันธ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 นางพวงผกา       แก้วพลอย งานบุคลากร 
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5.1.5 การจัดการความรู้ 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ 
อ่ืนๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ 
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ชัด
แจ้งและความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคล เพ่ือให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการใช้งานของบุคลากร มีความสมบูรณ์และสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย คณะฯ จึงได้ก าหนดด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง  และมีการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ใน 2 พันธกิจหลักที่ส าคัญ คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย (IDT 5.1.5-01)  
ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการความรู้นั้น ได้มีการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ของปีงบประมาณ 2559-2563 

          โดยในปีการศึกษา 2560  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
KM ประจ าปีการศึกษา 2560 (IDT 5.1.5-02) และก าหนดกลุ่มบุคลากร เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
จ านวน 2 ประเด็น คือ 
           1) ประเด็นการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ประจ าของคณะ   
          2) ประเด็นการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 
 

          ซึ่งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการจัดท าปฏิทินการจัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่ให้คณะท างาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทราบถึงก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (IDT 5.1.5-03) และได้จัดให้
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (IDT 5.1.5-04) 
หลังจากที่คณะท างานได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนได้องค์ความรู้ที่ตกผลึกเรียบร้อยแล้ว คณะท างาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการสรุปและวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ และได้จัดท ารายงานผลการจัดการความรู้ 
KM ประจ าปีการศึกษา 2560 (IDT 5.1.5-05)  พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพ คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (IDT 5.1.5-06) เพ่ือให้อาจารย์ได้น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยคณะท างานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1.5 - 01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 5.1.5 - 02 แผนการจัดการความรู้ (KM action plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 5.1.5 - 03 ปฏิทินการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 5.1.5 - 04 รายงานสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละครั้ง  
IDT 5.1.5 - 05 รายงานผลการจัดการความรู้ KM ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 5.1.5 - 06 Print Out หน้าเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.1.5 - 07 ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ประจ าปีการศึกษา 2560 
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จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์     มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้รายงานข้อมูล ผศ.นิวัฒน์      มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 น.ส.ศิริเรือง     พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูลภาพรวม น.ส.วลิาวัณย์  แสงประสิทธิ์ งานประกันคุณภาพ 
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5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 

 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  โดยมีการประชุม รายงานผลการติดตาม  มีการประเมินการด าเนินการตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  มีการน าผลการด าเนินงานไปแก้ไข/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
  
แผนการบริหาร 
          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้มีระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีแนวทางหรือวิธีการบริหาร
บุคคล  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารงานบุคลากร
ดังกล่าวของมหาวิทยาลัย บรรลุผลส าเร็จครอบคลุมทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยมีจ านวนที่เพียงพอ มีคุณภาพที่เหมาะสม มีสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการอยู่ในระดับทีไ่ด้มาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยก าหนด  
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้น งานบริหารและวางแผนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ไว้ในช่วง 5 ปี 
เป็นไปตามข้ันตอนดังนี้  
          1) คณะฯ มีนโนบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับเป้าหมาย 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย    
          2) มีการวางแผน บริหารอัตราก าลังคน และรักษาบุคลากร  
          3) มีการบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง  
          4) มีการสร้าง พัฒนา สืบทอดของต าแหน่ง และการทดแทนต าแหน่ง 
   
