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เพื่อเป็นรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ตามองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานของ
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
คุณภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะ  ข้อแนะน า  และข้อคิดเห็น จะเป็นประโยชน์  
ต่อคณะ สู่การพัฒนาต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
1. ข้อมูลทั่วไป  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ.2515 ในภาควิชาหัตถศึกษา
และอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจุบันเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 7 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีก่อสร้าง 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 ปรับปรุงหลักสูตร 5 หลักสูตร เป็น
หลักสูตรปรับปรุง 2561 คือ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีเซรามิกส์และ
การออกแบบ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2561 ตาม 
องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ซึ่งมีตัวบ่งชี้จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และสรุปตามมุมมอง
ใหญ่ๆ ได้ดังนี้   

มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยภาพรวม  ตามเกณฑ์ของ สกอ.  

 คะแนนเฉลี่ย   4.43  อยู่ในระดับ   ดี 
 ผลการประเมินเป็นรายองคป์ระกอบ ตามเกณฑ์ของ สกอ.  พบว่า 

อยู่ในระดับดีมาก 2    องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   
                                           องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    อยู่ในระดับด ี  3    องค์ประกอบ  ได้แก่    องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
            องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

       องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
อยู่ในระดับพอใช ้     ไม่ม ี 
อยู่ในระดับต้องปรบัปรุง    ไมม่ ี

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 การผลิตบัณฑิต 6 4.10 การด าเนินงานระดับ ด ี
2 การวิจัย 3 5.00 การด าเนินงานระดับ ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 1 4.00 การด าเนินงานระดับ ด ี
4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 5.00 การด าเนินงานระดับ ดีมาก 
5 การบริหารจัดการ 2 4.50 การด าเนินงานระดับ ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 13 4.43 การด าเนินงานระดับ ด ี
 
3. จุดเด่น/แนวทางเสริม  (3-5 ข้อ) 
- คณะได้รบัเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก  
- มีการท าผลงานของอาจารย์เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 18 คน 
- มีผลงานวิจยัเผยแพร่ตีพมิพ์และมกีารจดสิทธิบัตรผลงาน 
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4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข (3-5 ข้อ) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการของคณะ 2 ชุด  
- ชุดแรก กรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า

สาขาวิชาเป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ  
- ชุดที่สอง กรรมการประจ าคณะประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนรอง

คณบดี ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนคณาจารย์เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานคณะเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 

5. ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

 
………………………………………………………………….. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
………………………………………………………………….. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  เชนะโยธิน) 
กรรมการ 

 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย์ ดร.วริศรา  เชนะโยธิน) 
กรรมการ 

 
 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ) 
กรรมการและเลขานุการ 
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บทท่ี 1 บทน า 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 ความเป็นมา 
  เมื่อปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในหมวดวิชาศิลปะและหัตถศึกษา กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ต่อมาปี พ.ศ. 2520 ได้พัฒนาเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เปิดสอน ปกศ.สูง (อนุปริญญา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.  2523 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   

  ปี พ.ศ. 2525 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  และสาขาวิชา
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นได้พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้ึนเมื่อ 

  ปี พ.ศ. 2530 และพัฒนาต่อเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอนในปี พ.ศ. 2532 (เป็นหลักสูตรที่เปิดแห่งแรกในประเทศไทย) จากนั้นใน
ปี  พ.ศ.2539  ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  2  ปีหลัง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง
และสถาปัตยกรรม 

  ปี พ.ศ.2543  ได้เปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปริญญา
ตร ี4 ปี  และต่อมาได้เปิดเพิ่มอีกสาขาหนึ่ง คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ปริญญา 2 ปี)  เพื่อเป็น
การตอบสนองต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม   และสนองต่อนโยบายของรัฐ  โดยเฉพาะในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์   ได้มีการพัฒนา
บุคลากรโดยการเปิดสอบบรรจุบุคลากรเพิ่มและจัดส่งบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้อง   มีการจัดการ
เครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาโดยตลอด 

  จากพัฒนาการดังกล่าวจะเห็นถึงการขยายตัวของสาขาวิชาต่างๆ ในภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  จนมาเป็นกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน
ก าลังคน  ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  และตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
ด้วย  และจากการส่งเสริมของภาครัฐที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศ  และนานาชาติ   โดย
เน้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ  มหาวิทยาลัยจึงมีความ
จ าเป็นที่จะเปิดท าการเรียนการสอน  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงต่างๆ เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับ
นโยบายและความต้องการด้านก าลังคน จึงเห็นควรปรับฐานะจากกลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็น
โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  พ.ศ.2547  เพื่อที่จะได้เปิดท าการเรียนการ
สอนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้หลากหลายยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศดังกล่าว 

   ในปี  พ .ศ .2548   สถาบั น ราชภัฏบุ รีรัมย์ ได้ รับ การยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
บุรีรัมย์  โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยประกอบไปด้วย  6  สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง   (ปริญญา
ตรี 2 ปีหลัง)   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์   (ปริญญาตรี 2 ปีหลัง)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีหลัง) สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (ปริญญาตรี  4 ปี)  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี) และ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปี) 
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  ในปี พ.ศ.2549  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ เปิดสาขาวิชาเพิ่มขึ้น อีก 2 สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีหลัง)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
(ปริญญาตรี 2 ปีหลัง) เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนด้านเทคโนโลยีให้เพิ่มมากขึ้น 

  ในปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรตามระเบียบของ สกอ. ให้เป็น
หลักสูตร 4 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต  (วท .บ .) สาขาวิชา เทคโน โลยีสถาปั ตยกรรม ซึ่ งปั จจุบั นมีนั กศึกษาชั้ นปีที่  1 เข้ามาเรียน ในปี
การศึกษา 2553 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนในปี 
พ.ศ. 2554 

  ปี พ.ศ.2556 มีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เพิ่มอีก 5 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีเซรามิกส์ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสาร  

 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  

ปรัชญา (Philosophy) 
  “ มุ่งผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ” 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี  คนเก่ง สามารถ
น าความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ 

พันธกิจ  (Mission) 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งศึกษาค้นคว้าวิจัย  ถ่ายทอดความรู้ และ
พัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  (Goals) 
 1.  จัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้  คู่คุณธรรมและแข่งขันได้ในระดับสากล 
 2.  พัฒนา  ยกระดับงานวิจัยที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  และได้รับการยอมรับ           
ในระดับสากล 
 3.  บริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 
 4.  ผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและ             
เป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ 

5.  ส่งเสริม  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

6.  อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  สร้างองค์ความรู้  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้และ 
เผยแพร่สู่สากล 
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7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 
 8.  บริหารจัดการทรัพยากร  และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าเพื่อเพิ่มรายได้ 
 
1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ 

เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์  (Identity)    
 “บัณฑิตส านึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา” 
 ❖ ส านึกดี  หมายถึง  บัณฑิตที่มีจิตใจที่ดีงาม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตอาสา 
 ❖ มีความรู้  หมายถึง  บัณฑิตที่มีความรอบรู้  มีทักษะ  ความสามารถและศักยภาพในวิชาชีพ 
 ❖ มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ❖ น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง  บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม           
ทั้งบทบาทของผู้น าที่ดี  มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะน าชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า  โดยวิธีแห่ง
สันติภาพและเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

 
 

แผนภูมิองค์กร 
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แผนภูมิการบริหาร 

 
1.5 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจ าคณะ กรรมการอ านวยการ)  
คณะกรรมการบริหาร 

ท าเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เมษายน 2557 – ปัจจุบัน) 
ท าเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เมษายน 2557 – ปัจจุบัน) 
 1.  อาจารย์วีระ  เนตราทิพย์ คณบดี      
             2.  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ            
         3.  อาจารย์วัชระ  วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
        4.  อาจารย์ ดร.ธนกร  ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  เนตราทิพย์ คณบดี  
2.  นายเทียนชัย  ให้ศิริกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  นายสมบัติ   พลแย้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  นายสมนึก  ยวงเอ่ียมใย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
6.  อาจารย์วัชระ  วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
7.  อาจารย์ ดร.ธนกร  ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
8.  อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
9.  อาจารย์กฤษดากร  เชื่อมกลาง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
10.  อาจารย์สุดารัตน์  ปีนะภา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
11.  รองศาสตราจารย์ สมบัติ  ประจญศานต์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
12.  อาจารย์ ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
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13.  อาจารย์สนิท  พาราษฎร์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
14.  อาจารย์พูนธนะ  ศรีสระคู หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
17. อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
18. อาจารย์กฤษดากร  เชื่อมกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
19. อาจารย์อัษฎางค์  รอไธสง หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม 

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

ล าดับ 
ระดับ

ปริญญา 
ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่
ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร 

1 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

เทคโนโลยีก่อสร้าง 
วิท

ยา
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต 

(วท
.บ

.) 
2561   

2 
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

2561   

3 เทคโนโลยีเซรามิกส์ 2571   

4 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 2561   

5 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2561   

6 เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 2557   

7 เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 2557   
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1.7 จ านวนนักศึกษา 

ปีเข้าการศึกษา 2558 – 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
สาขาวิชา 

ปี 1 รุ่น 61 ปี 2 รุ่น 60 ปี 3 รุ่น 59 ปี 4 รุ่น 58 รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 5 5 10 3 7 10 6 4 10 8 9 17 22 25 47 
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 11 20 10 6 16 9 8 17 9 7 16 37 32 69 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 28 20 48 17 5 22 30 5 35 24 5 29 99 35 134 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 3 9 16 4 20 15 2 17 30 3 33 67 12 79 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 31 31 62 40 47 87 92 44 136 100 44 144 263 166 429 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 12 33 13 16 29 17 9 26 18 10 28 69 47 116 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ 51 11 62 92 15 107 95 17 112 123 14 137 361 57 418 
รวม 151 93 244 191 100 291 264 89 353 312 92 404 918 374 1292 

 
ปีเข้าการศึกษา 2558 – 2561  ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. 

