
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

วันพุธท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ   หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น ๒ อาคาร ๑๖         

_______________________ 
 

ผูมาประชุม          จํานวน  6  คน  ดังนี้ 

๑.  ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 

๒.  ผศ.ดร.พิเชฐ   นิลดวงดี   รองประธานกรรมการ 

3.  รศ.สุเทพ   ลิ่มอรุณ   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

4.  อาจารยกิตติพงศ  นวลใย   ตัวแทนอาจารย 

5.  นางดุจดาว    แกวพิจิตร  เลขานุการ          

 6. นางสาวเรืองรุง  พูลสวัสดิ์  ผูชวยเลขานุการ 
         
ผูไมมาประชุม      จํานวน  4  คน  ดังนี้   

 ๑.  รศ.ดร.ประจวบ  กลอมจิตร  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ติดภารกิจ 

2.  คุณสุชาติ   เครือแกว  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ติดภารกิจ 

 3.  อาจารยประเสรฐิ  ปราชญประยรู  ตัวแทนประธานสาขาวิชา ติดภารกิจ 

 4.  ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษมาลี  ตัวแทนประธานสาขาวิชา ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม       จํานวน  6  คน ดังนี ้

 ๑.  ผศ.ดร.ปรชัญา  มุขดา   รองคณบดี 

 2.  อาจารย ดร.ราเชณ  คณะนา   ผูชวยคณบดี 

 3.  อาจารยกมลวรรณ  วงศวุฒิ   ผูชวยคณบดี 

 4.  อาจารยดวงกมล  อังอํานวยศิริ  ผูชวยคณบดี 

 5.  นายณัฐพล   สุขอนันต  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 เม่ือคณะกรรมการครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝายวิชาการ 

ผศ.ดร.พิเชฐ  นิลดวงดี  รองคณบดีฝายวิชาการ แจงตอท่ีประชุมใหทราบ จํานวนการนักศึกษา      
ตามแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 
 
 



 ๒ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จํานวน  30  คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  จํานวน  30  คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  จํานวน  30  คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ จํานวน  30  คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน  60  คน 
- สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน  จํานวน  30  คน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  จํานวน  30  คน 

    รวม   240  คน 
 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี๑.2  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
ผศ.ดร.ปรัชญา  มุขดา รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมใหทราบวา   ตามท่ีคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ไปเรยีบรอยแลวนั้น ทางคณะจึง
ขอรายงานผลการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตร 

ผลประเมินปการศึกษา 
2560 

ผลประเมินปการศึกษา 
2561 

ผลประเมินปการศึกษา 
2562 

การกํากับ
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน 

องคฯ 2-6 

การกํากับ
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน 

องคฯ 2-6 

การกํากับ
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คะแนน
ประเมิน 

องคฯ 2-6 

1) วิศวกรรมเครื่องกล ผาน 3.45 ผาน 3.56 ผาน 3.51 

2) วิศวกรรมสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผาน 3.76 ผาน 3.75 ผาน 3.77 

3) วิศวกรรมพลังงาน ผาน 2.78 ผาน 3.20 ผาน 3.71 

4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผาน 2.74 ผาน 3.69 ผาน 3.29 

5) เทคโนโลยีไฟฟา ผาน 3.10 ผาน 3.10 ผาน 3.46 

6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกส 

ผาน 2.94 ผาน 3.52 - - 

7) สถาปตยกรรมภายใน ผาน 2.73 ผาน 3.06 ผาน 3.09 

8) วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญา
โท) 

ผาน 3.52 ผาน 3.76 ผาน 3.58 

9) วิศวกรรมหุนยนตและ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

-  -  -  -  ผาน 3.03 

ผลรวมคะแนนเฉล่ีย   3.13   3.46   3.43 
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ระเบียบวาระท่ี๑.3  เรื่องแจงเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ 
 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แจงเรื่องสืบเนื่องตอท่ีประชุมให ทราบถึง

ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ 2563 ของฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีเปาหมายและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบาย (สภามหาวิทยาลัย) ในดานการบริการวิชาการแก

สังคม และการสงเสริมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงตามแผนยุทธศาสตร ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562 - 2564) ตามเปาประสงค คือ 

“เครือขายความรวมมือกับชุมชน และทองถ่ิน ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” โดยมี

รายละเอียดโครงการตาม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม งบประมาณภายใตยุทธศาสตร  ดังตอไปนี้ 

1) โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา   ประกอบไปดวย 

     - กีฬาระหวางคณะดอนขังใหญ ประจําป 2562  

  - การแขงขันกีฬาวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30  

2) โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

     18.5)  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประกอบไปดวย  

- กิจกรรม พิธีกรรมครอบครูชาง โดย สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน   

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับ   

 สาขาวิชาศิลปศึกษาและสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

- กิจกรรม ประกวดกระทง ในงานลอยกระทง ประจําป 2562        

           - กิจกรรม ทําบุญประจําป 2563 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

           - กิจกรรม แหเทียนพรรษา ประจําป 2563 

 3) โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูเเบบ Active Learning 

และ/หรือสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ 

  20.7) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางสถาปตยกรรมภารกิจในท่ีเนนการเรียนรูแบบ 

Active Learning จากการถายทอดองคความรูของสถานประกอบการ ประกอบไปดวย 

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานสถาปตยกรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 2562    

จัดโดย สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม การดําเนินการ 
คาเฉล่ียความ

พึงพอใจ 

โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา    

- กีฬาระหวางคณะดอนขังใหญ ประจําป 2562  ดําเนินการเสร็จสิ้น 4.27 

- การแขงขันกีฬาวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30  ดําเนินการเสร็จสิ้น 4.30 

โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

              18.5)  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

- กิจกรรม พิธีกรรมครอบครูชาง โดย สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับ สาขาวิชา

ศิลปศึกษาและสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   

ดําเนินการเสร็จสิ้น 4.20 

- กิจกรรม ประกวดกระทงในงานลอยกระทง ประจําป 2562  ดําเนินการเสร็จสิ้น  
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ช่ือโครงการ / กิจกรรม การดําเนินการ 
คาเฉล่ียความ

พึงพอใจ 

- กิจกรรม ทําบุญประจําป 2563 คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ดําเนินการเสร็จสิ้น 4.35 

- กิจกรรม แหเทียนพรรษา ประจาํป 2563 ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจาก

สถานการณโควิดระบาด 

 

โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูเเบบ Active Learning และ/หรือสรางความ

รวมมือกับสถานประกอบการ 

              20.7) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทางสถาปตยกรรมภารกิจในท่ีเนนการเรยีนรูแบบ Active Learning จาก

การถายทอดองคความรูของสถานประกอบการ ประกอบไปดวย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานสถาปตยกรรมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ป 2562 จัดโดย สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ดําเนินการเสร็จสิ้น 4.85 

 

ฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได

ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจําป 2562-2563 เสร็จเรียบรอยท้ังสิ้น 6 โครงการ ซ่ึงทุกโครงการไดนํา

ผลการดําเนินโครงการมาทําการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมดังตอไปนี้ 

  

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตุประสงค วิธีประเมินวัตถุประสงค 
ผลการ

ประเมิน 

โครงการท่ี 16 โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา    

- กีฬาระหวางคณะดอนขังใหญ 

ประจําป 2562  

1. เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ 

นักศึกษาใหแข็งแรง และความ มี

นํ้าใจนักกีฬา  

2. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ 

ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : มผีูเขารวมกิจกรรม

จํานวน 256 คน  

เชิงคุณภาพ :  

1. ความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการ > 3.51 

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ ความรู 

ความเขาใจเพ่ิมข้ึน > 3.51  

3. ผูเขารวมโครงการนํา ความรูไป

ใชประโยชน > 3.51 

บรรล ุ

- การแขงขันกีฬา

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 30  

 

1. เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ 

นักศึกษาใหแข็งแรง และความ มี

นํ้าใจนักกีฬา  

2. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ 

ระหวางนักศึกษากับนักศึกษา  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

นักศึกษา 

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาท่ี

ไดรับรางวัลท่ีตอบสนองตามอัต

ลักษณระดับดับชาติของ 

มหาวิทยาลยั 

เชิงคุณภาพ :  

1. ความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการ > 3.51 

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ ความรู 

ความเขาใจเพ่ิมข้ึน > 3.51  

3. ผูเขารวมโครงการนํา ความรูไป

ใชประโยชน > 3.51 

บรรล ุ



 ๕ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตุประสงค วิธีประเมินวัตถุประสงค 
ผลการ

ประเมิน 

    

โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

              18.5)  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

- กิจกรรม พิธีกรรมครอบครูชาง 

โดย สาขาวิชาสถาปตยกรรม

ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รวมกับ สาขาวิชาศลิปศึกษาและ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   

1. เพ่ือพัฒนาอัตลักษณและ 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของคณะ

วิศวกรรมศาสตรและ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันและ 

สามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนของนักศึกษา  

3. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา ได 

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

อันดีงามของไทย 

เชิงปริมาณ : มผีูเขารวม กิจกรรม

จํานวน 50 คน  

เชิงคุณภาพ :  

1. ความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการ > 3.51 

2. ระดับความสําเร็จในการ

สรางอัตลักษณและคณุลักษณะท่ี

พึงประสงคของคณะ >3.51 

บรรล ุ

- กิจกรรม ประกวดกระทงในงาน

ลอยกระทง ประจําป 2562  

1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา ไดสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม อันดี

งามของไทย 

เชิงปริมาณ : มีนักศึกษาเขารวม

ประกวดกระทง  

เชิงคุณภาพ :  

1. มีผลงานการประกวดท่ีไดรับ

รางวัลอยางนอย 1 ผลงาน 

บรรล ุ

- กิจกรรม ทําบุญประจําป 

2563 คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา ไดสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม อันดี

งามของไทย 

เชิงปริมาณ : มผีูเขารวมกิจกรรม

จํานวน 256 คน  

เชิงคุณภาพ :  

1. ความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการ > 3.51 

2. ระดับความสําเร็จในการ

สรางอัตลักษณและคณุลักษณะท่ี

พึงประสงคของคณะ > 3.51 

บรรล ุ

- กิจกรรม แหเทียนพรรษา 

ประจําป 2563 

1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา ไดสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม อันดี

งามของไทย 

เชิงปริมาณ : มผีูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ :  

1. ความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการ > 3.51 

 

 

ไมบรรลุ 

เน่ืองจากไมมี

ผูเขารวม

กิจกรรม 

เพราะ

สถานการณ 

โควิดระบาด 

 

 

โครงการท่ี 20 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูเเบบ Active Learning และ/หรือสรางความ

รวมมือกับสถานประกอบการ 

              20.7) พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนทางสถาปตยกรรมภารกิจในท่ีเนนการเรยีนรูแบบ Active Learning จาก

การถายทอดองคความรูของสถานประกอบการ ประกอบไปดวย 



 ๖ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตุประสงค วิธีประเมินวัตถุประสงค 
ผลการ

ประเมิน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดานสถาปตยกรรมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ป 2562 จัดโดย 

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

ประยุกตใชองคความรูจาก

การศึกษาดูงานมาใชในการเรียน 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเรยีนรูจาก

สถานท่ีจริงผานมุมมองดาน

ประวัติศาสตร และ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธ

กันในดาน ของงานศิลปะและ

สถาปตยกรรม 

3. นักศึกษาสามารถสรางสรรค

ผลงานทางดานศลิปะและ

สถาปตยกรรม จากการศึกษาเก็บ

ขอมูลทางดานกายภาพใน 

สถานท่ีจริงแลวนํามาตอยอด

พัฒนาผานกระบวนการทางการ

คิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 

ซึ่งนําไปสูกระบวนการออกแบบ 

4. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา ไดสืบ

สานประเพณีและวัฒนธรรม อันดี

งามของไทย 

เชิงปริมาณ : มผีูเขารวมกิจกรรม

จํานวน 50  คน  

เชิงคุณภาพ :  

1. ความพึงพอใจของ ผูเขารวม

โครงการ > 3.51 

2. ผูเขารวมโครงการไดรับ ความรู 

ความเขาใจเพ่ิมข้ึน > 3.51  

3. ผูเขารวมโครงการนําความรูไป

ใชประโยชน > 3.51 

 

บรรล ุ

 

ฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังตอไปนี้ 
 

ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน กิจกรรมท่ีจะพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

- ควรเพ่ิมชนิดกีฬาเพ่ือใหเกิดการ

มีสวนรวมมากข้ึน 

- ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีสงเสรมิการมี

สวนรวมในการทํางานรวมกัน

ระหวางนักศึกษาในแตละ

สาขาวิชา 

- กีฬาระหวางคณะดอนขัง

ใหญ ประจําป 2562 

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 ฝายกิจการนักศึกษาและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ควรใหนักศึกษามีระยะในการ

เตรียมความพรอมเพ่ือเขาแขงขัน

ในระดับบนานาชาตติอไป 

- การแขงขันกีฬา

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 30 

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 ฝายกิจการนักศึกษาและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาจาก

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ภายในคณะ ท่ีมี

ความสนใจไดเขารวมเพ่ิมเติมดวย 

- กิจกรรม พิธีกรรมครอบครู

ชาง โดย สาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน คณะ

วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รวมกับ สาขาวิชาศลิปศึกษา

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 ฝายกิจการนักศึกษาและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



