
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่  ๓/2564 
วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   เวลา 1๓.๓0 น. 

ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 2 อาคาร 16 และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google meet) 

************************************************** 

รายช่ือผู้เข้าประชุม จำนวน 1๓ คน  
 ๑. ผศ.ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดี ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก       รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม   ฤกษบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ (ออนไลน์) 
 ๔. อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕. นายสืบพงษ์ เกตุนุต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ (ออนไลน์) 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ ์ ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ (ออนไลน์) 
 ๗. อาจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
 ๘. อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์   ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ ผู้แทนอาจารย์ประจำ กรรมการ (ออนไลน์)
 ๑๐.อาจารย์ดวงกมล อังอำนวยศิริ ผู้แทนอาจารย์ประจำ กรรมการ (ออนไลน์) 
 1๑.อาจารย์ภัทรวรรณ เอมกมล ผู้แทนอาจารย์ประจำ กรรมการ (ออนไลน์) 
 ๑๒.นางดุจดาว แก้วพิจิตร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ 
 1๓.นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน  
1. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดี 
2. อาจารย์ชลาลัย วงเวียน ผู้ช่วยคณบดี 
3. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  จงชนะชววัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี (ออนไลน์) 
4. อาจารย์จตุพล            อังศุเวช ผู้ช่วยคณบดี (ออนไลน์) 
5. อาจารย์อภิรัตน์               วงศ์ศุภชาติ ผู้ช่วยคณบดี (ออนไลน์) 
6. อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ประธานสาขาวิชา (ออนไลน์) 
7. อาจารย์จิตรา มีทองคำ ประธานสาขาวิชา (ออนไลน์)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย หนาแน่น ประธานสาขาวิชา (ออนไลน์) 
9. อาจารย์วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์ ประธานสาขาวิชา (ออนไลน์) 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์  เกษวัฒนากุล ประธานสาขาวิชา (ออนไลน์) 
11. อาจารย์ ดร.จุติพร              อินทะนิน ตัวแทนสาขาวิชา (ออนไลน์) 
12. นายโสภณ นิ่มวาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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เริ่มประชุม  เวลา 1๓.๓0 น. 

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมโดย ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี กล่าวเปิดประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ    

1.1 การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ขอให้บุคลากรทุกท่านเฝ้าระวัง
ตนเองและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดของโรค  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะและ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 
1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 4 

 

  คณะวิศวฯ: งบประมาณแผ่นดิน      717,500 บาท  เบิกจ่าย   614,542.83  บาท  คิดเป็น ร้อยละ 85.65 

                งบประมาณเงินรายได้    978,200 บาท  เบิกจ่าย   780,143.10  บาท  คิดเป็น ร้อยละ 79.75 

                รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,695,700 บาท  เบิกจ่าย 1,394,685.93 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 82.25 

 

1.4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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๑.๕ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2564 

 
 
 

1.5   
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      สรุปรูปแบบการเรียนการสอน ภาคการการศึกษาที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  
โดยในเดือนธันวาคม 2564  จัดการเรียนการสอนแบบ Online 100%  เดือนมกราคม 2565 จัดการเรียนการ
สอนเป็น 2 รูปแบบ ทั้ง Online และ On site 
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๑.๖ การลดค่าเทอมให้กับนักศึกษา 50% 

 
๑.๗ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือเรื่อง webometrics 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/
๒๕๖4 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 13.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น ๒ อาคาร 16 และการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ นั้น ฝ่ายเลขานุการ โดยคุณณัฐพล สุขอนันต์ ได้จัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว (หน้า 4 - 76) จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

 

มติคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
[    ] รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖4 โดยไม่มีการแก้ไข  

 [✓] รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๖4 โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

1. ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 แก้ไขเป็น ครั้งที่ 2/2564  
- รายชื่อผู้เข้าประชุม      จำนวน  11  คน  แก้ไขเป็น  จำนวน  12  คน 
-  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน    7 คน  แก้ไขเป็น   จำนวน    6  คน 

๒. อาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/๒๕๖4 ควร
มีการบันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ได้เสนอในที่ประชุม จึงอยากให้เพ่ิม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในรายงานการประชุมด้วย 

๒.  อาจารย์ดวงกมล อังอำนวยศิริ ผู้แทนอาจารย์ประจำ ขอแก้ไขจํานวนนักศึกษาใหม่ (แยกรายสาขา) 
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนกิส์
อัจฉรยิะ จากจำนวน 12 คน แก้ไขเป็น จำนวน 9 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี    - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 เนื่องด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  โดยได้ผ่านการพิจารณา
วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553   
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) นำเสนอโดย อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ ประธานสาขาวิชาฯ 
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 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาความเป็นเลิศ นำเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565)  ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ได้จัดให้มีการประชุม เนื่องจากจะต้องนำหลักสูตรเสนอเพื่อการพิจารณาต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื ่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565   ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ทางสาขาวิชาได้ปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  และขอให้อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารั กษ์  ประธาน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

 อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารักษ์  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน นำเสนอรายละเอียดการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565)  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
  Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering 
วิชาเอก  พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 

 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีทักษะความสามารถท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในการผลิตพลังงานและการ
จัดการพลังงาน ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างงานวิจัยทาง
วิศวกรรมพลังงานให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ 
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2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีทักษะทางวิชาชีพเบื้องต้นตลอดจนสามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ สร้าง และดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบพลังงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน
ทางพลังงาน 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 
ทักษะทางด้านการจัดการ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน โดยบัณฑิตต้องสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคตได้ 
   