แผนพัฒนาบุคลากร 
          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้มีการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
           1. คณะฯ มีแผนการบริหารงานบุคคลที่มีการวางแผนความต้องการไว้ล่วงหน้า คือ แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563  (IDT 5.1.6 – 01)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 (IDT 5.1.6 – 02)   และ
ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (IDT 5.1.6 – 03)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (IDT 5.1.6 – 04)  ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (IDT 5.1.6 – 05)   
           2. คณะฯ ได้มีการจัดท าข้อมูลกรอบอัตราก าลัง สายวิชาการ (IDT 5.1.6 – 06) และข้อมูลกรอบ
อัตราก าลัง สายสนับสนุน (IDT 5.1.6 – 07) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง      
(IDT 5.1.6 – 08) และมีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่
ต้องการในอนาคต  เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะฯ  และได้ก าหนดแผนการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดเลือก
ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (IDT 5.1.6 – 09) 
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           3. คณะฯ มีการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน             
(IDT 5.1.6 – 10)  คณะฯ มีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนใช้ พัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้ คณะฯ มกีารโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  (IDT 5.1.6 – 11)   
          4. คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากร มีแผนการพัฒนาอาจารย์ให้ไปเรียนต่อ (IDT 5.1.6 – 12)   
และมีการสรุปผลการพัฒนาบุคลากร มีการน าข้อมูลในเรื่องวันบรรจุเข้าท างาน สายวิชาการ สายสนับสนุน    
(IDT 5.1.6 – 13)   และสรุปจ านวนการเข้า-ออกของบุคลากรประจ าปี   (IDT 5.1.6 – 14)    
          5. คณะฯ มีการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ บุคลิกภาพและ
ความสามารถเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งอาจารย์และบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้
ระเบียบกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือความโปร่งใส  โดยประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ 
www.rmutr.ac.th ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ โดยมี job description ของบุคลากร 
และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (IDT 5.1.6 – 15)    
          6. คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ในการพิจารณาข้ันเงินเดือนที่มีรูปแบบชัดเจน  มีการ
ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งของบุคลากรและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล       
(IDT 5.1.6 – 16)    
          7. คณะฯ มีการแผนการด าเนินการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ในการศึกษาต่อและอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (IDT 5.1.6 – 17)  มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือพนักงานที่ได้รับการ
บรรจุใหม่ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงานบุคคล เช่น สิทธิการลา การลาศึกษาต่อ การลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ เพ่ือ
การจัดท าผลงานทางวิชาการ (IDT 5.1.6 – 18)   
          8. คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร โดยได้มีการด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร สายสนับสนุน เข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ และยังได้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ดีมาก และดี เพ่ือรับรางวัล ซึ่งคณะฯ จะมีคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลตามความเหมาะสม 
โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลในการประชุมรวมบุคลากรของคณะ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการยก
ย่องและให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ทราบโดยทั่วกัน ใน
เว็บไซต์คณะฯ และข้อมูลบุคลากรในการจัดสรรเงินรางวัลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว (กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์) (IDT 5.1.6 – 19)   
          9. คณะฯ มีการสร้างบรรยากาศในสถานที่ท างาน โดยการจัดสวนหย่อมภายในอาคารเพื่อให้เกิดความสด
ชื่น ร่มรื่น และสามารถใช้ในการผ่อนคลายความเครียดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีบ้านพักสวัสดิการ
ภายในวิทยาเขตวังไกลกังวล ท าให้การเดินทางมาท างานสะดวกเป็นแรงจูงใจให้อยากมาท างาน  สนามเด็กเล่น 
และโรงจอดรถ  มีสวนสุขภาพพร้อมทั้งโรงยิมให้บุคลากรสามารถไปออกก าลังกาย ท าให้สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย 
สามารถท างานได้เต็มที ่(IDT 5.1.6 – 20)   
มีภายในหน่วยงาน 
          10. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร  และข้อบังคับ มทร.
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2552  ให้กับบุคลากรในคณะฯ และบุคลากรที่เข้ามาบรรจุใหม่ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณของบุคลากร  มีการประเมินจรรยาบรรณของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ (IDT 5.1.6 – 21)   
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การติดตามผลการด าเนินงาน 
          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จ านวน 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  ซึ่งเป็นการติดตามและสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบ
ของการประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  จากนั้นน ารายงานผลด าเนินการต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งในส่วนของโครงการที่คณะฯ เป็นผู้จัดได้มีการ
จัดท าแบบสอบถามประเมินการจัดโครงการมาสรุปเป็นผลการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร (IDT 5.1.6 – 22)  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง           
(IDT 5.1.6 – 23)   
          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น  โครงการพัฒนาบุคลากรฯ (IDT 5.1.6 – 24)  รวมทั้งผล
การส ารวจความสนใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อที่จัดโครงการอบรมมาทบทวนเพ่ือน าผลไปวางแผน
ด าเนินการในปีถัดไป  โดยสรุปผลการประเมินของโครงการพัฒนาบุคลากร  น าเสนอต่อคณบดีคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีรับทราบและพิจารณาโครงการ 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1.6 - 01 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
IDT 5.1.6 - 02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
IDT 5.1.6 - 03 แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
IDT 5.1.6 - 04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
IDT 5.1.6 - 05 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ2561 
IDT 5.1.6 - 06 แผนกรอบอัตราก าลัง สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  
IDT 5.1.6 - 07 แผนกรอบอัตราก าลัง สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 
IDT 5.1.6 - 08 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
IDT 5.1.6 - 09 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
IDT 5.1.6 - 10 ข้อมูลการฝึกอบ/สัมมนา ของบุคลากร 
IDT 5.1.6 - 11 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
IDT 5.1.6 - 12 แผนการลาศึกษาต่อของบุคลากร 
IDT 5.1.6 - 13 ข้อมูลของบุคลากรในเรื่องวันบรรจุเข้าท างานสายวิชาการและสายสนับสนุน  
IDT 5.1.6 - 14 ข้อมูลการเข้า-ออก ของบุคลากรประจ าปี 
IDT 5.1.6 - 15 กระบวนการสรรหาและเลือกสรร 
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IDT 5.1.6 - 16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
IDT 5.1.6 - 17 แผนการด าเนินการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ  

(สายวิชาการและสายสนับสนุน) 
IDT 5.1.6 - 18 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือการจัดท าผลงานทางวิชาการ  

ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
IDT 5.1.6 - 19 ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
IDT 5.1.6 - 20 ภาพบรรยากาศในสถานที่ท างาน 
IDT 5.1.6 - 21 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและ

ติดตามผลทางจรรยาบรรณของบุคลากรคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรแบบสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณของบุคลากร  

IDT 5.1.6 - 22 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรและประเมินความส าเร็จ 
IDT 5.1.6 - 23 รายงานการประชุม 
 
 
 
จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายวรุตม์      บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางพวงผกา   แก้วพลอย งานบุคลากร 
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5.1.7 การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง   
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้น านโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มาใช้เป็นระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (IDT 5.17-01) โดยมีกระบวนการ
ด าเนินงานดังนี้  