 
สาขาวิชา 

ปี 1 รุ่น 33 ปี 2 รุ่น 32 ปี 3 รุ่น 31 ปี 4 รุ่น 30 รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เทคโนโลยีก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 17 15 2 17 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 18 14 4 18 
รวมระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 35 29 6 35 
รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 12 70 58 12 70 

 
 
1.8 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 
 
 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

สายวิชาการ 
ข้าราชการ 17 - - 9 8 9 7 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 22 - - 17 6 22 1 - - 
อาจารย์คู่สัญญา 1 - - 1 - 1 - - - 

รวม 41 - - 27 14 32 8 1 - 
สายสนับสนุน 

ข้าราชการ - - - - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - 
พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 - 1 2 - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - - - 

รวม 4 - 2 2 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 45 - 2 29 14 32 8 1 - 
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1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ รวม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 811,087 1,064,213 1,875,300 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 135,777 118,643 254,420 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 386,438 378,702 765,140 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 66,921 79,559 146,480 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 434,545 273,985 708,530 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 118,607 87,903 206,510 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ 122,330 97,570 219,900 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 79,595 108,885 188,480 
บริการวิชาการ 460,000 - 460,000 

รวม 2,615,300 2,209,460 5,012,240 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1  
คณะควรส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารยป์ระเมินผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.และ 
ศาสตราจารย์)และควรก ากบัติดตามด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ อย่างเร่งด่วน 
 

 
คณะสนบัสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ในชว่ง
ที่จะสิน้สุดเกณฑ์เก่า โดยมสีนบัสนุนให้อาจารย์เร่งท า
เอกสารประกอบการสอน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง เพื่อช่วยให้การท าเอกสารประกอบการสอน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ โดยผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองจนสามารถที่จะส่งเอกสารทัน
ระยะเวลา ซึ่งในปนีี้มีผู้สง่ขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
จ านวน 17 คน ในต าแหนง่ ผศ.จ านวน 13 คน รศ.จ านวน 
3 คน และ ศ.จ านวน 1 คน 

องค์ประกอบที่ 2 
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการนั้นส่วนใหญ่จะเป็น
อาจารย์ชุดเดิมๆ คณะฯควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้
อาจารย์ท่านอ่ืนได้ท างานวิจัยและส่งผลงานวิชาการ
ให้ครบทุกคน 
 

 
คณะด าเนนิการสนบัสนุนให้อาจารย์มีการท าผลงานมาก
ขึ้น โดยประชุมหารือเก่ียวกับการจัดท าวารสารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้อาจารย์ที่ยังไม่เคยส่ง
งานวิจยัตีพิมพ์ ได้มีโอกาสตีพิมพ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้
อาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารในกลุม่ TCI หรือระดับนานาชาติ
ให้มากข้ึน 
 

องค์ประกอบที่ 3 
1. คณะควรมีการประเมินความส าเร็จของโครงการต่างๆ 
ในภาพรวมของแผนการให้บริการวิชาการประจ าปี ซึ่ง

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดท าโครงการบริการวิชาการ ตามโครงการศาสตร์
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ให้ความรู้
และประสบการณ์แก่วิสาหกิจชุมชมต่างๆ เพื่อจะได้มี
การน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

พระราชา จ านวน 7 โครงการ โดยเน้นการลงพื้นทีชุ่มชน 
จ านวน 6 โครงการ และพฒันาศักยภาพนักศึกษา จ านวน 
1 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดเน้นการน าไปประกอบ
อาชีพ การถ่ายทอดความรู้ ให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบที่ 4 
คณะควรจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในด้าน 
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติโดยจัดร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
คณะจัดท าแผนในการท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรมในการ
ให้คณาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาร่วมงานแข่งขัน
ว่าวอีสาน การเข้าร่วมโครงการที่เป็นวัฒนธรรมประเพณี
ไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น ส าหรับ
โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมระดับชาติ ยังไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มี
งบประมาณสนับสนนุ 

องค์ประกอบที่ 5 
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของฝา่ยบริหารควร
มีการประเมินจากผู้ร่วมงานแบบรอบด้าน 
2. ควรมีการจัดท า Improvement Plan เพื่อเสริมให้
ผู้บริหารด าเนนิการบริหารจัดการภารกิจบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น 
3. ในการด าเนินการจัดการความรู้ ควรเขียนแยกในแต่
ละประเด็นออกมาให้ชัดเจน ทั้งในประเด็นการผลิต
บัณฑิต และการวิจัย โดยอธิบายทีละประเด็นให้ชัดเจน 
ในกระบวนการจัดการความรู้ แล้วจึงค่อยเพิ่มประเด็น
ใหม่ที่คณะด าเนินการเพิ่มหัวข้อขึ้นมาใหม่ โดยยังคงเล่า
ในหัวข้อเดิม อาจน าเสนอในรูปแบบตาราง เพื่อให้
สามารถเห็น การเพิ่มประเด็นใหม่ขึ้นมาในแต่ละปี จะ
ท าให้เห็นภาพขององค์ความรู้ที่ เกิดขึ้นจนสามารถ
น าไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 
1. คณะด าเนินการประเมินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
รอบด้าน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะ ได้แก่ อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีในการบริหารงานแต่
ละปี ประจ าปีการศึกษา 2561 
2. คณะจัดท า Improvement Plan ในระดับคณะ โดย
มอบหมายให้รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่
วางแผนจัดท าเพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับน าไปก าหนดเป็น
แผนกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ 
3. คณะด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ที่จังหวัด
จันทบุรี โดยการจัดการความรู้ได้เชิญวิทยากรมาบรรยาย
และช่วยวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุมการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และน าไปวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยก าหนดวันประเมิน ระหว่าง
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน 
มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คณบดี รองคณบดี 
ประธานบริหารหลักสูตร ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้คณะได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อ
ที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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บทท่ี 2  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี

การศึกษา 2561 ทั้งหมด จ านวน 7 หลักสูตร และได้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด โดยมีผลการประเมินราย
หลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

 
หลักสูตร คะแนนประเมิน

หลักสูตร 
(คะแนนเต็ม 5) 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 3.44 
2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม 3.67 
3. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3.58 
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 3.62 
5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 3.43 
6. หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3.56 
7. หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.42 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 24.72 
จ านวนหลักสูตร 7 หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ  3.53 

       
                    =  24.72   = 3.53 
                           7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  ค่าเฉลี่ย 3.01  
ผลการประเมิน : 
ผลรวม 24.72 

ผลการประเมิน : 
ผลรวม 24.72 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.53 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.53 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อค้นพบ  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(รวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 41 คน  มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจ านวน 14 คน   
วิธีการค านวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

14 X 
100 

= ร้อยละ 34.15 
41 

  
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน 

34.15 
X 5 = 4.27 คะแนน 

40 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาต่อ) 41 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 14 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 34.15 

 
 1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์   วิมุตตสิุขวิริยา 
 2. อ.ดร.ธเนศ  เฮ่ประโคน 
 3. อ.ดร.เมษยา   บุญสลีา 
 4. ผศ.ดร.อุษณีย์   มาล ี
 5. อ.ดร.สุวัฒน์   มณีวรรณ 
 6. ผศ.ดร.จารินี    ม้าแก้ว 
 7. ผศ.ดร.พิพัฒน์    สมใจ  
 8. อ.ดร.ดุสติ    อุทิศสุนทร 
 9. อ.ดร.เชาวลิต สิมสวย 
 10. อ.ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ 
 11. อ.ดร.สินีนาฏ รามฤทธ์ิ 
 12. อ.ดร.อุดมพงศ ์ เกศศรีพงษ์ศา 
 13. อ.ดร.ดนัย นิลสกลุ 
 14. อ.ดร.ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 20 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 34.15 

ผลการประเมิน :  
ร้อยละ 34.15 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 4.27  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.27  คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อค้นพบ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมที่ลา
ศึกษาต่อ) จ านวน 41 คน  มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 9 คน  ผศ. 8 คน และ รศ. 1 คน 

วิธีการค านวณ  :  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

9 
X 100 = ร้อยละ 21.95 

41 
  
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

21.95 
X 5 = 1.83 คะแนน 

60 

 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

41 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 9 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผศ. 8 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรศ. 1 

อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ศ. - 
            
            1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์  วิมุตติสุขวิริยา 
 2. ผศ.สุปรีชา  นามประเสริฐ 
 3. ผศ.วีระ  เนตราทิพย์        
 4. ผศ.ดร.อุษณีย์  มาลี 
 5. ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์ 
 6. ผศ.ดร.จารินี   ม้าแก้ว 
 7. ผศ.ดร.พิพัฒน์    สมใจ  
 8. ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว ์
            9. รศ.สมบัติ   ประจญศานต์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 20 
ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 21.95 

ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 21.95 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  1.83 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 1.83 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
ข้อค้นพบ  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,292 

2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

657.53 

3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  

41 

4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (1) ÷ (2) 

16.04 

5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

20 

6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง - สัดส่วน
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

3.96 

7.ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -19.81 
 
สูตร   
       16.04 - 20 x100   =  -19.81 
                20  
       5  -     (-19.81)     =     9.95      =     5    คะแนน 
                      4 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 20 
ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 16.04 
 : -19.81 

ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 16.04 
 : -19.81 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00  คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแผนพัฒนานักศึกษาตามกรอบ 
TQF  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิต โดยมีการ
ให้หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 24 ชม. จัดท า
โครงการอบรมภาวะผู้น าให้กับนักศึกษามสีโมสรนักศกึษาและ
ตัวแทนแต่ละสาขา ละ 5 คน จึงส่งผลให้ ในปี 2561 ไม่มี
นักศึกษาตีกนั หรือทะเลาะวิวาทกัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบในการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการโดยก าหนดเป็นแผนจัดท าโครงการ
เตรียมความพร้อมในการจัดท าโปรไฟล์ของนักศึกษา ที่มี
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ในการสมัครงาน คณะยัง
มีข้อมูลแหล่งที่นักศึกษาไปฝึกงานในแต่ละสาขาเผยแพร่ทาง
เว็บไซด์ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะและ 
หลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้มาศึกษารายละเอียดสถาน
ประกอบการที่ตนสนใจ ก่อนจะไปสมัครงาน ในการปัจฉิม
นิเทศจัดให้บริษัท Resume’ เข้ามาอบรมให้นักศึกษาชั้นปี
สุดทา้ย  
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีระบบในการจัดกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมในการท างานโดยปัจฉิมนิเทศจัดให้บริษัท 
resume’ เข้ามาอบรมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และการแนะ
แนวการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นเพ่ือเป็นช่องทาง
ให้นักศึกษาฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น ท าข้อมูลแหล่งงานในแต่ละ
สาขามาทางเว็บไซด์ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะ หลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้มาศึกษา
รายละเอียดสถานประกอบการที่ตนสนใจ ก่อนจะไปสมัครงาน  
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลคะแนนความพึงพอใจในด้านบริการที่ปรึกษา 3.99 
ผลคะแนนความพึงพอใจการให้ข้อมูลของหน่วยงาน  3.82 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ผลคะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการท างาน 4.06 
รวมค่าเฉลี่ย = 3.92 
 5. มีน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็น ไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
จากผลคะแนนความพึงพอใจในด้านบริการทั้ง 3 ด้าน พบว่า
นักศึกษาไม่เขียนข้อเสนอแนะมาเลย คณะฯจึงดูผลการ
ประเมินความพึงพอในที่มีผลคะแนนต่ า น ามาประชมุวิเคราะห์
วางแผนการจัดโครงการแนะแนวการฝึกงานด้านเทคนคิใน
ประเทศญี่ปุน่ โครงการอบรม Solid Work โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน Network and Security Innovation โครงการ
อบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม โครงการอบรม
การเขยีนประวัติส่วนตัวเพ่ือการสมัครงาน โครงการอบรมภาวะ
ผู้น า  ให้สอดคล้องและครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
คณะฯได้มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ 
(www.idtech.bru.ac.th) กลุ่มศิษย์เก่าคณะฯใน Facebook 
(http://goo/gl/jdRii4)  
 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้.6 .ข้อดังนี้ 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
มีแผนการจัดกิจกรรมนกัศึกษาจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561  โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  โครงการพัฒนา
ทักษะการสร้างข้อมูลประวัติส่วนตัว (Profile) ของนักศึกษาผ่าน
เว็บไซต์เพ่ือการแข่งขันในตลาดแรงงานตามนโยบายประเทศไทย 
4.0  โครงการอบรมภาวะผู้น านักศึกษา เตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และโครงการอบรมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 :  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
:  6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ภาษาอังกฤษ 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน  
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ มีโครงการด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฝึก
จิตใจใฝ่คุณธรรม ตักบาตรทุกวันพุธ ระดับคะแนนความพึง
พอใจ 4.52 ผลคะแนนความพึงพอใจด้านความรู้ โครงการ
อบรมปูพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในวันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 ผลคะแนนความพึงพอใจ  4.52 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โครงการภาวะผู้น า ในวันที่ 25-
26 พฤษภาคม 2561 ผลคะแนนความพึงพอใจ 4.28 เฉลี่ย
ทุกโครงการมีระดับความพึงพอใจ 4.44คะแนน 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
การอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ใน วั น ที่  24 ก รกฎ าค ม  2561 โด ย เชิ ญ  อ .ดร .สุ วัฒ น์  
มณีวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผลคะแนนความพึงพอใจ 
4.27 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม พบว่า ยังมีโครงการที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 1 โครงการคือ โครงการเลือกต้ังประธานนักศึกษา
คือนักศึกษามาใช้สิทธิในการเลือกต้ังน้อย รองฯกิจการ
นักศึกษาจึงประชุมสโมสรนักศึกษาน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป ประชาสัมพันธ์โดยประสาน
ป ระธาน ห ลั ก สู ต ร ท าห นั งสื อ แจ้ งหั วห น้ าห มู่ เ รี ย น 
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website  Facebook และ Line  
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 โครงการ บรรลุเป้าหมาย 4  
โครงการ  มีโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการคือ 
โครงการเลือกตั้งประธานนักศึกษา 

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
  เมื่อพบว่ายังมีโครงการที่ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 1 
โครงการ จึงเรียกประชุมสโมสรนักศึกษาและวางแผนโดยให้
แต่ละฝ่ายของสโมสรนักศึกษาก าหนดกิจกรรมเลือกต้ังนายก
สโมสรนักศึกษาก าหนดเป็นมาตรการของคณะ คือเป็น
กิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม มีผลต่อ
การออกเกรดในทุกรายวิชา 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อดังนี้ 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
คณะมีระบบสารสนเทศและมีการอัพเดทฐานข้อมูลงานวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา มีการอัพเดททุกภาคเรียน โดยอัพ
เข้าไปใน Dspace มีการแนบลิงค์ท่ีสามารถน าไปสู่ฐานข้อมูล
สารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้โดยตรง ท าให้
สะดวกต่ออาจารย์และนักศึกษาท่ีต้องการค้นคว้างานวิจัยเพ่ือ
ต่อยอดองค์ความรู้ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยที่ มรภ.
ก าแพงเพชร จ านวน 11 คน (ค าสั่งที ่2064/2561) 
- มีห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการงานสร้างสรรค์เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสนับสนนุงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
คณะจัดสรรงบประมาณคณะ เป็นจ านวน 5 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

หัวข้อทุน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ภาวะมีงานท า 10,000 อ.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง 
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 10,000 อ.ณัฐ ประสีระเตสัง 
ความพึงพอใจอาจารย์  10,000 อ.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง 
ความพึงพอใจนักศึกษา  10,000 อ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  10,000 อ.อัษฎางค์ รอไธสง 

 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
คณะฯจัดงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์ไปน าเสนอที่ 
มรภ.ก าแพงเพชร จ านวน 10 paper เป็นเงิน 30,000 บาท 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 :   6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
:  6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

- มีผลงานวิจัยเร่ืองผลผลิตจากภูเขาไฟอังคารและได้รับ
รางวัลชมเชยจากเลขาธิการฯ  
- มีผลงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาต่อยอดเคลือบผงหินภูเขาไฟ
เชิงสร้างสรรค์ได้รับรางวัลชมเชย  
 6. ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ นักวิจัย 
และนักสร้างสรรค์ เพ่ือส่งข้อมูลยังรองแผนฯ ขอผู้ด าเนินการ
ตรวจสอบชิ้นงาน ผลงานที่จะขอลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร อนุ
สิ ท ธิ บั ต ร  ท รัพ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ า แล้ วจึ งส่ ง ต่ อ  สวพ 
มหาวิทยาลัยฯต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ข้อค้นพบ คณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายใน จ านวน 50,000 บาท ภายนอก จ านวน 3,892,567 
บาท รวมท้ังหมด จ านวน 3,942,567 บาท มีอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 41 คน  
ข้อเสนอแนะ  
ในโครงการตามพระราโชบายของรัชกาลที่10 มหาวิทยาลัยควร
ผ่านสถาบันวิจัยให้เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อยังคณะเพ่ือให้ถือเป็น
งานวิจัยด้วย 

เลขท่ี ช่ือผู้ท่ีไดรับจัดสรรทุนวิจัย ทุน CE ทุน ทุน ช่ือโครงการวิจัย จ านวนงบ งบประมาณ

2/2562 นายภูริชญ์  งามคง P
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก  ของต าบลโนน
50,000 50,000

2.1/2562 นายพูนธนะ  ศรีสระคู ✓

นวัตกรรมเคร่ืองสลัดน  ามันเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกของต าบลโนน
128,800 128,800

2.2/2562 นายภูริชญ์  งามคง ✓

นวัตกรรมเคร่ืองห่ันกล้วยเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าการแปร

รูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกของต าบลโนนสุวรรณ  
122,900 122,900

4/2562 นางสาวเมษยา  บุญสีลา ✓

การสร้างชุมชนต้นแบบการจัดขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจรเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง

  กรณีศึกษาต าบลบ้านยาง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

(196,000/4)x2 98,000

4.2/2562 นางสาวเมษยา  บุญสีลา ✓

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยเพ่ือใช้

ประโยชนใ์นชุมชนต าบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
206,000/2 103,000

4.1/2562 นายอุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

ของต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
181,000 90,500

4/2562 นางสาวสุดารัตน ์ ปีนะภา ✓

การสร้างนวัตกรรมเตาเผาขยะโดยบูรณาการภูมิ

ปัญญากับเทคโลยีทีม่ีต้นทนุประหยัดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  กรณีศึกษา ต าบลบ้านยาง อ.