 ๗ 

และสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ   

- ควรประชาสมัพันธกิจกรรมให

ครอบคลมุและรับรูท่ัวถึงในกลุม

นักศึกษามากกวาน้ี 

- ควรมีการจดักิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทยท่ีมลีักษณะทันสมัย 

- กิจกรรม ประกวดกระทงใน

งานลอยกระทง ประจําป 

2562 

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 ฝายกิจการนักศึกษาและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เพ่ิมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และจิตอาสาใหแกนักศึกษา  

- กิจกรรม ทําบุญประจําป 

2563 คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 ฝายกิจการนักศึกษาและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมี

โอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็น

และความรูระหวางชุมชน ในดาน

การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีมากข้ึน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดานสถาปตยกรรมและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ป 

2562 จดัโดย สาขาวิชา

สถาปตยกรรมภายใน คณะ

วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส.ค. 63 - ก.ค. 64 ฝายกิจการนักศึกษาและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 จากขอเสนอแนะและสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตลอดปการศึกษา 2562 พบวา มี

โครงการ/กิจกรรมท่ีไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสถานการณโควิดระบาด และสงผลตอรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีตองปรับเปนการเรียนแบบออนไลน ท้ังนี้ฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมี

แนวคิดในการจัดโครงการ/กิจกรรม และพัฒนารูปแบบศูนยเรียนรูฯ ในรูปแบบการรวมกิจกรรมทางออนไลนท่ี

มากข้ึน เพ่ือใหโครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค และทันสมัยตอสถานการณโลก  
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี 4/๒๕๖3  เม่ือวันพุธท่ี  18 ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖2  เวลา 13.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมคณะ ชั้น ๒ อาคาร 16  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว ฝาย
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว 
 จึงนําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕๖2  
 

 มติท่ีประชุม :  
  [ / ]  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี  4/๒๕๖2 โดยไมมีการแกไข 
  [    ]  รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/๒๕๖2 โดยใหมีการแกไข  

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี   - 
 
 

 



 ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา      

  

  4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร  (จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562) 
 

 ประธานแจงตอท่ีประชุมวา  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจาปการศึกษา 2562 จํานวน 8 หลักสูตร เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น จาก
การตรวจประเมินในแตละหลักสูตรไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือนํามาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร (จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตอไป  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 

 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมใหความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
 

4.2 รายงานวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ปการศึกษา 2562 
 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน  แจงตอท่ีประชุมวา จากการท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะไดจัดทารายงานการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ปการศึกษา 2562 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ และมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ตามแบบ ERM โดยจัดลําดับความเสี่ยงและรายงานการติดตามความเสี่ยง ท่ีอยูในระดับความเสี่ยงสูงคงเดิมท้ัง 
3 ขอ ดังตอไปนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 1. นักศึกษาแรกเขาของคณะมีจํานวนลดลง       อยูในระดับความเสี่ยงสูง 
 2. ดานความปลอดภัยในการใชอาคารและการประหยัดพลังงาน     อยูในระดับความเสี่ยงสูง 
 3. อาจารยประจําหลักสูตร ขาดคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และหลักสูตรท่ีทันสมัย                     
    อยูในระดับความเสี่ยงสูง 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมใหความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยเฉพาะแผนการรับ
นักศึกษา ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยและตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 
4.2 การวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน แจงตอท่ีประชุมวา  ทางคณะ ไดจัดทํารายงานตนทุนตอหลักสูตร     
ปการศึกษา 2562 เพ่ือทําการวิเคราะหความคุมคาของตนทุนตอหนวยของหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาคงอยู จํานวน 
10 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จากการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
หลักสูตรท่ีมีตนทุนตอหนวยสูงสุด  คือหลักสูตรสถาปตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน เทากับ 
92,499.44 ตอคน ตนทุนตอหนวยต่ําสุด คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
เทากับ 32,525.94 ตอคน 

 

จึงขอเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 
 
 
 

 
 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมใหความเห็นชอบการจัดทําตนทุนตอหนวย ปการศึกษา 2562  โดยมีขอเสนอ
ในเรื่องจํานวนนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามแผนการรับ บางหลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษานอยทําใหตนทุนตอหนวย
ตอคนคอนขางสูง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม

ยุทธศาสตรและภารกิจหลักจํานวน 101 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 4,730,464 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสาม

หม่ืนสี่รอยหกสิบสี่บาทถวน) ซ่ึงไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2562 ถึง 28 กันยายน 

2563 โดยมีการเบิกจายไปแลวท้ังสิ้น จํานวน 2,139,297.66 บาท (สองลานหนึ่งแสนสามหม่ืนเกาพันสอง

รอยเกาสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค) คิดเปนรอยละ 45.22 ซ่ึงมีรายละเอียดการดาเนินโครงการและการ

เบิกจาย ตามเอกสารประกอบการประชุม  

       ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา มุขดา รองคณบดีฝายนโยบายและแผน รายงานตอท่ีประชุมวา ตาม

เอกสารประกอบการประชุมจะเห็นไดวางบประมาณประจําป 2563 แบงเปน 2 ประเภท คือ งบประมาณ

แผนดินและงบประมาณเงินรายได  ซ่ึงมีการเบิกจายงบประมาณ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6 ขอมูลตนทุนตอหนวยของหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ หลักสูตร จํานวนนักศึกษา

(คน)

จํานวนนักศึกษา

(FTES)

ตนทุนรวม ตนทุนตอหนวย

(คน)

 ตนทุนตอหนวย

(FTES)

1 สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (03001)

0 0 4,826,921.74                

ระดับปริญญาตรี

2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (03002) 181 88.02 12,497,621.95              69,047.64               141,986.16            

3 หลักสูตร วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา (03003) 124 42.33 8,492,831.87                68,490.58               200,633.87            

4 หลักสูตร วท.บ.  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

 (03004)

30 0 90,000.00                    3000.00

5 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (03005) 107 104.75 9,164,848.65                85,652.79               87,492.59              

6 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (03006) 159 191.22 5,171,624.14                32,525.94               27,045.41              

7 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

(03007)

118 83.02 4,321,323.00                36,621.38               52,051.59              

8 หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน (03008) 43 60 3,977,475.80                92,499.44               66,291.26              

9 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ (03010)

12 12.94 1,084,000.00                90,333.33               83,771.25              

10 หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (03011) 0 0 -                             

ระดับบัณฑิตศึกษา

11 หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (03009) 6 1.46 2,889,860.00                481,643.33              1,979,356.16         



 ๑๐ 

 

ยุทธศาสตร โครงการหลัก จํานวนเงิน 
(บาท) 

เบิกจาย คงเหลือ รอยละการ
เบิกจาย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความโดดเดนดานอาหารและ
การทองเท่ียว 
จํานวน 2 โครงการ  3 กิจกรรม 

482,000 - 482,000 - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
จํานวน 8 โครงการ  35 กิจกรรม 

 1,800,000  259,491.99 1,540,508.01 14.42 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพ
คร ู

              -    - - - 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
จํานวน 2 โครงการ  2 กิจกรรม 

    230,000  80,000 150,000 34.78 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน 2 โครงการ  3 กิจกรรม 

    280,000  - 280,000 - 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร               -    - - - 
งบประมาณตามภารกิจหนวยงาน  1,938,464  1,799,805.67 138,658.33 92.85 

รวมงบประมาณท่ีไดรับท้ังสิ้น 4,730,464 2,139,297.66 2,591,166.34 45.22 
 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม

สามารถดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรไดตามเปาหมาย และทางมหาวิทยาลัยไดตัดยอดงบประมาคืน         
เขาสวนกลางเพ่ือจัดสรรเปนโครงการใหม จึงทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ 

 

5.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 
 

 ประธานแจงตอท่ีประชุมใหทราบวา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกาหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปการศึกษา 2562 ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
 จึงขอใหทุกสาขาวิชาใหความรวมมือขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินคุณภาพฯ และขอใหผูรับผิดชอบในแตละ
องคประกอบดาเนินการจัดทา SAR และเอกสารประกอบในแตละตัวบงชี้ใหครบถวน พรอมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพฯ ผลการประเมินเปนอยางไรจะนาแจงตอท่ีประชุมในการประชุมครั้งตอไป 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เม่ือไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระและไมมีคณะกรรมการทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอซักถาม

ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการทุกทาน และกลาวปดประชุม 

 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.30 น. 

 

 นางสาวเรืองรุง  พูลสวัสดิ์    ผูจดบันทึก/จัดทํารายงานการประชุม  
 

        นางดุจดาว  แกวพิจิตร       ผูจดบันทึก/ผูตรวจรายงานการประชุม  
        

 ผศ.ดร.ปาณิศา  แกวสวัสดิ์   ผูตรวจ/ทาน รายงานการประชุม      

 