1) การควบคุมคุณภาพ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และติดตามผลการด าเนิงนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ (IDT 5.1.7-02) ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีการจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2558 ของคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ( IDT 5.1.7-03) และมีการจัดท า
เป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการควบคุม
คุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่คณะก าหนด
ขึ้น (IDT 5.1.7-04) และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ (IDT 5.1.7-04) ตลอดจนมีการ
จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 (IDT 5.1.7-05) 
พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
 

2) การตรวจสอบคุณภาพ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ก ากับตัวชี้วัดในแต่ละตัวบ่งชี้ 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (IDT 5.1.7-06 
ถึง IDT 5.1.7-07) อีกทั้งยังมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (IDT 5.1.7-08 ถึง IDT 5.1.7-09) 
แจ้งรายงานผลการด าเนินงานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พิจารณาผลการด าเนินงาน และ
น าเสนอต่อคณบดีเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (IDT 5.1.7-10) 

 

3) การประเมินคุณภาพ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าคณะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (IDT 5.1.7-11) ทุกปี
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้น าผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ มาเป็นกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยจัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้ง (IDT 5.1.7-12) และมีการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ก่อนเข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (IDT 5.1.7-13) ทั้งนี้คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2559 มาจัดท าเป็นแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (IDT 5.1.7-14) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยกระดับให้คณะกรรมการประจ า
คณะทราบ รวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ 
CHE-QA Online ในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (IDT 5.1.7-15) 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
IDT 5.1.7-01 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย  
IDT 5.1.7-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 5.1.7-03 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

ฉบับปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

IDT 5.1.7-04 เป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 

IDT 5.1.7-05 แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
IDT 5.1.7-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เรื่อง ก าหนดติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน  
เรื่อง ก าหนดเป้าหมายคุณภาพภายใน และมอบหมายผู้ก ากับตัวบ่งชี้  พร้อมผู้จัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน 

IDT 5.1.7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
เรื่อง ก าหนดติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

IDT 5.1.7-08 เล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสาขาวิชาฯ 
IDT 5.1.7-09 เล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ (รอบ 9 เดือน) 
IDT 5.1.7-10 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งรายงานผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
IDT 5.1.7-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
IDT 5.1.7-12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.1.7-13 สรุปข้อเสนอแนะของผู้ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน จากคณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
IDT 5.1.7-14 แผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
IDT 5.1.7-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

เรื่อง การพิจารณาแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  
IDT 5.1.7-16 สรุปรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
IDT 5.1.7-17 Print Out หน้าเว็บไซต์ CHE-QA Online 
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จุดเด่น 

1.  
2.  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผศ.นิวัฒน์     มูเก็ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.วลิาวัณย์  แสงประสิทธิ์ งานประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 -4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2560  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

     ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี มีระบบและกลไกลใน
การก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภ า พกา ร ศึ กษ า  ป ร ะจ า ปี
การศึ กษา  2560 ในส่ วนของ
ภาพรวมระดับคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (IDT 5.2-1-01) 
และคณะฯ ได้มีระบบและกลไก
การปะกั นคุณภาพการศึ กษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม อ ง ค์ 
ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (IDT 5.2-1-02) ซึ่งได้มี
การจั ดท าแผนปฏิบัติ ร าชการ
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียน   
การสอนโดยเน้นผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ (IDT 5.2-1-03)  
     คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งการ
มอบหมายหน้ าที่ ใ ห้ บุ คล าก ร 
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานคณบดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ซึ่ งมีส่วนช่วยในการรับผิดชอบ   
ตัวบ่ งชี้ ในการก ากับติดตามใน
ระดับคณะฯ ( IDT 5.2-1-04) 
คณะฯ มีระบบและกลไกในการ