อัตลักษณ์ 
หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภาวิศวกร (กว.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อให้การพัฒนาการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพทางการศึกษา เพื่อผลิต
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต “ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน” 
 

ความโดดเด่น 
หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) มีความโดดเด่น ดังนี้ 
- สภาวิศวกร ได้รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิต  

สามารถขอใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพฯ ได้ 
          - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

  

ความทันสมัยของหลักสูตร 
หลักสูตรได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทิศทางในอนาคต ได้แก่  
- แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ (ร่าง) ฉบับที่ 13 
- แผนยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันตก แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี และแผนยุทธศาสตร์        
ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ  
- ผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ  
- สภาวิศวกร (กว.) 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒ ิสาขาวิชาเอก สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

1 นางสาวกังสดาล  สกุลพงษ์มาลี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

 

วศ.ม. 
(เทคโนโลยีการจดัการพลังงาน) 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2562 
 

2545 
 
 

2541  
2 นางสาวจุติพร  อินทะนิน 

อาจารย ์
ปร.ด. (เทคโนโลยแีละการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม    
อย่างยั่งยืน) 

วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม)  

วศ.บ. (วิศวกรรมวสัดุ)   
 

ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร ์
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2561 

 

2552 

2549 

2556 

3 นายเจิมธง  ปรารถนารักษ ์
อาจารย ์

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

2549 
 

2543 
4 นางชลีดล  อินยาศร ี

อาจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2557 

2552 
5 จ.ส.ต.พิศิษฐ ์ เฮงจินดาสิริธณัท 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Electrical Engineering) 

ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

Da-Yeh University (Taiwan) 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2563 
 

2557 
 

2555 
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แผนการรับนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที ่1 30 30 30 30 30 

ชั้นปีที ่2 - 30 30 30 30 

ชั้นปีที ่3 - - 30 30 30 

ชั้นปีที ่4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

ผู้สำเร็จการศึกษา 0 0 0 30 30 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  หรือแผนการ
เรียนศิลป์-คำนวณ 
- สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า หรืออนุปริญญาโดยวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า 
ช่างโยธา ช่างเชื่อม ช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน การผลิต ซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมหรือสาขาท่ีเทียบโอนได้ 

ผลการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders’needs/Input 

มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ 

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
- มาตรฐานสากล 
- TQF 5 ด้าน 
- มคอ. 1 (วิศวกรรมศาสตร์) 
- ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ/แผนการศึกษา 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
- (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษา 

ทักษะ/คุณลักษณะ/อัตลักษณ์ 

- ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ความต้องการจำเป็นของนายจ้าง 
- ความต้องการจำเป็นของศิษย์เก่า 
- ความต้องการจำเป็นของศิษย์ปัจจุบัน 
- ความต้องการจำเป็นของอาจารย์ 

ผลการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และ

ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือการวิเคราะห์แก้ไขและหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรม 

PLO2 มีความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ เครื่องมือ
กล เครื่องจักรกล  เครื่องมือวัด โปรแกรมเขียนแบบ โปรแกรมช่วยคำนวณ เพ่ือการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

PLO3 สามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้จากงานวิจัยรวมถึงการออกแบบการ
ทดลอง และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้  โดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูลการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลสรุป 
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PLO4 สามารถใช้เหตุผลจากหลักการทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
ความรู้ที่ได้รับ มาประเมินผลกระทบต่าง ๆ ทางสังคม อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO5 สามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการ
จัดการ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนและชุมชนให้มีความยั่งยืน 

 

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO6 สามารถเลือกใช้หรือสร้างเทคนิควิธีการ ทรัพยากร และเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์และประเมินปัญหาทางวิศวกรรม เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของ
ปัญหาที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางแก้ปัญหาทางระบบพลังงาน โดยใช้หลักการทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

PLO7 สามารถใช้ทักษะด้านความรู้ เครื่องมือพ้ืนฐาน และเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ จัดสร้าง หรือดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการผลิต การจัดหา การ
จัดเก็บ และการแปรรูปพลังงาน ทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน ทั้งในรูปไฟฟ้า
และความร้อน 

PLO8 สามารถใช้ทักษะความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล หรือดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน ทั้งในรูปไฟฟ้าและความร้อน 

PLO9 สามารถอธิบายผลกระทบของงานทางวิศวกรรมพลังงานในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

PLO10 สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการทำงานเดี่ยว และการทำงานในฐานะ
ผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นำทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

 
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การผลิตบัณฑิต การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

การวิจัย  การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที ่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน และประเทศ เพื ่อแก้ปัญหาของพื้นที ่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
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การบริการวิชาการ  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที ่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สืบสานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชนและสังคม และด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า 
ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อให้เกิด
ความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 

ช ้  ีท   1 

PLO 1  มีความรู้ ความเข้าใจ พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์
 กายภาพ 

PLO 2   มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม และ
สามารถออกแบบผังโปรแกรม และ เข ียนโปรแกรมช ่วยคำนวณหร ือช ่วย
วิเคราะห์ทางวิศวกรรมได้ 

PLO 3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลสำคัญท่ีต้องการและมีความเชื่อถือได้ 

PLO 4  มีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ช ้  ีท   2 

PLO 1  สามารถประย ุกต ์ ใช ้ความรู้ ทางด ้านคณิตศาสตร ์  ว ิทยาศาสตร์  และ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

PLO 3  มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน สังคมโลก และเข้าใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ 