เมือง จ.บุรีรัมย์

181,500 181,500

6/6.1 นายวิสาข์   แฝงเวียง

กาส ารวจสถาปัตยกรรมพื นถ่ินเพ่ือการอนรัุกษ์

ภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณาการ : กรณีศึกษา 

อุโบสถพื นถ่ินวัดสะเดา อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

170,000 170000

9/9.1 นายณัฐวุฒิ  พจนป์ริญญา
การพัฒนาเคร่ืองเก็บตัวอย่างน  าแบบอัตโนมัติ เพ่ือใช้

ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพน  าในพื นทีลุ่่มน  ามูล 
208,700 69566.67

นายเชาวลิต  สิมสวย     50

นายบัญชา  นวนสาย    10

นางจาริน ี ม้าแก้ว      10

นายอุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา   10

นายณัฐพล  วงษ์รัมย์    10

นางธนภร  จรูญรักษ์    10

13 นางธัญรัศม์  ยุทธสารเสนย์ี

การพัฒนาผ้าทอมือเพ่ือยกระดับสินค้าสู่ OTOP  

Premium ของชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

800,000 800,000

14 นายสมบัติ  ประจญศานต์ ผ้าพันคอไหมมัดหมีล่ายจ าหลักจากปราสาทขอม 691,900 691,900

15 นายวัชระ  วชิรภัทรกุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาในทอ้งถ่ินให้มี

เอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์

วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ

400,000 400,000

16 นายอัษฎางค์  รอไธสง
นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานทอเส่ือ

กกเชิงพาณิชย์กลุ่มท าด้วยใจรัก  บ้านจังหัน ต าบล
497,000 497,000

17 อ.ณัฐ ประสีระเตสัง
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตหลังจากส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
10,000 10,000

18
อ.ณัฐ ประสีระเตสัง

อ.ณัฐนนัท ์ประสีระเตสัง

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559-2560
10,000 10,000

19
อ.ณัฐ ประสีระเตสัง

อ.อัษฎางค์ รอไธสง

คุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ของบัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559-2560
10,000 10,000

20
อ.ณัฐ ประสีระเตสัง

อ.ดร.ดุสิต อุทศิสุนทร

การประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559-2560
10,000 10,000

21 อ.อัษฎางค์ รอไธสง

ความพึงพอใจด้านการบริการจัดการเรียนการสอน

และ

ส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ของคณาจารย์และนกัศึกษา 

10,000 10,000

3,942,567

325,000  x   

70%
227,500

รวมจ านวนงบท่ีได้รับการจัดสรร

6/2562

6/2562

12/2562
โครงการบริหารการจัดการงานวิจัยงบบูรณาการ

ประจ าปีงบประมาณ  2562

✓

✓

✓

การส าราจสถาปัตยกรรมพื นถ่ินเพ่ือการอนรัุกษ์

ภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณาการ กรณีศึกษาอุโบสถ

พื นถ่ินวัดสะเดา  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

170,000

นายปิยชนม์  สังข์ศักดา

การประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการเรียน

การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยี

91,900

170,000

91,900

นายปิยชนม์  สังข์ศักดา

 

ค่าเป้าหมาย 
: 60,000/คน 
ผลการประเมิน  
: 2.43 

ผลการประเมิน 
 : 8.01  

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
  บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบนั 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตังิานจริง (ไม่นับ
รวมผูล้าศึกษาต่อ) 

 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 41 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

4. จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
 
  3,942,567    =   96,160.16 บาท/คน 
        41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ข้อค้นพบ  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ า จ านวน 30 เร่ือง โดยเป็นผลงานค่าน้ าหนัก 0.20 
จ านวน จ านวน 18 เร่ือง ค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 4 เร่ือง ค่า
น้ าหนัก 0.80 จ านวน 8 เร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 11.2 คิดเป็นร้อยละ 34.15 
เท่ากับ 5.00 คะแนน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ จ านวน 
ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

18 3.6 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือ ใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณ ะ ก รรม ก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ าว่ าด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

3 1.2 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

- - 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก .พ .อ . หรือระ เบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซ่ึ งไม่ อ ยู่ ใน  Beall’s list) ห รือ ตี พิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

8 6.4 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ

- - 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 60 
ผลการประเมิน  
: ร้อยละ 35.12  

ผลการประเมิน 
 : ร้อยละ 34.15 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
   ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

นานาชาติ ที่ ป รากฏ ในฐานข้ อมู ลระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณ ะก รรม ก ารก ารอุ ดม ศึ กษ า  ว่ าด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับ ใช้ สั งคมที่ ได้ รับ การ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง 
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

11.2 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 41 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการ

ของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
ร้อยละ 34.15 

คะแนนที่ได้ 5.00  คะแนน 

 
จุดเด่น 
- อาจารย์ในคณะได้รับทุนวิจัยจากภายนอกค่อนข้างสูง 
- อาจารย์ ในคณะได้ รับสิทธิบั ตร 1 ชิ้ นและมีผลงาน
สร้างสรรค์ 3 ชิ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้รับทุนวิจัยและ
มีผลงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 5  ข้อ ดังนี้ 
 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
มีแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน  4  โครงการ 
พบว่ามีการน าเข้ากรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาในประเด็น
การติดตามการบริการวิชาการ และมีการเสนอกรรมการบริหาร
คณะ 
 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน  4  โครงการ มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคมทุกโครงการ 
เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตในอุตสาหกรรมเซรา
มิกส์ โครงการควบคุมระบบไฟฟ้าเตาเผาในงานอุตสาหกรรมเซรา
มิกส์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รายงานการประเมินตนเอง
หน้า 91) 
 3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง
น้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 4  โครงการ เป็นการ
บริการวิชาการแบบให้เปล่า (รายงานการประเมินตนเองหน้า 
93) 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
คณะฯมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่าบรรลุความส าเร็จตาม
แผน ร้อยละ 100    และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  5 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 5 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:    4 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
มีการปรับปรุงแผนการพัฒนาการให้บริการวิชาการ โดยให้
ชุมชนได้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและให้เกิดธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
คณะฯมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สั งคมในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งต้ังบุคลากรให้มี
ส่วนร่วมปฏิบัติกับศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 7 .ข้อ ดังนี้ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมปี 2561 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณจ านวน  1  โครงการ คือ ชุด
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ 
เทศบาลต าบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อ.บ้างกรวด จ.บุรีรัมย์ 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะฯมีการก ากับติดตามโดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
ได้ติดตามตรวจสอบให้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา ต้ังแต่
กระบวนการเตรียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ การก าหนด
ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะฯได้จัดท าสรุปแผนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือน าเสนอแก่
ผู้บริหาร และแจ้งให้ทราบว่ามีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน
จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะฯได้สรุปโครงการศิลปวัฒนธรรมและการประเมินความส าเร็จ 
โดยรองคณ บดี ฝ่ ายวางแผนและวิ จั ย น าเข้ าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะของโครงการ
ให้ได้ทราบ 

ค่าเป้าหมาย 
:  6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
: 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
คณะฯได้น าเอากิจกรรมที่ส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปเผยแพ ร่ต่อสาธารณะชน โดยน าผลงาน
เคร่ืองปั้นดินเผาไปแสดงและสาธิตกระบวนการผลิตแบบรากุ 
ในงานเคร่ืองเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด อ.บ้างกรวด จ.
บุรีรัมย์ 
 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
คณะฯมีการพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการพัฒนาก
ไปสู่แผนทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา 
 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่ าข อ งก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต ร  ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
คณะฯได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร จัดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน  
 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
คณะฯมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการ
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง และรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน 
 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารคณะมกีารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน

ค่าเป้าหมาย 
: 6 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 :  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
 :  6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4 คะแนน   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ทั้ง 10 ประการ 
 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   สาย
สนับสนุน 
คณะฯได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากรและสายสนับสนุน รายงานผลการไปราชการ 
และเขียนรายงานการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใชป้ระโยชนใ์น
งานที่ท า 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
คณะฯได้ด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
ระบบและกลไกโดยมีการประเมินระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 27-31 
พฤษภาคม 2562 และระดับคณะ เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2562 
 

 
 