IDT 5.2-1-01 ระบบและกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในส่วน
ข อ ง ภ า พ ร ว ม ใ น ร ะดั บ ค ณ ะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
IDT 5.2-1-02 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
หลักสูตร คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  ในการก ากับการ
ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร (Flowchart) 
IDT 5.2-1-03 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ปี งบประมาณ พ.ศ . 
2559  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
IDT 5.2-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งการ
มอบหมายหน้ าที่ ให้ บุ คลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานคณบดี 
IDT 5.2-1-05 แผนการประกัน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560 คณะ
อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกล
กังวล โดยคณะฯ มีระบบและ
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ก า กั บการด า เ นิ นการประกั น
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ดังนี้ 
1.มีการวางแผน (Plan) 
- มี แ ผ น ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะ
อุตส าหกรรมและ เทค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
โดยคณะฯ มีระบบและกลไกใน
การก า กั บด า เ นิ นการประกั น
คุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
     ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (IDT 5.2-1-05) ซึ่ง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารการประกัน
คุณภ า พกา ร ศึ กษ า  ป ร ะจ า ปี
การศึกษา 2560 ท าหน้าที่วางแผน 
ก า ห น ด แ น ว ท า ง  ติ ด ต า ม ผ ล 
ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ภ า ย ใ น ค ณ ะฯ  ทุ ก ด้ า น  แ ล ะ
บริหารงานประกันคุณภาพใน
ระดับคณะให้มีความก้าวหน้ า 
ภายใต้การก ากับดูแลของรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายให้ ดู แลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ (IDT 5.2-1-06) และมีการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ที่ก าหนดให้ 
ส่วนราชการต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในได้มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงคณะ
อุตส าหกรรมและ เทค โน โลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลไกในการก ากับด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
IDT 5.2-1-06 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการประกัน
คุณภาพการศึ กษา  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
IDT 5.2-1-07 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงคณะ
อุตสาหกรรมและ เทค โนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
IDT 5.2-1-08 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
(KM)  คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 
2560 
IDT 5.2-1-09 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2558 ระดับหลักสูตร 
IDT 5.2-1-10 คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
ฉ บั บ ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  
IDT 5.2-1-11 รายงานการ
ประชุม เพ่ือจัดท าแนวทางการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพ  เ พ่ื อก า กั บ  ติ ดตาม
ความก้าวหน้าระดับหลักสูตรของ   
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
IDT 5.2-1-12 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวางระบบและ
ก ากับติดตามการด า เนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
IDT 5.2-1-13  รายงานผลการ
ติดต่อการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ โดยบรรจุ เป็นวาระเ พ่ือ
เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
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เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็น
การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะฯ ในการศึกษา
รวบรวม/ระบุ /วิ เคราะห์  และ
ประเมินปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เ สี่ ย ง  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส /
ผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดล าดับความเสี่ยง พร้อมจัดท า
แผนป้องกันหรือลดความเสี่ ยง 
(IDT 5.2-1-07) ตลอดจนคณะฯ 
ได้มีการก าหนดให้มีการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดี จากความรู้ทั้งที่อยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ เพ่ือให้ครอบคลุม
ถึงพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งได้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง โดยการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( KM)  ค ณ ะ
อุตส าหกรรมและ เทค โน โลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ( IDT 
5.2-1-08) เพ่ือการพัฒนาคณะฯ สู่
อ ง ค์ ก ร ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพอย่างสู งสุด  และ
สามารถบรรลุเป้าหมายในตัวชี้วัด
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร 
(IDT 5.2-1-09) ทั้งนี้ คณะฯ ได้มี
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 
2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

IDT 5.2-1-14 น าผลการประเมิน
คุณภาพในปีที่ผ่านมามาจัดท า
แผนการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกา รปร ะ เ มิ น
คุณภาพภาย ใน  ปี การศึ กษา 
2560 จากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันพุธที่  11 ตุลาคม 2560 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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มงคลรัตนโกสินทร์ (IDT 5.2-1-10) 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานระดับคณะที่มี
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ยึดถือและใช้ร่วมกันนอกจากนั้น  
2.มีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ (Do) 
-คณะกรรมการบริหารการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มี
การประชุม เ พ่ือก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ใน
การปรึกษาหารือในการก าหนด
คณะกรรมการในการวางระบบ 
และก ากับติดตามการประกัน
คุณภ าพหลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ จั ดท า
แนวทางการเตรียมความพร้อม 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ข อ ง ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิภาพ (IDT 5.2-1-11) โดย
คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการวาง
ร ะบบ แล ะก า กั บ ติ ด ต า มก า ร
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตร (IDT 5.2-1-12) 
3.มีการประเมินคุณภาพภายใน 
(Check) 
 -มีการรายงานผลการติดต่อการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดย
บรรจุ เป็นวาระเ พ่ือ เสนอให้ที่
ประชุมทราบ นอกจากนี้คณะฯ 
ได้รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน 
และรอบ  9 เดือน (30 พฤษภาคม 
2560) (IDT 5.2-1-13) คณะฯ ได้มี
และรอบ 12 เดือน (28 สิงหาคม 
2560) 
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4.การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
การด าเนินงาน (Act) 
 -คณะฯ มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในปีที่ผ่ านมามาจัดท า
แผนการพัฒนาคณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ตามข้อเสนอแนะ
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 
ซึ่ ง ได้ รั บคว าม เห็ นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 
2560 ประจ าปีการศึกษา 2560 
(IDT 5.2-1-14) 
 
 
 

 2 มีคณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

   ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี ได้มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 1 โดยคณะฯ ได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผล
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559-2560 (IDT 5.2-
2-01) และคณะฯ ได้น าเสนอแก่
คณะกรรมการประจ าคณะได้
พิ จ า รณากา ร ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานหลักสูตรทั้ง 6 สาขาวิชา 
โดยอ้างอิงเล่ม มคอ.7 ของทุก
สาขา (IDT 5.2-2-02) 
 
 
 
 
 
 