PLO 4   มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO 5  มีทักษะในการใช้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ด้าน การสื่อสาร ด้าน
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และด้านการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

ช ้  ีท   3 

PLO 2  มีทักษะในการใช้ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมกับ
งาน 

PLO 3  สามารถออกแบบการทดลอง ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ต้องการ และใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมในการสังเคราะห์ข้อมูล  

PLO 6 สามารถใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์
และประเมินปัญหาทางวิศวกรรม  เพ่ือให้ ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยสำคัญ 

PLO 7  สามารถใช้ความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนวิเคราะห์ ออกแบบ หรือสร้างระบบการผลิต
พลังงาน 

PLO 8  สามารถใช้ความรู้ เครื่องมือพื้นฐาน หรือเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที ่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนวิเคราะห์เพื ่อหาแนวทางปรับปรุงการใช้
พลังงาน หรือเพ่ิม ประสิทธิภาพของระบบพลังงาน 

PLO 9  สามารถอธิบายผลกระทบของของงานทางวิศวกรรมพลังงานที่มีต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO 10 มีทักษะในการทำงานทั้งในด้านการทำงานเดี่ยวและการทำงานในฐานะผู้ร่วม
ทีมหรือ ผู้นำทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ 
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ช ้  ีท   4 

PLO 6  สามารถเลือกใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างสมการ เทคนิควิธีการ ในการแก้ปัญหาทางระบบ
พลังงาน 

PLO 7  มีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปพลังงาน  และการจัดเก็บพลังงานในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

PLO 8  มีความรู้ความเข้าใจในการวางผังอาคาร และผังโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางพลังงานและการดำเนินกิจกรรมทางวิศวกรรม และสามารถเขียนรายงาน
สรุปการใช้พลังงาน หาแนวทาง และกำหนดมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบพลังงาน 

PLO 9  สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพลังงานกับคาร์บอน แนวทางการลด
คาร์บอนในระบบพลังงาน การออกแบบระบบพลังงานแบบชดเชยคาร์บอน 

PLO 10  สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

แผ     ึ ษ  
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 ประธาน นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  หลักสูตรเดิมมจีำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 143 
หน่วยกิต  การปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับลดเหลือ 134 หน่วยกิต ทางสาขาวิชาได้เชิญอาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 
คณะกรรมการสภาวิศวกร สายวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาบรรยายและให้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดย
รูปแบบของสภาวิศวกรได้เปลี่ยนแปลงจากหน่วยกิตรายวิชาที่เคยบังคับ มีการปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาองค์ความรู้
ให้ครบตามท่ีสภาวิศวกรกำหนด จึงทำให้สามารถลดจำนวนหน่วยกิตลงได้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มากข้ึน เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ   

 หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยไม่ได้ขอการรับรองจาก
สภาวิศวกร  เมื่อนักศึกษาไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทำให้ประสบปัญหาหลายด้าน  จึงได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560  เป็นหลักสูตรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ
ทางสาขาวิชาได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทำให้
นักศึกษามีคุณสมบัติเพิ่ม  โดยเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานในอาคารและโรงงาน ซึ่งคล้ายกับใบประกอบ
วิชาชีพ คือนักศึกษาจะต้องสอบ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะมาจัดสอบให้กับนักศึกษา
ของสาขาวิชา ผลการสอบของนักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผ่านการสอบจำนวนมากมีผลสอบใน
ระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ  และหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 ยังคงหลักสูตรที่ขอรับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  โดยปรับโครงการหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้ลดลงและเพ่ิมทักษะการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 

 รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตจากรายละเอียดหลักสูตร 
Curriculum Mapping มีจุดดำ จุดขาว ทุกช่องใน Learning Outcome เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือทาง
สาขาวิชาจัดทำ 

 ประธาน ชี ้แจงข้อสังเกตตามของ รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ ได้มี
ข้อสังเกตว่า เนื่องจากเป็นรูปแบบตามฟอร์มที่จะต้องจัดทำ  และขอคำแนะในการจัดทำ Curriculum Mapping  

 รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น  
 1) Curriculum Mapping สามารถทำเป็นช่องว่างได้  ในการทำตามหลักการที่ถูกกต้องจะต้องให้
อาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นเป็นผู้ทำ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะทราบ Learning Outcome ที่เขียน
ไว้ในข้อย่อยว่าข้อใดเน้นหรือไม่เน้น ซึ่งในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ถ้าเจอผู้ตรวจประกันคุณภาพที่
ตรวจแบบเข้มงวดอาจจะมีข้อคำถามในแต่ละรายวิชาที่มีจุดดำ จุดขาว ผู้สอนมีกระบวนการให้บรรลุในหัวข้อต่างๆ 
ในรายวิชาได้อย่างไร  เช่น ใน 1 รายวิชา  ใส่จุดดำ จุดขาวครบ เช่นมี 5 Domain  มี 5 หัวข้อย่อย จะต้องมีจุด
ดำ 25 จุด จะต้องอธิบายวิธีดำเนินการ 25 วิธี อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการใส่จุดดำ จุดขาว ซึ่ง
จะต้องใส่ไว้ใน มคอ.3 และจะต้องทำการประเมินใน มคอ.5 ว่าบรรลุหรือไม่ คือหลักการทำประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเทียบกับการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  จึงขอเสนอว่าหากมีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไปขอให้ใช้ปรัชญา
การบริหารหลักสูตรที่ถูกต้อง การใส่จุดดำอาจารย์ผู้สอนต้องรู้ว่าข้อนี้คือจุดเน้นจะมีการวัดผลอย่างไร  จุดขาวหรือ
จุดโปร่งคือจุดรองจะสอนและวัดผลอย่างไรและแสดงผลออกมาได้  เช่น หลักสูตรที่มีการทำเทียบเคียง ในรายวิชา
ที่มีจุดดำจุดขาวอาจารย์ผู้สอนจะระบุกลยุทธ์ไว้ใน มคอ.3 ว่าจะทำการวัดผลประเมินผลอย่างไร และระบุไว้ใน   
แต่ละรายวิชาในการให้คะแนน ถ้าทำได้ตามท่ีกำหนดไว้จะเป็นผลดีต่อนักศึกษา  
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 2) ในเนื้อหาของหลักสูตร ตามที่ท่านคณบดีได้แจ้งว่าหลักสูตรเดิมไม่ได้ขอใบประกอบวิชาชีพ
ควบคุม แต่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีใบประกอบวิชาชีพควบคุม ด้านวิศวกรเครื่องกล ซึ่งปัจจุบันสภาวิศวกร
ได้ออกเกณฑ์ใหม่  ซึ่งมีการปรับรายวิชาในหลักสูตรนี้จะมีการขอเทียบเคียงใบประกอบวิชาชีพควบคุม จึง ขอ
สอบถามต่อประธานสาขาวิชาว่าได้มีการทำ Self declaration หรือไม่  ตามที่สภาวิศวกรมิได้จำกัดรายวิชา    
อาจไม่ใช่ผลดี ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำตามเกณฑ์ใหม่ จะระบุไว้ว่าในรายวิชาที่เป็นรายวิชาของสาขาวิชาจะต้องมีไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  ซึ่งเดิมในหมวดรายวชิาของสาขาวิชามีเพียง 24 หน่วยกิต 8 รายวิชา จึงขอฝากในเรื่อง
การทำ Self declaration  
 3) หลักสูตรที่ได้ทำการปรับปรุงมีความต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร และมีจุดเด่นที่น่าสนใจที่จะมา
เรียนอย่างไร 
 อาจารย์เจิมธง  ปรารถนารักษ์  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ในเรื ่อง Self declaration ยังไม่มีการจัดทำแต่ได้มีการเทียบรายวิชาในกลุ ่มวิชาชีพไว้แล้ว 
เทียบเคียงกับหลักสูตรเดิมโดยตัดรายวิชาที่มีความซับซ้อนออก ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับในการขอใบ
ประกอบวิชาชีพควบคุม ทางวิศวกรรมเครื่องกล ยังคงไว้เช่นเดิม ซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ 30 หน่วยกิต แต่ในหลักสูตร
มีรายวิชาบังคับในกลุ่มนี้ไว้ 35 หน่วยกิต  

2) ในเรื่องจุดเด่นของหลักสูตร ขอนำเสนอในฐานะผู้ใช้บัณฑิตเนื่องจากทางสาขาวิชาได้ศิษย์เก่ามา
ปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรประจำสาขาวิชา หลังจากสำเร็จการศึกษาบัณฑิตผู้นี้ได้ ไปทำงานกับหน่วยงานอ่ืน 
และได้มาสมัครสอบในตำแหน่งวิศวกรประจำสาขาวิชา  ในฐานะผู้สอนมีความกังวลใจเนื่องจาก มีผู้สมัครจาก
มหาวิทยาลัยดังบัณฑิตเราจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่  จากการสอบแข่งขันในการสอบปฏิบัติทางสาขาได้มีการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวของผู้สอบแข่งขันทุกคน ทำให้เห็นว่าในการสอนแบบ Action Learning ทำให้นักศึกษามี
ทักษะทางด้านวิชาชีพจริง ทางสาขาวิชามีความเชื่อม่ันว่าบัณฑิตของสาขาวิชามีคุณภาพ 

3) เนื ่องจากหลักสูตรได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และทางหน่วยงานได้ติดต่อประสานงานให้สาขาวิชาเป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและในโรงงาน  โดยเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่ วประเทศและสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก  และเมื่อดูผล
คะแนนระดับความเสร็จของผู้ที่เข้ารับการอบรมและสามารถสอบผ่าน อยู่ในระดับต้นของประเทศ  

4) ในประเด็นเรื่องของการสอบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและในโรงงาน 
ซึ่งทางสาขาวิชามีความพยายามและให้ความสำคัญที่จะให้ได้ใบประกอบวิชาชีพผู้ที่อยู่ในสายวิศวกรจะทราบว่า     
มีความสำคัญ รวมทั้งการข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและในโรงงาน ก็มีความสำคัญเช่นกัน
และมีเงื่อนไขเฉพาะด้าน ซึ่งมีหลายหน่วยงานติดต่อให้ทางสาขาวิชาเปิดอบรมให้แต่ไม่สามารถจัดอบรมให้ได้ 
เนื่องจากผู้ที่จะสอบได้จะต้องเป็นหลักสูตรที่ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  โดยความโดดเด่นของหลักสูตรคือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนและสำเร็จการศึกษา สิ่งที่จะได้รับคือ 

- ได้รับใบประกอบวิชาชีพควบคุม ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
- ใบประกอบวิชาชีพพิเศษด้านพลังงาน 
- ได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและในโรงงาน   
- ได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน   
- และทางสาขาวิชาจะจัดส่งนักศึกษาเข้ารับการอบรมและสอบผู้ดูแลหม้อไอน้ำ จัดอบรมและ

จัดสอบโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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 ผลสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาที่สอบผ่านเกือบ 100% ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จะได้รับใบ Certificated ทั้งหมด 5 ใบ ข้อมูลที่ได้นำเสนอ
ทั้งหมดต่อคณะกรรมการคือจุดเด่นของหลักสูตร 

 รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอชื่นชมข้อมูลที่ทางสาขาวิชาได้นำเสนอ และ
ขอให้นำข้อมูลทั้งหมด ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง  
 ประธาน นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา 100% 
ตั้งแต่หลักสูตรปีการศึกษา 2555 ทางสาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา 100% เนื่องจากนักศึกษา
จะต้องออกไปฝึกตามอาคารและหน่วยงานควบคุมซึ่งมีกฎหมายบังคับ ซึ่งจะต้องมีการรายงานผลการใช้พลังงาน
ในแต่ละปีซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบในอาคารและโรงงานเป็นผู้ดูแล ซึ่งนักศึกษาของเราเข้าไปควบคุมแล้วจะต้อง
จัดทำมาตรการในการประหยัดพลังงานให้กับโรงงานควบคู่ไปด้วย จากการส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาให้กับ
โรงงานทางสาขาวิชาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและนักศึกษามีงานทำจากการออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวนมาก 
 ประธาน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มีความโดดเด่นทุกหลักสูตร   
 จึงขอนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

            มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

 4.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 (ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563) 

 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ นำเสนอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( Improvement Plan) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในการ
พัฒนาคณะ 14 ประเด็น  โดยนำมาจัดกลุ ่มตามประเด็นให้มีความสอดคล้อง และนำเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และได้รับข้อเสนอแนะให้นำมาจัดกลุ่มประเด็นเพื่อจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องเพื ่อตอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนำเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุง เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น  จึงขอนำเสนอ 14 ประเด็น ต่อที่ประชุม ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

 

 



 
24 
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  จ    ท  จะ
  ฒ   

  ้      
 ะ ะ    
 ำ        

ผ ้   ผ  ช   

1 .  ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ใ น ร ะ ดั บ
หลักส ูตรควรให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมิน 

  1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ดร.อิทธิพัฒน์  รูปคม 
อ.ดร.วิโรจน์   
จงชนะชววัฒน ์
นายณัฐพล  สุขอนันต์ 

2. คณะควรวางแผน กิจกรรม
ส ำ ห ร ั บ ศ ิ ษ ย ์ เ ก ่ า  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ศิษย์
เก ่าเข ้าร ่วมก ิจกรรมพ ัฒนา
ทักษะบัณฑิต 

  1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ดร.อิทธิพัฒน์  รูปคม 
อ.ดร.วิโรจน์   
จงชนะชววัฒน์ 
นางสาวเรืองรุ้ง  พูลสวัสดิ์ 

3. คณะควรนำผลประเมินมา
วิเคราะห์เพื ่อกำหนดกิจกรรม
พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผ ู ้ ประกอบการ ท ี ่ ส ามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
อ.ชลาลัย  วงเวียน 
นายโสภณ  นิ่มวาศ 

4. คณะควรม ี ก า รแสดงผล
กระบวนการถ่ายทอดแผนลงสู่
ระดับหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การ
ปฏิบัต ิในการบริหารรายวิชา
การหรือกิจกรรมที ่เก ี ่ยวข้อง
อย่างชัดเจน 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ดร.อิทธิพัฒน์  รูปคม 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
นางสาวเรืองรุ้ง  พูลสวัสดิ์ 

5. คณะควรม ี กระบวนการ
ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมในแผนการผลิต
และว ิ ช าการ  รวมท ั ้ ง ร ะบุ
ประเด็นการปรับปรุง และนำผล

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ดร.อิทธิพัฒน์  รูปคม 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
นางสาวเรืองรุ้ง  พูลสวัสดิ์ 
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การประเมินไปปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 
6. คณะควรม ี กระบวนการ
ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของก ิจกรรมในแผนพ ัฒนา
นักศึกษา รวมทั้งระบุประเด็น
การปร ับปร ุง และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
อ.ชลาลัย  วงเวียน 
นายโสภณ  นิ่มวาศ 

7. ค ณ ะค ว ร ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
เป้าหมายและถอดองค์ความรู้
หรือแนวปฏิบัติที่ดี เป็นผลการ
ดำเน ินงานของแผนพ ัฒนา
นักศึกษา 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
อ.ชลาลัย  วงเวียน 
นายโสภณ  นิ่มวาศ 

8. คณะควรมีการวางแผนการ
หารายได้บริการวิชาการ 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก 
นายณัฐพล  สุขอนันต์ 

9. คณะควรม ี กระบวนการ
ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมในแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ รวมทั้งระบุประเด็นการ
ปรับปรุง และนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก 
นายณัฐพล  สุขอนันต์ 

10. คณะมีแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งควรถอดให้
เห็นระบบ กลไก ผลลัพธ์การ
ดำเนินงานและความต่อเนื ่อง
ของการดำเน ินงานเป ็นองค์
ความรู้ที่ชัดเจน 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
อ.ชลาลัย  วงเวียน 
นายโสภณ  นิ่มวาศ 