ข้อ 5 มีการด าเนินการ KM ในประเด็นการวิจัย
อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2559 ในเร่ืองการเขียน
หัวข้องานวิจัยเพ่ือขอทุนวจิัยจาก วช จนส่งผลให้
ในปี 2561 สามารถขอทุนวิจัยจาก วช ได้เป็น
จ านวนเงิน 5,538,500 คิดเฉลี่ยต่อรายหัวเท่ากับ 
136,304.88 บาท ซ่ึงเกินเกณฑข์อง สกอ ที่คิด
เฉลี่ยรายหัวต่อคนเท่ากับ 60,000 บาท  แต่การ
ด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ในเร่ืองการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น คณะฯมี
เหตุขัดข้องบางประการ จึงต้องเลื่อนการ KM ซ่ึง
ก าหนดเป็นแผนไว้ล่วงหน้าไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้ตามแผน จึงขาดการ ท า KM ในเฟสที่ 5ไป  จึง
ท าให้เกิดผลเพียงประเด็นวิจัยเท่านั้น 
 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ข้อค้นพบ ด าเนินการได้ 6 ข้อ ดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
มีคู่มือประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ และมีระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
:  5 ข้อ 
ผลการประเมิน 
 :  6 ข้อ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ข้อ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
กิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานตามการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ น าผลมารายงานให้กับคณะกรรมการคณะเพ่ือ
ส รุปผลและวิ เคราะห์ผลการด าเนินงาน พบว่า มี การ
ด า เนิ น งาน เป็ น ไป ตามกิ จ ก รรมที่ ก าหน ด ไว้  แล ะ ให้
ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
จัดสรรงบประมาณหลักสูตรละ 10,000 บาท เพ่ือการด าเนินการ
เร่ืองการท า SAR จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR ระดับ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
มีการประเมินระดับหลกัสูตรครบทัง้ 7 หลกัสูตร ระหว่างวนัที่ 27-
31 พฤษภาคม 2562 ผลการด าเนนิงานผ่านทุกหลกัสูตร รายงาน
ผลการประเมนิใหผู้้บริหารของคณะพิจารณา  
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
มีการจัดท า Improvement Plan  
 
 6.มี ผลการประเมินคุณ ภาพทุ กหลักสู ตรผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตร 
คะแนนประเมิน

หลักสูตร 
(คะแนนเต็ม 5) 

1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 3.44 
2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.67 
3. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 3.50 
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 3.62 
5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 3.43 

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

การบรรลุเป้าหมาย 
   บรรล ุ
  ไม่บรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ต่างจากท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบ่งชี้ 
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6. หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3.56 
7. หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3.42 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 24.64 
จ านวนหลักสูตร 7 หลักสูตร 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ 3.53  
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บทท่ี 3 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี ้
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

24.72 
= 3.53 คะแนน (บรรลุ) 3.53 คะแนน 

7 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ร้อยละ
20 

14 
X100 = 34.15% (บรรลุ) 4.27 คะแนน 

41 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ร้อยละ
20 

9 
X100 = 21.95% (บรรลุ) 1.83 คะแนน 

41 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4  
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5 
คะแนน 

FTES 
657.53 

อจ. 
41 

 
16.04/ 

- 19.81% 
(บรรลุ) 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1 – 6) (บรรลุ) 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ (1-6) (บรรลุ) 5.00 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม 

4.10 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพฒันา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6  ข้อ (1 - 6) (บรรลุ) 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุน
งานวิจยังานสร้างสรรค ์

60,000 
บาท/
คน 

3,942,567 
= 96,160.17 (บรรลุ) 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
30 

34.15 
 = 83.29% (บรรลุ) 5.00 คะแนน 
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ค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ 5 ข้อ (1 – 4, 6) (บรรลุ) 4.00 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

4.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่ งชี้ ที่  4 .1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ (1 – 7) (บรรลุ) 5.00 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม  

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่ งชี้ที่  5.1 การบริหาร
ขอ งคณ ะ เพื่ อ ก ารก ากั บ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันอัตลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ (1 - 4, 6 - 7) (บรรลุ) 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากบั
การประกันคุณภาพหลักสตูร 

5 ข้อ 6 ข้อ (1 – 6) (บรรลุ) 5.00 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 
เฉลี่ยรวม 

4.43 คะแนน 
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2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.70 5.00 3.53 4.10 การด าเนินงานระดับ ดี 
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับ ดี 
องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับ ดี 
รวม 13 4.02 4.71 4.27 4.43 การด าเนินงานระดับ ดี 

ผลการประเมิน  ดี ดีมาก ดี ดี   
 
 
 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
 
 

2.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 - ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
- แบบสัมภาษณ์ 
- ภาพประกอบ 
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- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที ่ ๐๑๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 
 ด้ วยคณ ะเทค โน โลยี อุตสาหกรรม   มหา วิท ยาลั ย ราชภั ฏบุ รี รัม ย์   ต้ อ งจั ดท ารายงาน                     
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับคณะ  (รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร : มคอ.
๗)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  - ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒)  เพ่ือให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒.  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.  อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 

๔.  อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 ให้ค าปรึกษา  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้แล้วเสร็จ     
ตามก าหนด 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑.  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ ประธานกรรมการด าเนินงาน 
๒.  อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา  กรรมการ 
๓.  อาจารย์ ดร.เมษยา บุญสีลา  กรรมการ 
๔.  อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  ประจญศานต์  กรรมการ 
๖.  อาจารย์ปราโมทย์ ปิ่นสกุล  กรรมการ 
๗.  อาจารย์กฤษดากร เชื่อมกลาง กรรมการ 
๘.  อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ กรรมการ 
๙.  อาจารย์วิชัย  เกษอรุณศรี กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์พูนธนะ ศรีสระคู  กรรมการ  
๑๑.  อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา  กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์ภูริชญ ์ งามคง  กรรมการ 

 ๑๓.  อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ  กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์วิสิทธิ ์ ลุมชะเนาว์ กรรมการ 
๑๕.  อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว  กรรมการ 
๑๖.  อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง  เลขานุการ 
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๑๗.  นายชัยวัฒน ์ เพ็งกรูด  กรรมการและเลขานุการ  
๑๘.  นางสุมาลัย  ศิริพจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙.  นางสาวพิมพ์ณัฐธยา  ทะยานรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐.  นางสาวขวัญ สมยินดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 ๑.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
  ๑.๑  อาจารย์พูนธนะ ศรีสระค ู
  ๑.๒  อาจารย์ณัฐ  ประสีระเตสัง 
  ๑.๓  อาจารย์ ดร.เมษยา  บุญสีลา 
  ๑.๔  อาจารย์ ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา 
  ๑.๕  อาจารย์ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง 
  ๑.๖  อาจารย์พิพัฒน์ ประจญศานต ์
  ๑.๗  อาจารย์วิบูลย์ ส าราญรัมย์ 
 ๒.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
  ๒.๑  อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา 
  ๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีชา นามประเสริฐ 

๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  มิมุตติสุขวิริยา 
๒.๔  อาจารย์ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล 
๒.๕  อาจารย์ณรงค์เดช ยังสุขเกษม 
๒.๖  อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน 

 ๓.  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
  ๓.๑  อาจารย์กฤษดากร เชื่อมกลาง 
  ๓.๒  อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล 
  ๓.๓  อาจารย์ปราโมทย ์ ปิ่นสกุล 

๓.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ   เนตราทิพย ์
๓.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  มณีวรรณ 

 ๔.  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๑  อาจารย์ณัฐพล ภูครองทอง 
  ๔.๒  อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ 
  ๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดวิทย์   ศิริพจน์ 
  ๔.๔  อาจารย์สงกรานต์ ไชยลังกา 
  ๔.๕  อาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ 
 ๕.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
  ๕.๑  อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง 
  ๕.๒  รองศาสตราจารย์สมบัติ   ประจญศานต ์
  ๕.๓  อาจารย์ ดร.เชาวลิต   สิมสวย                                                                                                                                                                                                                                            

๕.๔  อาจารย์ ดร.ดนัย   นิลสกุล 
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๕.๕  อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา 
  ๕.๖  อาจารย์กฤษณ์   ปิตาทะสังข ์
 ๖.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ๖.๑  อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเนีย์ 
  ๖.๒  อาจารย์สนิท พาราษฎร์ 
  ๖.๓  อาจารย์วิชัย เกษอรุณศร ี

๖.๔  อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง 
๖.๕  อาจารย์สินีนาฏ รามฤทธิ์ 

 ๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ๗.๑  อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร 
  ๗.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  สมใจ 

๗.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี   ม้าแก้ว 
  ๗.๔  อาจารย์ธนกร ดุจเพญ็ 

๗.๕  อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว 
๗.๖  อาจารย์ภูริชญ์ งามคง  
๗.๗  อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา 