IDT 5.2-2-01 คณะฯ ได้จัดท า
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะก ร ร ม ก า ร
วิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ณ ะ
อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559-2560 
IDT 5.2-2-02 อ้างอิงเล่ม มคอ.7 
ของทกุสาขา 
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 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน     
ของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(IDT 5.2-3-01) โดยคณะฯ มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้
เ กิ ดผลตามองค์ ป ระกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 
   1) การจัดสรรงบประมาณ 
      1.1) งบประมาณเพ่ือใช้ใน
โครงการ/กิจกรรมสหกิจศึกษา โดย
งบประมาณเพ่ือใช้ ในโครงการ
กิจกรรมสหกิจศึกษา จัดสรรตาม
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนสห
กิจศึกษา ซึ่งก าหนดให้หลักสูตร
ด าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมด้าน
การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา 
นิ เทศงานสหกิจ สัมมนาสหกิจ 
และกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านสห
กิจศึกษา 
      1 . 2 )  งบประมาณ เ พ่ื อ ใ ช้
ส าหรับโครงการ / กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (โดยรวมงบประมาณ
ส าหรับศึกษาดูงานต่อสาขาวิชาฯ 
เข้าด้วยกัน) งบประมาณเพ่ือใช้
ส าหรับโครงการ / กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ศึกษาดูงานและโครงการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดย
ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาต้อง
ด าเนินโครงการ / กิจกรรมให้
ค ร อ บ ค ลุ ม ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์
หรือด้านวิชาการ 
   2) วัสดุอุปกรณ์ 
       2.1) ให้การสนับสนุนในรูป
ของวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ค่าวัสดุ
ฝึก      
   3) การวิจัย 
     3.1) การสนับสนุนงบประมาณ

IDT 5.2-3-01 หนังสือการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการ
ต่าง ๆ 
IDT 5.3-3-02 ค าของบประมาณ
แผ่นดิน/งบประมาณรายได้ ใน
หมวดของค่าตอบแทนและใช้สอย
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
IDT 5.3-3-03 มีเงินสนับสนุนวิจัย 
โดยจัดตั้งเป็นกองทุนจาก สวพ. 
IDT 5.3-3-04 ใช้อ้างอิงจาก
หลักฐาน (IDT 5.3-3-03) 
IDT 5.3-3-05 ใช้อ้างอิงจาก
หลักฐาน (IDT 5.3-3-03) 
IDT 5.3-3-06 โครงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา TQF และใน
ตลอดระยะเวลานี้ คณะฯ ยังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา
หลั กสู ต ร  และ ได้ ด า เ นิ นการ
ปรับแก้ไขหลักสูตรเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  และในขณะเดียวกัน
คณะฯ ได้รับแจ้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ. )  ซึ่ งทางส านั กส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งคืน
หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ( อ ส . บ )  จ า น ว น  4 
หลักสูตร ซึ่งจะต้องแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่ก าหนด 
และในขณะเดียวกันนี้คณะฯ ได้ให้
สาขาฯ ด าเนินการแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
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โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน / งบประมาณรายได้ ใน
หมวดของค่าตอบแทนและใช้สอย 
(IDT 5.2-3-02)  
     3.2) มีการสนับสนุนการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการ หลักจากที่ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ ได้ รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ (IDT 5.2-3-03)  
   4) ค่าตอบแทนอาจารย์ 
     4 . 1 ) มี ก า ร ส นั บ ส นุ น
ค่าตอบแทนอาจารย์ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
การบริหารงานและการบริหาร
หลักสูตร (IDT 5.2-3-04) ซึ่งได้มี
ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(IDT 5.2-3-05) ให้การสนับสนุน 
การด าเนินงานของหลักสูตร โดย
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาและ
ปรั บ ป รุ ง หลั ก สู ต ร ต าม กรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา TQF และใน
ตลอดระยะเวลานี้ คณะฯ ยังอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร และได้ด าเนินการปรับแก้
ไขหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
และในขณะเดียวกันคณะฯ ได้รับ
แจ้งจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ. )  ซึ่ งทาง
ส านักส่ งเสริมวิชาการและงาน
ท ะ เ บี ย น  ไ ด้ ส่ ง คื น ห ลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 
จ านวน 4 หลักสูตร 
     ซึ่งจะต้องแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ เป็นไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. ที่ก าหนด และใน
ขณะเดียวกันนี้คณะฯ ได้ให้สาขาฯ 
ด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว (IDT 5.2-3-06) และได้ส่ง



                                                               คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560          หน้า 119 
 

ให้ กั บทา ง  ส วท .  ด า เ นิ นก า ร
ตรวจสอบก่อนเบื้องต้นก่อนเข้า
กลั่ น ก รอ งหลั ก สู ต ร  เ ข้ า สภ า
วิ ช า ก า ร ฯ  แ ล ะ น า เ ข้ า ส ภ า
มหาวิทยาลัยฯ และจะก้าวเข้าสู่
ก า ร น า เ ส น อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการ อุดมศึ กษา 
(สกอ.) เพ่ือรอการอนุมัติการใช้
หลักสูตรต่อไป 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร
และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 
 