11. คณะควรม ีกระบวนการ
ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.ชลีดล  อินยาศรี 
อ.ชลาลัย  วงเวียน 
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 ข้อเสนอแนะ 14 ประเด็น ทางคณะได้นำมาจัดกลุ่มในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องของหลักสูตร 
นักศึกษาการพัฒนาบัณฑิต Upskill/Reskill การบริการวิชาการและการจัดหารายได้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับข้อท้วงติงจากคณะกรรมการ การประเมินในทุกเรื่องของการดำเนินงาน  ทางคณะ
โดยผู้บริหารจึงได้ทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุซึ่งอาจจะไม่มีความชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมิน ไม่มีการสรุปโครงการและไม่มีการวางแผนในการดำเนินงานด้านต่างๆ จึงเป็นที่มาของ 14 
ประเด็น ที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นความสำคัญในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา จึงได้แต่งตั้งให้ อาจารย์อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อมาวางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
วางแผนการดำเนินโครงการเพ่ือการประกันคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  จึงขอนำเสนอ
แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ทางคณะได้วางแผนไว้เพื่อตอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน

ของกิจกรรมในแผนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย รวมทั ้งระบุประเด็นการ
ปรับปรุง และนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

นายโสภณ  นิ่มวาศ 

12. คณะควรม ีกระบวนการ
ป ร ะ เ ม ิ น แ ล ะ แ ส ด ง ผ ล
ความสำเร็จของต้นทุนต่อหน่วย 
การจัดการความเสี ่ยง รวมทั้ง
ระบุประเด็นการปรับปรุง และ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก 
อ.อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ 
นางดุจดาว  แก้วพิจิตร์ 
นายณัฐพล  สุขอนันต์ 

13. คณะควรวางแผนกิจกรรม
และระยะเวลาการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีอย่างน้อยครอบคลุม 
2 พันธกิจที ่มีการเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษรและปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงของคณะ 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก 
อ.อภิรัตน์  วงศ์ศุภชาติ 
นางดุจดาว  แก้วพิจิตร์ 
นายณัฐพล  สุขอนันต์ 

14. คณะควรนำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร รวมทั้งระบุประเด็น
การปร ับปร ุง และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

  1 ต .ค . 64  – 
30 ก.ย.65 

ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
อ.อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก 
นายณัฐพล  สุขอนันต์ 
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คุณภาพ ในปีการศึกษา 2564  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ตารางแสดงการจัดกลุ่มประเด็น
ข้อเสนอแนะฯ  
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 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ  นำเสนอต่อที่

ประชุมว่า เนื่องปัจจุบันทางคณะได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับเดิมและได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2564 
โดยทางคณะได้ขออนุมัติขยายแผนยุทธศาสตร์ถึงเดือนธันวาคม 2564 และทางคณะมีการวางแผนที่จะจัดทำ
โครงการเพื่อจัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปี 2565 - 2569) และจะนำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระแจ้ง
เพ่ือทราบต่อไป   ซึ่งในรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ คือรายละเอียดโครงการที่ทางผู้บริหารของคณะ
ได้สรุปประเด็นตามข้อเสนอแนะและนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้มีความสอดคล้องตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพได้   จึงขอนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

             รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นชอบตามแผนที่ได้นำเสนอ ขอให้
จัดทำในทุกโครงการและขอให้มีการประเมินผลในทุกโครงการ และบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  โดยมีข้อสังเกต
ในประเด็นการพัฒนาบัณฑิตและการจัดหารายได้โครงการ Upskill/Reskill สามารถจัดทำโครงการร่วมกันได้   ไม่
จำเป็นต้องจัดโครงการทำให้เฉพาะบัณฑิต สามารถจัดโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการ
จัดหารายได้ ได้เช่นกัน  ทางคณะได้มีจัดทำปฏิทินการดำเนินโครงการหรือไม่อย่างไร  

            อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ รับ
ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบรวมโครงการ Upskill/Reskill ซึ่งจะได้มีการปรับโครงการตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ  และขอชี้แจงในเรื่องการจัดทำปฏิทินการดำเนินโครงการทางคณะยังไม่สามารถจัดทำได้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ลงสู่คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565  โครงการต่างๆ ที่ทางคณะได้จัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุมได้จัดทำเป็นร่างซึ่งได้
จัดทำก่อนจะที่ได้รับการถ่ายทอดแผนฯ จากมหาวิทยาลัย  ทางคณะโดยทีมผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน
จัดทำโครงการตามตัวชี้วัดตามแผนของมหาวิทยาลัย และตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
และได้มอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้กับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีได้รับผิดชอบ ซึ่ง
แต่ละโครงการจะมีความสอดคล้องกับประเด็นที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ทางคณะจึงยังมิได้จัดทำแผนปฏิทิน
การดำเนินโครงการ ซึ ่งอยู ่ระหว่างการกำหนดช่วงเวลา/ไตรมาสในการดำเนินโครงการ และจะได้นำเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ทางคณะดำเนินการและจัดส่งเพ่ือนำไปสรุปในภาพรวมและ
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
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 ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ทางคณะอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จัดทำ
โครงการเสนอมหาวิทยาลัยซึ่งทางคณะยังไม่ทราบว่าโครงการใดจะได้รับการพิจารณาอนุมัติและได้รับการอนุมัติ
ในงบประมาณเท่าไหร่จากมหาวิทยาลัย 

           อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า คาดว่าแผนยุทธศาสตร์
ของคณะน่าจะสิ้นสุดแล้ว ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม การจัดทำแผนควรมี
อุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีกระบวนการทำให้สำเร็จ ทำอย่างไรให้ทุกคนจึงจะมาร่วมกันในการจัดทำแผน  จาก
ตัวชี้วัดที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเนื่องจากยังไม่เห็นแผนของคณะ จะทำอย่างไรให้มีความ
สอดคล้องตามอุดมการณ์ของผู้บริหาร ซึ่งวิสัยทัศน์สามารถปรับปรุงแก้ไข้ได้ แต่วิธีการทำอย่างไรให้สำเร็จ ซึ่ง
จะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณ/โครงการ จึงอยากจะเห็นแผนของคณะ 

          อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ ชี้แจงต่อที่
ประชุม  ในประเด็นที่อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง คือ การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบ เนื่องจากคณะจะต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ในเบื้องต้นกำหนดการจัดทำแผนในช่วง
เดือนธันวาคม 2564 โดยจัดภายในมหาวิทยาลัยเชิญวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ
แผนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาบรรยายให้ความรู้ความสามารถ  2 วัน  โดยจะทำการวิเคราะห์จุดเด่น    
ของคณะรวมถึงการจัดทำโครงการของคณะ รายละเอียดจะได้นำเสนอในระเบียบวาระต่อไป ซึ่งในการจัดทำแผน
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่  โดยจะมีการรวบรวมนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ของ
ท่านอธิการบดี  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพ่ือที่จะจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะร่วมกัน 

           ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ทางคณะยังไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนคือการเขียน
โครงการไปของบประมาณ หรือการตั้งงบประมาณก่อนจะเขียนโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ การทำโครงการเขียนแผนจึงยังไม่สามารถกำหนดได้  เนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติ
งบประมาณเท่าไหร่ และโครงการจะได้รับการอนุมัติหรือไม่  จึงต้องเขียนโครงการก่อนเมื่อได้งบประมาณแล้วทาง
คณะจะจัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

             อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ ชี้แจงเพิ่มเติม
ว่า ทางคณะเร่งที่จะดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมและ
ได้ขออนุมัติขยายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปอีก 1 ปี แต่ทางคณะขอขยายเพียง 3 เดือน จะสิ้นสุดใน
เดือนธันวาคม 2564 แต่มหาวิทยายังไม่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่  ในการจัดทำแผนอาจจะต้องนำ
วิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีที่ได้นำเสนอไว้มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผน  
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 ประธาน ขอหารือต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ทางคณะ
ควรจะรอแผนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับใหม่หรือดำเนินการจัดทำแผนคณะได้เลย เมื่อมหาวิทยาลัยจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ทางคณะทำการทบทวนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

             อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อ เสนอแนะว่า ไม่ควรรอควรจะเร่ง
ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติทางคณะก็จะต้องดำเนินการจัดทำแผน 

             รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
คือตัวกำหนดทิศทางของคณะว่าจะเดินไปทิศทางไหน ควรจะดำเนินการจัดทำในส่วนของคณะไปก่อน  ส่วนของ
มหาวิทยาลัยทางคณะค่อยนำมาปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง    

             จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563) 

             มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับคณะ ปี
การศึกษา 2564 (ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563)  ทางคณะจะได้นำเสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป   

 4.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณภารกิจหลัก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ  นำเสนอต่อที่
ประชุม ในการจัดทำงบประมาณภารกิจหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,470,000 บาท  ปรับลด 
10% คงเหลือ 1,311,300 บาท  ซึ ่งได้จัดทำ (ร่าง) ปฏิทินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณภารกิจหลัก ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงในรายละเอียดของการจัดสรร
งบประมาณภารกิจหลัก กับประธานสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  สรุป
การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้   

 1. รายจ่ายการบริหารสำนักงานของหน่วยงาน จำนวน  756,000  บาท 
 2. รายจ่ายการปรับปรุงซ่อมบำรุง จำนวน  145,000  บาท 
 3. รายจ่ายวัสดุการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา  จำนวน  458,000  บาท 

 4. รายจ่ายพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน    98,000  บาท 
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 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า ตามรายละเอียดแต่ละโครงการที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการยังมิได้ทำการปรับลด 10% จึงขอ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับลดงบประมาณ จำนวน 145,700 บาท จากคณะกรรมการทุกท่าน  
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 ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในบางโครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำไม่สามารถปรับงบประมาณลง 
10%  เช่น ค่าดูแลลิฟท์โดยสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  ในการปรับลดงบประมาณเนื่องมาจาก
มหาวิทยาลัยจะนำเงินไปลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา 10% ซึ่งงบประมาณภารกิจหลักที่นำมา
จัดสรรคือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  โดยทางคณะและสาขาวิชาจะได้การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ซึ่ง
เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะต้องเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณกับมหาวิทยาลัย  

 อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ทุกโครงการ
มีความสำคัญ แต่ควรจะใช้วิธีบูรณาการซึ่งบางโครงการสามารถใช้ทรัพยากรร่วมได้  โครงการใดจะรวมโครงการได้ 
เช่น โครงการเผยแพร่งานวิจัยและโครงการพัฒนาวารสาร/จุลสาร อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 30,000 บาท จะ
สามารถตัดได้หรือไม่  และโครงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่ควรตัดงบประมาณ 

 ประธาน มีความคิดเห็นตามที่ อาจารย์ ดร.สมสุข  แขมคำ คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ให้
ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุม  และมอบหมายให้ อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
พัฒนาความเป็นเลิศ ตรวจสอบโครงการและปรับลดโครงการที่สามารถของบประมาณตามยุทธศาสตร์ได้  

      รศ.ดร.อธิคม  ฤกษบุตร  ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า จากโครงการที่ได้นำเสนอในแต่ละโครงการ
ควรจะพิจารณาจำนวนงบประมาณที่แน่นอน ในบางโครงการที่ได้เคยดำเนินการมาแล้วจะทราบงบประมาณที่
แน่นอนจะสามารถตัดงบประมาณได้ เช่น โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดั บหลักสูตรและ
ระดับคณะ จึงขอเสนอขอให้จัดทำตัวเลขงบประมาณท่ีแน่นอน 