คณะกรรมการนักศึกษา 
 ๑.  นายศราวุธ    สายชนะ  ประธานสโมสรนักศึกษา 

๒.  นายเศรษฐกิจ   เกตุชิต  รองประธานสโมสรนักศึกษา 
๓.  นายกฤษณะ   แกล้วกล้า ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   
๔.  นายคณาธิป   ภูชุม  ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
๕.  นางสาวสิต์นาพร   จงชิดกลาง ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๖.  นายพัฒนพงษ์   ลาโภ  ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
๗.  นางสาวพิมพ์นิภา   โตนโพนรัมย์ ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
๘.  นางสาวจินดาพร   โสรเนตร ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
๙.  นายวรุตม์     ภิรมย์นาค ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
 ๑๐. นางสาวบุษณีย์   ตรีรัตนเกษม เลขานุการ 
 ๑๑. นายดนุเดช   เรืองรัมย์   เลขานุการ 
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
๑. นายอนุพงศ์    บุญมี 
๒. นางสาวมณเทียร   ชัยภา 
๓. นางสาวสุพัตรา    เกตุแก้ว 
๔. นายคณาธิป    ภูชุม 

 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

๑. นางสาวกาญจนา   สมัครแก้ว 
๒. นางสาวจิราภรณ์   ทะนวลรัมย์ 
๓. นางสาวเอเชีย     เอกวิเศษ 
๔. นายภูมินทร์     ศรีทานนท์ 

 
นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 

๑. นายนัฐพงษ์       วรชินา 
๒. นายเอกรัตน์       คงพนายุทธ 
๓. นายศักดิ์รัตน์       ใจดี 
๔. นางสาวร่มฉัตร    ศรชัย 
 

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๑. นางสาวอภิญญา     ยวดยาน 
๒. นางสาวธีราภรณ์     ผิวผ่อง 
๓. นางสาววราลักษณ์   ท่อชู 
๔. นางสาวเนตรนภา      คงทน 

 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 

๑. นายอดิศร            สุธรรม 
๒. นายกิตติพงษ์       ค ามณี 
๓. นายจักรพรรณ      ละเมียดดี 
๔. นายสิทธิ์นนท์        ปัญญาเลิศชัย 
๕. นายกิตติพงษ์          ค ามณี 

 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 

๑. นางสาวณัฐชยา          รม่เย็น 
๒. นางสาวทัศน์สุดา        ส าราญดี 
๓. นายสุริยา                 ปะการัมย์ 
๔. นางสาววิระดา           พรมนัส 
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นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
๑. นายธนากร             ใจภัคด ี
๒. นางสาวขวัญตา       ทวีพูล 
๓. นางสาวพรสุดา        บุพผากอง 
๔. นางสาวโศรยา          โพธิ์แก้ว 

 
หน้าที่  
  ๑.  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  จัดและด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓.  พัฒนา  บริหาร  และติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๔.  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๕.  จัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร 
  ๖.  รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๗.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ๘.  ประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษากับสื่อหลายช่องทาง 
  ๙.  เตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้งาน
ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
   
              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วีระ   เนตราทิพย์) 
                                                      คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ค าสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ที่  ๐๒๒ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 
 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ต้องจัดท ารายงาน   การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ (รายงานการประเมินตนเอง : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ สิงหาคม  
๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒)  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท ารายงานและเก็บ
ข้อมูลหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ 
 

ผศ.เดวิทย์  ศิริพจน์ 
อ.ณรงค์เดช  ยังสุขเกษม 

ชัยวัฒน์ เพ็งกรูด 

๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ 
 

อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา 
อ.ดร.ธวัชระพงษ์  วงศ์

สกุล 

ชัยวัฒน์ เพ็งกรูด 

๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ 
 

อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ชัยวัฒน์ เพ็งกรูด 

๑.๔ จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ อ.ภูริชญ์  งามคง 
อ.พูนธนะ  ศรีสระคู 

ขวัญ  สมยินดี 

๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ 
 

อ.พิพัฒน์  ประจญศานต์ 
อ.วิบูลย์  ส าราญรัมย์ 

ขวัญ  สมยินดี 

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ.ดร.ธนกร  ดุจเพ็ญ 
 

อ.ณัฐพล  ภูครองทอง 
อ.ณัฐวุฒิ  พจน์ปริญญา 

ขวัญ  สมยินดี 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

อ.วัชระ  วชิรภัทรกุล 
 

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์ 
อ.วิสาข์  แฝงเวียง 

อ.ดร.ธเนศ  เฮ่ประโคน 
ผศ.ดร.จารินี  ม้าแก้ว 

สุมาลัย  ศิริพจน์ 
 

๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

อ.วัชระ  วชิรภัทรกุล 
 

อ.กฤษดากร  เชื่อมกลาง 
อ.ปราโมทย์  ปิ่นสกุล 

อ.ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์ 

สุมาลัย  ศิริพจน์ 
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องค์ประกอบที่ ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท ารายงานและเก็บ
ข้อมูลหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

๒.๓  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า     
และนักวิจัย 

อ.วัชระ  วชิรภัทรกุล อ.ดร.อุดมพงษ์  
เกศศรีพงษ์ศา 

ผศ.ดร.อุษณีย์  มาลี 
อ.ดร.ดนัย  นิลสกุล 
อ.สนิท  พาราษฎร์ 

สุมาลัย  ศิริพจน์ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 

อ.วชัระ  วชิรภัทรกุล 
 

อ.อัษฎางค์  รอไธสง 
อ.สุดารัตน์  ปีนะภา 

อ.ดร.เมษยา  บุญสีลา 
ผศ.สุปรีชา  นาม

ประเสริฐ 

พิมพ์ณัฐธยา ทะยาน
รัมย์ 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

อ.วัชระ  วชิรภัทรกุล 
 

 
 

อ.ปราโมทย์  ปิ่นสกุล 
อ.ณัฐ  ประสีระเตสัง 

อ.ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร 

พิมพ์ณัฐธยา ทะยาน
รัมย์ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

ผศ.วีระ  เนตราทิพย์ 
อ.วัชระ  วชิรภัทรกุล 

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ 
อ.ดร.ธนกร  ดุจเพ็ญ 
อ.อัษฎางค์  รอไธสง 

 
 

หัวหน้าสาขาวิชา 
อ.ณัฐพล  ภูครองทอง 
อ.สุดารัตน์  ปีนะภา 
อ.พูนธนะ  ศรีสระคู 
อ.สนิท  พาราษฎร์ 

รศ.สมบัติ  ประจญศานต์ 
อ.กฤษดากร  เชื่อมกลาง 
อ.ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร 

ชัยวัฒน์  เพ็งกรูด 
สุมาลัย  ศิริพจน์ 

พิมพ์ณัฐธยา  ทะยาน
รัมย์ 

ขวัญ  สมยินดี 

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

อ.ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ 
 

อ.ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ 
อ.ณัฐนันท์  ประสีระเตสัง 

อ.กิ่งกาญจน์  สระบัว 
ผศ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว ์

 

ชัยวัฒน์  เพ็งกรูด 
สุมาลัย  ศิริพจน์ 

พิมพ์ณัฐธยา  ทะยาน
รัมย์ 

ขวัญ  สมยินดี 
 

หน้าที ่ 
  ๑.  ก าหนดนโยบาย  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ 
  ๒.  จัดท าและพัฒนาแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓.  ประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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  ๔.  พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์           
แนวปฏิบัติการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติร่วม 
  ๕.  สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 
  ๖.  ด าเนินการประเมินผลลัพธ์ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
  ๗.  เตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างกัลยาณมิตรจากสถาบันอ่ืน             
และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานส าเร็จ 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
      
 
   
                (ผูช้่วยศาสตราจารย์วีระ   เนตราทิพย์) 
                                                   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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- ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ก าหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2561 

ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
08.00 - 08.30 น.  คณาจารย์และบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการประเมินฯ 
08.30 - 09.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับคณะ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณาจารย์ 
   คณะกรรมการ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
   คณะกรรมการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่/นักศึกษาปัจจุบัน 
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับคณะ (ต่อ) 
16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ 
16.30 น.  คณบดีและคณาจารย์ ขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ  
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบสัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ์ 
กรรมการผู้สัมภาษณ์    ผศ.ดร.นพดล  เชนะโยธิน       วัน/เดือน/ปี   18 มิถุนายน 2561 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้รับการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร  อาจารย์      บุคลกรสายสนับสนุน       
  นักศึกษา     ศิษย์เก่า       นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต    
  อ่ืนๆ............................. 