    ค ณ ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี มีหลักสูตร ทลบ. และ 
อสบ. 6 สาขาวิชาด้วยกัน ซึ่งทุก
หลักสูตร ได้รับการปรับปรุงตาม
สอนและเข้าสภามหาวิทยาลัย 
    ส า ห รั บก า รตร ว จประ เ มิ น
คุณภาพหลักสูตร ผลการตรวจใน
แต่ละสาขาวิชา ในปีการศึกษา 
2 5 6 0  ค ณ ะ ฯ  ก า ห น ด ใ ห้ ทุ ก
หลักสู ตร  จั ดท าแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (IDT5.2-4-01) 
รายงานให้กับคณะ (IDT5.2-4-02) 
เพ่ือน าเข้าประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (IDT 5.2-4-03) และ
คณบดีพิจารณาร่วมกับรองคณบดี 
3 ฝ่าย (IDT5.2-4-04) ก่อนน าส่ง
ส า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัย ในวันที่  18 พ.ย. 
2559 (IDT5.2-4-05) และในการ
ตรวจประเมิน ส าหรับปีการศึกษา 
2560 นั้น คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีการติดตามร่วมกับ
ส านักงานประกันคุณภาพ โดยมี
การติดตามรอบ 6 เดือน (เฉพาะ
ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามก าหนดของส านักงานประกัน
คุณภาพ ในวันที่ 24 เม.ย. 2560 
( IDT5 . 2 -4 -06 )  มี การติ ดตาม
ร่วมกับส านักงานประกันฯ และ

IDT 5.2-4-01 แผนยกระดับการ
พัฒนาการศึกษา จากการประเมิน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
IDT 5.2-4-02 บันทึกข้อความ 
เรื่ อง  ขอให้ส่ งการจัดท า แผน
ยกระดั บก า ร พัฒนาคุณภ าพ
ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
IDT 5.2-4-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
1/2560 วันพุธที่  11 ตุลาคม 
2560 เรื่อง แผนยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
IDT 5.2-4-04 บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอให้หน่วยงานจัดท าแผน
ยกระดั บก า ร พัฒนาคุณภ าพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 
IDT 5.2-4-05 บันทึกข้อความ 
เรื่ อง  ขอส่ งแผนยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ให้กับส านักงานประกันคุณภาพ 
IDT 5.2-4-06 หนังสือแจ้ง
ก าหนดการตรวจติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
(รอบ 6 เดือน) 
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รอบ 9 เดือน ในวันที่  30 พ.ค. 
2560 (IDT5.2-4-07) ทั้งนี้หลัง
ติดตามรอบ 6, 9 เดือน คณะฯ มี
การรายงานผลการประเมินใน
เบื้องต้น ให้คณะกรรมการประจ า
ค ณ ะท ร า บ อี ก ค รั้ ง  พ ร้ อ ม ทั้ ง
รายงานคณบดีเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
(IDT5.2-4-08) โดยการน าเข้า
ประชุมในวันที่ 13 มิ.ย. 2560 เพ่ือ
เตรียมรองรับการตรวจในรอบ
สุดท้าย (IDT5.2-4-09) 

IDT 5.2-4-07 หนังสือแจ้ง
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 
IDT 5.2-4-08 บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจ
ติ ดตามการประ เมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
(รอบ 9 เดือน) ประจ าปีการศึกษา 
2560 เสนอคณบดีพิจารณา 
IDT 5.2-4-09 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เรื่อง 
รายงานผลการจัดท าแผนยกระดับ
การ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 
 

     จากการด าเนินการจัดท าแผน
ยกระดับของแต่ละหลักสูตร และ
ข้อเสนอแนะจากแผนยกระดับ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(IDT 5.2-5-01) และได้สรุป
ข้อเสนอแนะและผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ (ตามเอกสารดัง
แนบ) (IDT 5.2-5-02) ตามรายงาน
ผลการประชุ มคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (5.2-5-03) และให้ทุก
สาขาวิชาเข้มงวดกับการด าเนินการ
ตามแผนยกระดั บที่ ป รั บป รุ ง 
เพ่ือให้คุณภาพของหลักสูตรดีขึ้น
หรือมีการพัฒนาในแง่ที่ดีกว่าใน
รอบท่ีผ่านมา 

IDT 5.2-5-01  แผนยกระดับการ
พัฒนาการศึกษา จากการประเมิน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับหลักสูตร 
IDT 5.2-2-02 สรุปข้อเสนอแนะ
แ ล ะ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้อเสนอแนะ (ตามเอกสารดัง
แนบ) 
IDT 5.2-5-03 รายงานการประชุม
แจ้งผลการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ทุก
หลักสูตร 

     จากการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ในวันที่ 24 ก.ค. 2560 พบว่าทุก
หลักสูตรในคณะฯ ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสุตรผ่านใน
องค์ ป ร ะกอบที่  1  ก า รก า กั บ

IDT 5.2-6-01 รายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งหมด
จ านวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชาฯ 
1.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 
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มาตรฐานหลักสูตร ทั้งหมดจ านวน 
2 หลักสูตร 6 สาขาวิชาฯ 
1.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุต
สาหการ 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
  -ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

  -สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การผลิต 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อุตสาหการ 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
  -ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

 

 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 

จุดเด่น 
1.  
2.  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง    พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเอกชัย     หลายชั้น งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 น.ส.วลิาวัณย์  แสงประสิทธิ์ งานประกันคุณภาพ 
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มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1) 

รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
และรายละเอียดของประสบการณ ์

ภาคสนาม (มคอ.4 ถา้มี) 

ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ถ้าม ี

รายงานในภาพรวม (มคอ.2, 3, 4, 5 และ 6) 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไข 

รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มทค.7) / 
IQA ระดับหลกัสูตร 

ทุกหลกัสูตรจัดท า SAR / รายงานในระบบ 
CHE QA Online และ EQA 

 

ผลการประเมินภายใน ระดับหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ข้อมูลตอ้งสอดคล้องกัน 
Curriculum mapping จุดขาว จดุด า 
และขีด แต่ละรายวิชาที่ระบุใน มคอ.2 

 

กระบวนการเรียนการสอน (ที่ท า 
ให้บรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง) 

 

การวดัและประเมินผล (มุ่งเนน้ผล 
การเรียนรู้ของนิสิต) 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 
(ตบช. 2.1) และการได้งานท าหรือ 
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา 

(ตบช. 2.2) 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

สภาฯ ให้ข้อเสนอแนะการ 
ด าเนนิงานหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ม ี
คุณภาพมากขึ้น 

สอดคล้อง
กัน 

จัดท าทุกภาคการศกึษา 
ก่อนเปิดสอนหรอืเปิดหลักสูตร 
 

จัดท าทุกสิน้ภาคการศกึษา 
ภายใน 30 วัน 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

สกอ. รับทราบหลักสูตรและ 
บันทึกไว้ในฐานขอ้มูล 

ประเมนิผลและทวนสอบผล 
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

การด าเนนิงานหลกัสูตรทั้งหมด 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ / สังเคราะห์ 
ภาพรวมทุกหลักสูตร เสนอ 

 

ข้อมูลประกอบการจัดท าหลกัสูตรใหม่ 
และหลักสตูรปรับปรุง 
1) ผลการส ารวจความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน 
2) ผลการส ารวจความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิตและคุณสมบัตขิองบัณฑิต 
ที่พึงประสงคร์ายหลักสูตร 
3) ผลการประเมนิความพึงพอใจของ 
ผู้เรียนที่มีตอ่คุณภาพการจดัการเรียน 

ภายใน 30 วัน 
 

ผล มคอ.5, 
6 ปรับปรุง 
มคอ.3 
ภาค
การศกึษา
ถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 6 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 (สถาบัน) บัณฑิตนักปฏิบัติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

หมายเหตุ 

 
อัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐานผลการ
ประเมินตนเอง 

ข้อ 
 

 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการบูรณาการการเรียน
กับการท างาน และมีการ
ด าเนินการตามระบบ  

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี        
มีระบบกลในการด าเนินการบูรณา
การการ เ รี ยนการท า ง าน โดยมี
แผนปฏิบัติงานการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ/สหกิจศึกษา (IDT 6.1-
1-01) คู่มือฝึกงาน/สหกิจศึกษา (IDT 
6.1-1-02) คู่มืออาจารย์นิเทศและ
บันทึกการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา (IDT 6.1-1-03) เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเกี่ ยวกับการ
ให้บริการนักศึกษาในรายวิชาฝึกงาน/
สหกิจศึกษา  
 

IDT 6.1-1-01 แผนปฏิบัติงาน
การฝึกงาน/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 
IDT 6.1-1-02 คู่มือฝึกงาน
และสหกิจศึกษา  
IDT 6.1-1-03 คู่มืออาจารย์
นิเทศและบันทึกการปฏิบัติงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษา  
IDT 6.1-1-04 หนังสือน าส่ง
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
IDT 6.1-1-05 รายงานการ
ฝึกงาน/รายงานสรุปผลการ
ฝึกสหกิจศึกษา 
 
 

 2 มีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการการเรียน
กับการท างาน  

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี        
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยบู รณาการการ เ รี ยนกับการ
ท างาน โดยใช้ระบบและกลไกลของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการด้าน
การฝึก งาน/สหกิจศึกษา  โดยมี
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ที่

IDT 6.1-2-01  รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
IDT 6.1-2-02  รายงานผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) 
IDT 6.1-2-03  โครงงานสหกิจ
ศึกษา 
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ก าหนดให้มีรายวิชาฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษาและนักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้
ศึกษาในสาขาวิชามาบูรณาการกับ
การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

IDT 6.1-2-04 แผนการเรียนทุก
หลักสูตร   
 

 3 กระบวนการเรียนการสอนมี
การใช้ Technology Based 
และมีการฝึกทักษะวิชาชีพทุก
หลักสูตร  

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้
ความส าคัญกับ Technology Based 
เพ่ือช่วยในการฝึกทักษะในการท างาน
ของนักศึกษาในทุกหลัสูตรดังปรากฎ
รายละเอียดการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจัด
เ รี ย น ก า ร ส อน ใ น ต า ร า ง ก า ร ใ ช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาคเ 
รียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2560  
 
 

IDT 6.1-3-01 ตารางใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 
2560 
 

 4 นักศึกษามีการใช้ 
Technology Based ใน
การศึกษาค้นคว้า 
ในการท าโครงงาน กรณีศึกษา 
ปัญหาพิเศษ ศิลปนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  
ทุกหลักสูตร  
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       
แ ต่ ล ะ ส า ข า วิ ช า ไ ด้ มี ก า ร ใ ช้ 
Technology Based นักศึกษาใช้
หลัก Technology Based ในการ
ค้นหาความรู้เพ่ือประกอบการจัดท า
รายงาน โครงงาน กรณีศึกษา ศิลปะ
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ใน
ทุกหลักสูตร (IDT 6.1-4-01)   
 