ประเด็นการสัมภาษณ ์

1. สถานภาพของศิษย์เก่า 
 - เป็นบัณฑิตจบปี 2559  
 - เป็นบัณฑิตและผู้ใช้บณัฑิตที่จบจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2. สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนไปใช้ในการท างานได้มากน้อยเพียงใด 
 - น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้มาก 
 - ไม่ไดน้ าไปใช้ตรงอาชีพที่เรียน แต่น าไปใช้ในการท างานอดิเรก จนกลายเปน็งานประจ า และเอาไปใช้ใน
การประกอบธุรกิจหลักได ้
3. มีปัญหาที่พบจากการท างานหรือไม่ ได้น าปัญหามาพดูคุยกับหลักสูตรหรือไม่ 
 - ไม่มีปัญหา 
4. มีการติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะอย่างไร  
 - ติดตามทางเฟสของหลักสูตรเป็นประจ า มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
 - พบเจออาจารย์ข้างนอกมหาวิทยาลัย ทักทายและรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
5. ผู้ใช้บัณฑิตรับนักศึกษาเข้าไปท างานในหน่วยงาน และพบปญัหาอะไรบ้างที่เกิดข้ึน อย่างไร 
 - ไม่พบปัญหา โดยสาขาออกแบบรับบัณฑิตเข้าไปท างาน Organize งานพนมรุ้ง สามารถท างานโดยใช้
โปรแกรม Photo Shop โดยตรงจากการศึกษามา  
6. บัณฑิตที่ท างานมีความรู้ ความสามารถ หรือความรับผิดชอบเป็นอย่างไร 
 - บัณฑิตมีความรับผิดชอบงานดี เก่งและเรียนรู้งานได้ดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ ตามที่หัวหน้างาน
มอบหมาย 
 - ปัญหาอาจมีบา้ง ส่วนใหญ่เปน็เป็นหาหนา้งานจริง ซึ่งเป็นสิง่ที่ไม่ได้เรียนรู้มาจากการเรียนการสอน  
 - บัณฑิตขาดประสบการณ์ แตก่็ยังสามารถปฏบิัติงานได้ เรียนรู้งานได้ 
 - บัณฑิตมีความรับผิดชอบ อาจมีบางคนที่มีปัญหา แต่ส่วนใหญ่บัณฑิตจากสาขาสถาปัตย์เป็นคนดี ท างาน
ได้ด ี
 - การเรียนกับหน้างานจริงแตกต่างกัน ควรมีการสอนหรือแนะน าให้ถึงสภาพงานและการแก้ปญัหา 
 - ควรเน้นวิชาเก่ียวกับการผลิต น ามาใช้กับการท างาน หรือถ้าเรียนมาแล้วหัวหนา้งานก็จะต้องเป็นคนคอย
แนะน าเพิ่มเติม 
 - บัณฑิตสาขาสถาปัตย์ สามารถปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายได้ พูดคุยกับลูกค้าได้หลังจาก
หัวหน้างานได้แนะน าวิธีการท างานให้แล้ว 
7. คณะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษามากน้อยเพียงใด 
 - กิจกรรมน้อยไป ควรให้มีกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การอบรมด้านการท าการตลาด 
8. คณะควรพัฒนาอะไรบ้าง 
 - ควรสอนโปรแกรม PhotoShop, Illastrator, AutoCAD 
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 - ควรพัฒนาดา้นหลักการตลาด เพื่อให้ท างานเป็น หางานเป็น หรืออาจเป็นเจ้าของกิจการเองได้ (จัดอบรม
การตลาด) 
 - ควรเน้นโปรแกรม CNC หรือเคร่ืองกล และสามารถเป็นเจ้าของกิจการเองได้ด้วย 
 - ควรมีการเรียนการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทีท่นัสมัยในดา้นงานก่อสร้าง โดยการศึกษาจาก
เว็บไซต์  วัสด/ุเทคโนโลยีใหม่ๆ เน้นให้ใช้เคร่ืองคิดเลขฟังก์ชั่นให้มากข้ึน การใช้ Youtube เพื่อยกตัวอย่างให้
นักศึกษาได้เห็นภาพมากข้ึน 
9. ท่านอยากให้สาขาวชิาพฒันาเร่ืองอะไรบ้าง 
 - สาขาการจัดการอุตสาหกรรม : ควรเน้นเก่ียวกับเครื่องกล 
 - สาขาสถาปัตยกรรม : ควรเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 - สาขาก่อสร้าง : แนะน าให้ นศ.ได้ใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมยัในการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวกับสาขาที่เรียน การ
ค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 
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แบบสัมภาษณ์ 
กรรมการผู้สัมภาษณ์    ผศ.ดร.นพดล  เชนะโยธิน       วัน/เดือน/ปี   18 มิถุนายน 2561 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้รับการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร  อาจารย์      บุคลกรสายสนับสนุน       
  นักศึกษา     ศิษย์เก่า       นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต    
  อ่ืนๆ............................. 

ประเด็นการสัมภาษณ ์
1. การบริหารคณะ เน้นเอกลักษณ์ของคณะอย่างไร  
 - มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาท้องถิ่น 
2. การก ากับติดตามการใช้งบประมาณ มีกระบวนการอย่างไร 
 - มหาวิทยาลยัแจ้งเร่งรัดการใชง้บประมาณ 
 - คณบดีติดตามการด าเนนิงานและการใช้งบประมาณ 
 - สุมาลัย สรุปการใช้งบประมาณ 
 - ขวัญ น าข้อมูลสรุป ท าสารสนเทศส่งให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ทราบ 
 - รายงานผลการใช้งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย 
3. ความเสี่ยงของจ านวนนักศึกษาที่ลดลงจะท าอยา่งไร 
 - จ านวนนักศึกษาลดลง แตบ่างหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากเป็นเทรนด์ในช่วงนัน้ๆ 
 - มีความต้องการศึกษาน้อยในบางสาขา แต่ความต้องการของตลาดแรงงานสงู 
4. จุดเด่นของคณะ คืออะไร 
 - จุดเด่นของคณะคือความสามคัคี 
 - บุคลากรในคณะ เปน็น้ าหนึ่งในเดียวกัน 
5. หลักสูตรใดที่เป็นจุดเด่นของคณะ 
 - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา้ คือ มีการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟา้ระดับ 1 
 - สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จะท าความร่วมมือ (MOU) ในการน า PLC ยี่ห้อ Mitsubishi มาเป็นศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคอีสาน 
6. ปัญหาของคณะในตอนนี้คืออะไร 
 - ปัญหานักศึกษาลดลง 
 - สถาปัตยกรรม มีความต้องการผลักดันให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สถ.บ. 
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แบบสัมภาษณ์ 
กรรมการผู้สัมภาษณ์    ดร.วริศรา  เชนะโยธิน       วัน/เดอืน/ปี   18 มิถุนายน 2561 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้รับการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร  อาจารย์      บุคลกรสายสนับสนุน       
  นักศึกษา     ศิษย์เกา่       นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต    
  อ่ืนๆ............................. 

ประเด็นการสัมภาษณ ์

1. เพราะเหตุใดจึงเลือกเรียนสาขาต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 - สร้างโอกาสและอาชีพที่หลากหลาย 
 - แม่อยากให้เรียน เดิมเลือกเรียนที่ ม.อุบล แต่กลบัมาเลือกเรียนที่นี่แทน ตรงกับสายวทิย์-คณติ และตรงกับ
ความต้องการส่วนตัว 
 - เลือกเรียนสาขานี้โดยตรง เพราะต้องการน าความรูไ้ปใช้ในการบริหารธุรกิจ 
 - ชอบงานในสายโรงงานอุตสาหกรรม 
 - เคยท างานในโรงงานอุตสาหกรรม เห็นระบบต่างๆ ก็เลยต้องการที่จะน าความรู้เพื่อไปพฒันางานได้ 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 - ครอบครัวท างานก่อสร้าง จึงอยากมากเรียน 
 - คุ้นเคยกับงานก่อสร้าง เพื่อที่จะให้มีทางเลือกที่หลากหลายในการประกอบอาชีพ คิดว่าจบไปมีงานท า
แน่นอน 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 - ชอบ โดยศึกษาก่อนว่าสาขาใดที่เหมาะสมกับตนเอง ชอบการออกแบบ และสามารถน าไปท างานได้ 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ชอบประดษิฐ์ และอยากศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีต่างๆ 
 - อยากได้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - อยากเป็นชา่งติดตั้ง และวิศวกรไฟฟ้า เพื่อน าไปแก้ปญัหาให้กับชาวบา้นได้ โดยสามารถแนะน าชาวบา้นได้  
เรียนแล้วหางานง่าย  ออกแบบระบบไฟฟ้า PLC มีงานที่ดีท า 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 - ชอบแบบบ้านสไตล์ตา่ง ๆ มาเรียนแล้วพบวา่มีอะไรอีกมากทีน่า่สนใจ สนุกกับการเรียนมาก 
สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 
 - ชอบวาดรปู สามารถสร้างสรรค์งานออกมาเป็นผลิตภัณฑไ์ด้ 
 - มีอาจารย์แนะน ามาเรียน ตนเองชอบศิลปะและเปน็คนใจร้อน เรียนแล้วท าให้ใจเย็นลง อยากท าผลงาน
ด้วยฝีมือตัวเอง 
 
2. กิจกรรมที่คณะจัดให้ มีอะไรบ้าง 
 - กีฬาคณะ 
 - กิจกรรมอบรมสันทนาการ และภาวะผู้น า 
 - การอบรมการใช้อุปกรณ์ สื่อ และโปรแกรมต่างๆ 
 - กิจกรรม Open House 
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3. คณะควรเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้าง 
 - ควรเพิ่มกิจกรรม Work Shop ในการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ เขียนแบบ เนื่องจากมีศาสตร์
ใกล้เคียงกัน 
 - การอบรมเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพของแต่ละสาขา 
 - การอบรมใบประกอบวิชาชีพด้านโลจิสติกส ์
4. สิ่งที่คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ มีความพึงพอใจอย่างไร 
 - กิจกรรมที่จัดให้ดีอยู่แล้ว 
 - ควรให้เน้นกิจกรรมของสาขาให้มากข้ึน และให้ตรงกับความตอ้งการในการเรียนการสอนในหลักสูตร 
5. วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ มีความเพียงพอหรือไม่ 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - ขาดอุปกรณ์การทดลองเล็กๆ น้อยๆ ที่นักศึกษาต้องซื้อเอง ขอให้มีให้พร้อม 
 - ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ อุปกรณ์ไม่เหมือนกับที่ไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น 
Circuit Breaker ไม่เหมือนกัน 
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
 - ควรสอนโปรแกรม 3D เพื่อให้น าไปใชไ้ด้มากข้ึน 
 - โปรเจคเตอร์ไม่สว่าง แสงภายนอกรบกวนมาก (ชัน้ 4) 
 - เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 - เครื่องตัดโมเดลมีขนาดเล็กเกินไป ต้องรอกัน ท างานไม่ทัน   
 - คอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนมีโปรแกรมคนละเวอร์ชั่นกับของอาจารย์ คอมพิวเตอร์ช้า 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ควรเพิ่มชุด PLC ส าหรับการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ 
 - หลังคาอาคารเซรามิกส์รั่ว ฝนสาด 
 
5. ควรปรับปรุงอะไรบา้งเก่ียวกับอาคาร 
 - ห้องประชุมใหญ่ 2 ฝ้าพัง ดไูมเ่รียบร้อย 
 - ห้องน้ าชั้น 9 น้ าไหลค่อย 
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แบบสัมภาษณ์ 
กรรมการผู้สัมภาษณ์    ผศ.ดร.ปิยะนันท ์ สายัณห์ปทุม       วัน/เดือน/ปี   18 มิถุนายน 2562 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้รับการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร อาจารย์      บุคลากรสายสนับสนุน       
  นักศึกษา     ศิษย์เกา่       นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต    
  อ่ืนๆ............................. 

ประเด็นการสัมภาษณ ์
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปดิโอกาสใหบุ้คลากรพัฒนาตนเองได้อย่างไร 
- ให้งบพัฒนาบุคลากร 4,000 บาท/คน และสามารถของบประมาณเพิ่มในกรณีที่ค่าลงทะเบียนในการพัฒนาไม่พอ 
เช่น การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ค่าอบรม 4,600 บาท คณะฯอนุมัติงบเพิ่มเติมให้ 
- เมื่อขาดครุภัณฑ์ที่จ าเป็นแจ้งทางคณะก็จัดหาให้ คือเครื่องสแกนเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องพิมพ์เอกสาร
เลเซอร์  
- ส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับมหาบัณฑติปีละ 1 คน โดยให้ทุนการศึกษาทุกคนตามแผนและเมือ่ส าเร็จการศึกษาปรับ
วุฒิให้ 
- ส่งเสริมการท าวิจัยที่เก่ียวกับภาระงาน พัฒนางานประจ า(RtoR) และให้ทุนวิจัยในทุกคร้ัง 
 
สิ่งที่อยากได้จากคณะฯ 
- อยากได้จักรยานไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส่งเอกสารระหว่างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอาคาร 15 
- อยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ือให้บุคลากรได้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- อยากได้ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียนห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ 
 
ภาพรวมของคณะฯเป็นอย่างไร 
- ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ 
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ จุดทิ้งขยะน้อย เก้าอ้ีสนามระหว่างรอเรียน 
- เพ่ิมกล้องวงจรปิดในบางจุดที่เป็นจุดอับของอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับอาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษา 
- ควรจัดการเรื่องประตูหนีไฟเนื่องจากช ารุดและสามารถเปิดออกจากด้านนอกได้ (เป็นจุดที่อันตราย) 
 
สิ่งท่ีมุ่งหวัง มองอนาคตต่อไปของคณะ 
- ผลักดันให้บคุลากรเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
- ควรทบทวนสวัสดิการที่มีให้บุคลากรให้ตรงกับความต้องการและสามารถเป็นไปได้จริง 
 
สิ่งท่ีไม่ชอบ 
- มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มาจากบ่อดักไขมันของโรงอาหาร 
- บริเวณตั้งถังขยะจะมีน้ าเน่านองออกมาส่งกลิ่นเน่าเหม็น และคณะไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เนื่องจากเป็น
ส่วนรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน 
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- มหาวิทยาลัยให้องค์กรภายนอกเข้ามาใช้ห้องประชุมของคณะฯบ่อยครั้ง โดยไม่ค านึงถึงการใช้งานประจ าที่
จ าเป็นของคณะ และส่วนใหญ่จะไม่รับผิดชอบในด้านการใช้บริการ เช่น ความสะอาด การใช้อุปกรณ์ ผลอันเกิด
จากการใช้ไฟและความเสื่อมสภาพของเก้าอ้ีและอุปกรณ์ต่าง โดยมหาวิทยาลัยให้ใช้บริการฟรี แต่คณะต้อง
รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาเอง 
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แบบสัมภาษณ์ 
กรรมการผู้สัมภาษณ์    ผศ.ดร.ปิยะนันท ์ สายัณห์ปทุม       วัน/เดือน/ปี   18 มิถุนายน 2562 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้รับการสัมภาษณ์      ผู้บริหาร  อาจารย์      บุคลกรสายสนับสนุน       
  นักศึกษา     ศิษย์เก่า       นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต    
  อ่ืนๆ............................. 

ประเด็นการสัมภาษณ ์

คณะได้มีการเปดิโอกาสให้อาจารย์ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างไร 
- มีการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
- มีการส ารวจความต้องการในเร่ืองสิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอน เช่น การขยายห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
- การปรับปรุงห้องเรียน เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ 
- ความต้องการในทิศทางของการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
- เปิดโอกาสให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน พานักศึกษาส ารวจอาคาร เพื่อแก้ปัญหาโดยบูรณาการกับรายวิชาให้
นักศึกษาไดป้ฏิบัติจริง 
-อาจารย์ทุกคนสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร พฒันาอาจารย์และนักศึกษาในทกุด้าน 
- คณะเปิดโอกาสให้อาจารย์มสีว่นร่วมในการคิดหาวิธีการผลักดันให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการและวุฒปิริญญาเอก 
 
สิ่งที่อยากได้จากคณะ 
- สาขาออกแบบ อยากได้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
และเก็บอุปกรณ์ 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มาตรการในการควบคุมนักศึกษาในกรณีที่สามารถใช้ห้องปฏิบัติการท างานหลังจาก
เวลาเรียน 
- สาขาเซรามิกส์และการออกแบบ อยากให้คณะฯ บริหารจัดการงบประมาณให้ทุนวิจัยอาจารย์โดยเงิน
งบประมาณจากคณะโดยตรง เพื่อพัฒนาทั้งตัวอาจารย์ นักศึกษาและการเรียนการสอน 
- สาขาอิเล็ก ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งานและมีความทันสมัยรวมถึง Wifi 
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่เพียงพอส าหรับนักศึกษา เช่น Labจ าลองสถานการ
ระบบการผลิต 
- สาขาไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการระบบการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 
- สาขาโยธา ปรับปรุง shop ก่อสร้างให้สามารถพร้อมใช้งานได้ดี ซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุด เพื่ออาจารย์และ
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่มีอุปสรรค 
 
 
ภาพรวม 
- ปรับปรุงลิฟต์โดยสารภายในอาคารซึ่งจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ่อยๆ 
- ประตูหนีไฟชั้น 2 ล็อคไม่ได้ เสี่ยงต่ออันตราย 
- ห้องประชุมใหญ่ 2 มีน้ าซึมและฝ้าถล่มขอให้จัดการโดยเร่งด่วน 
- ระบบท่อน้ าของมหาวิทยาลัยมีกลิ่นแก๊สจากน้ าเสีย มีจุดทิ้งขยะไม่เพียงพอ 
- อยากให้คณะช่วยผลักดันในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
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สิ่งท่ีมุ่งหวังมองอนาคตต่อไปของคณะ 
- วารสารจะพัฒนาสู่ฐาน TCI  
- มีจ านวนอาจารย์ที่เสนอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 17 ท่าน คาดว่าในปี 2563 จะได้รับการพิจารณาใน
ต าแหน่งทางวิชาการทุกคน 
- จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาจะมีการตกออกน้อยลงและตั้งเป้าจ านวนรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
- ผลักดันให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง/ชิ้น/คน 
 
สิ่งท่ีไม่ชอบ 
- อาคารของคณะฯโดยรวมแล้วยังไม่พร้อมใช้งานได้ 100% ต้องมีการปรับปรุงในบางส่วน เพราะชื่อคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมายถึงคณะทางช่าง ดังนั้น กลุ่มอาคารต่างๆ ควรที่จะสมบูรณ์แบบ  
- คณะฯควรมีอาคารโรงงานรวมและมีเจ้าหน้าที่เทคนิคประจ าในแต่ละหลักสูตร 
- ข้อมูลทุกอย่างภายในคณะควรจ าสามารถใช้ฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้ใช้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
- อาคารคณะฯอยู่ติดโดมที่มีกิจกรรมบ่อยๆ ท าให้มีเสียงรบกวนไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ 
- ควรจัดระบบบริหารจัดการที่จอดรถระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้เป็นสัดส่วนและพอเพียง 
- การบริหารจัดการห้องเรียนนั้น พบว่ายังมีการจัดให้คณะอ่ืนเข้ามาเรียนร่วมใช้ห้องเรียนของคณะฯ ทั้งๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารใหม่ให้ทุกคณะแล้ว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 
 