 

IDT 6.1-4-01  ตัวอย่างหัวข้อ 
โครงงาน (Project) ประจ าปี 
2560 ของนักศึกษาที่ได้น าเอา
เทคโนโลยีมาใช้งาน 
IDT 6.1-4-02 ตั วอย่างหัวข้อ 
โ ค ร ง ง า น วิ ช า ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 
ประจ าปี 2560 ของนักศึกษาที่
ได้น าเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน                     
 

 5 นักศึกษาได้รับการยกย่อง 
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  
 
 
 
 

     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
มี นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง 
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ดังนี้ 

1. รางวัลรองชนะเลิศ วันสหกิจ
ศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประเภทวิทย์ศา
สตร์และเทคโนโลยี โดยนายสุปัณโย 
แดงนา และนายอัตตชัย นาคสีเทา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (IDT 
6.1-5-01) 
 

IDT 6.1-5-01  ส าเนาภาพถ่าย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ วันสห
กิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 6 
มิถุนายน 2560 ณ ห้องเอ็มเพรส 
แกรน ฮอลล์ จังหวัดเชียงใหม่  
 

 



                                                               คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560          หน้า 126 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 
5 ข้อ 

 
5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
จุดเด่น 

1.  
2.  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  
2.  

  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.ศิริเรือง    พัฒน์ช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางนันทิยา     วิวัฒน์ภิญโญ งานสหกิจศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ ์ คะแนน หมายเหตุ 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

1. คุณภาพบณัฑิต 
(6 ตัวบ่งช้ี) 

1.1  ผลการบรหิารจดัการหลักสตูร
โดยรวม (ผลลัพธ์) 

ค่าเฉลี่ย 
3 

19.31 6 3.22 3.22  

 1.2  อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒุิ
ปริญญาเอก (ปัจจัยน าเข้า) 

ร้อยละ 
15 

5 43 11.62 1.45  

1.3  อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ปัจจัยน าเขา้) 

ร้อยละ 
15 

6 43 13.95 1.16  

1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปัจจัยน าเข้า) 

ร้อยละ 
-15 

11.81 43 8.19 5  

1.5  การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (กระบวนการ) 

5 ข้อ   6 ข้อ 5  

1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (กระบวนการ) 

5 ข้อ   5 ข้อ 5  

2. การวิจัย 
(3 ตัวบ่งช้ี) 

2.1  ระบบและกลไกการบริหาร    
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์(กระบวนการ) 

5 ข้อ   6 ข้อ 5  

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและ      
งานสร้างสรรค์ (ปัจจัยน าเข้า) 

60,000 
บาท 

5,785,900 40 144,647.50 5  

2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
15 

12 43 27.91 4.65  

3. การบริการ
วิชาการ (1 ตัวบ่งช้ี) 

3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม
(กระบวนการ) 

5 ข้อ   6 ข้อ 5  

4. การท านุบ ารุง 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม          
(1 ตัวบ่งช้ี) 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม (กระบวนการ) 

5 ข้อ   6 ข้อ 5  

5. การบริหาร
จัดการ 
(2 ตัวบ่งช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ (กระบวนการ) 

7 ข้อ   7 ข้อ 5  

5.1.1 การพัฒนาแผน 1 คะแนน   1   
5.1.2 การเงิน 1 คะแนน   1   
5.1.3 การบริหารความเสีย่ง 1 คะแนน   1   
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล 1 คะแนน   1   
5.1.5 การจัดการความรู ้ 1 คะแนน   1   
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร 1 คะแนน   1   
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน 1 คะแนน   1   
5.2  ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร (กระบวนการ) 

5 ข้อ   6 ข้อ 5  

รวมคะแนน 55.48  
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 
1.2, 1.3, 

1.4 
1.5, 1.6 1.1 3.47 

 

2 3 2.2 2.1 2.3 4.88  

3 1 - 3.1 - 5.00  

4 1 - 4.1 - 5.00  

5 2 - 5.1, 5.2 - 5.00  

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน    4.67  

 
 

การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1- องค์ประกอบที่ 5 
          หน่วยงานควรวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่าง ดังนี้ 
 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ มีการสื่อสารและร่วมมือร่วมใจกันท างานตามภารกิจเพ่ือพัฒนาคณะ 

อย่างแขง่ขันและต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ สนับสนุนและจูงใจให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วม และพร้อมใจกันท างานเพ่ือพัฒนาคณะ 
3. คณาจารย์ของคณะมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. ผู้บริหารมีการสนับสนุนเงินด้านงานวิจัย ซึ่งเป็นไปตามเป้าและในเกณฑ์ท่ีด ี
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขาวิชา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างทั่วถึงในระดับนานาชาติ หรือบทความ

วิชาการในฐานข้อมูล TCI 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและท าผลงานทางวิชาการมากขึ้น 
3. ควรให้บุคลากรทุกสาขาวิชาฯ มีความตระหนักในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามหลักสูตรมาตรฐาน

กรอบคุณวุฒิฯ 
 