 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ  ขอบคุณ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ โดยจะให้ผู ้ร ับผิดชอบแต่ละโครงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการทุกท่าน และจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตัวเลขงบประมาณที่แน่นอนซึ่งคาดว่า
งบประมาณจะปรับลดลงได ้

 จึงขอนำเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

         มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ
ภารกิจหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยปรับลดงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ โดยควบรวมโครงการและให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการที่ชัดเจน 

  



 
34 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 ๕.๑ ผลการดำเนินงานฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ 

 รายงานความค ืบหน ้าโครงการพ ัฒนาแผนย ุทธศาสตร์  คณะว ิศวกรรมศาสตร์  
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาความเป็นเลิศ นำเสนอ
ต่อที ่ประชุม เรื ่องความคืบหน้าของโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในเบื้องต้นได้ทำการติดต่อเชิญวิทยากร อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยขอนำเสนอร่างกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

วันที่ 1 

08.30 - 10.30  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และข้อมูลที่สำคัญ 
 Workshop | ทบทวนและวิเคราะห์ SWOT 
10.30 - 10.45  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15  Workshop II ค้นหาขีดความสามารถหลัก ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทาย

เชิงยุทธศาสตร์ และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
12.15 - 13.15  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 15.00  การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ 
  Workshop III ประเด็นเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
15.00 - 15.15  รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.45  Workshop IV ยืนยัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
16.45 -17.00  Daily Wrap-up 

วันที่ 2 

08.30 - 10.30  การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ด้วย Balanced Scorecard 
  Workshop V การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ 
10.30 - 10.45  รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15   เทคนิคการสร้างตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
  การกำหนดค่าเป้าหมาย (Target) 
  Workshop VI การจัดทำตารางตัวขี้วัด 
12.15 - 13.15  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 15.00  การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
  Workshop VII การกำหนดโคร่งการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiative) 
15.00 - 15.15  รับประทานอาหารว่าง 
15.15 - 16.45  เทคนิคการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากระดับคณะลงสู่/ภาควิชาหรือแผนก/สาขาวิชา และลง

สู่ระดับบุคคล 
16.45 - 17.00  Course Wrap-up 
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 ประธาน นำเสนอเพ่ิมเติมว่า คณะได้มีนโยบายในการทำแผนแม่บท โดยให้บุคลากรคณะทุกท่านได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บท และเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชียวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะ โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะใช้งบพันธกิจหลักในการดำเนินโครงการ จำนวน 50,000 บาท โดยจะ
เป็นการจัดอบรมภายในมหาวิทยาลัย และในส่วนของการทบทวนแผนจะใช้งบประมาณในส่วนอ่ืนและจัดกิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 อาจารย์อลงกรณ์  ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาความเป็นเลิศ  แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ทางคณะจะทำแบบสำรวจ Google Form เพื่อสำรวจวันจัดกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี (2565 - 2569) โดยให้บุคลากรทุกท่านพิจารณาวันที่ในการ
การจัดโครงการครั้งนี ้

 คุณสืบพงษ์ เกตุนุติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะมีการเชิญ
วิทยากรมาจัดกิจกรรมอบรม ควรให้มีการระดมข้อคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะก่อน เพื่อหามีแนวทางและ
ทิศทางในการจัดทำแผน เพ่ือให้วิทยากรเสนอแนะในการปรับแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นด้วยตามที่ คุณสืบพงษ์ เกตุนุติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๒ ผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

 ๕.๒.๑ คณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศกึษาที่ ๑/
๒๕๖๔ 

 อาจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ แจ้งต่อที่
ประชุมในเรื่องกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งทางคณะได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับการสอบ ๒ ฉบับ ดังนี้ 

- คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 0๖๕/๒๕๖๔  
- เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาค

การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
 กำหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- คำสั ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที ่ 0๖๖/๒๕๖๔ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๔ 
 กำหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 อาจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ แจ้งแนวทาง
และรูปแบบในการจัดสอบให้ดำเนินการจัดการสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์  การจัดทำรายงานเพิ่มเติม     มี
การมอบหมายงานที่ชัดเจน กรรับข้อสอบไปทำที่บ้านขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมและให้มีความสอดคล้อง 
เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ได้รับข้อมูลจากนักศึกษาส่วนมาก
ว่าเรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง ขอให้คณาจารย์ได้พิจารณาการสอบและในการวัดผลประเมินผล ผลการเรียนให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง อาจจะมอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานเพ่ิมเติม 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2.2 กำหนดการส่งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที ่ 1/2564 และกำหนดการเปิดภาค
การศึกษาที่ 2/2564 
 อาจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ แจ้งต่อ ที่
ประชุมให้ทราบว่า สำนักส่งเสริมและงานทะเบียนได้ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 ทางคณะจะได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งกำหนดการส่งผลการเรียนในระดับคณะ โดยได้
กำหนดการส่งผลการศึกษาระดับคณะในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และจัดให้มีการประชุมเพื่ออนุมัติผล
การศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  
 กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภาคปกติ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และวัน 
สุดท้ายของการเรียนการสอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2565  
 กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภาคนอกเวลาปกติ ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม  
2564 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2565 
 

 รายละเอียดกำหนดการเรียนการสอนตามตารางกิจกรรมและกำหนดการเรียนการสอน  
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 รูปแบบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 (ฉบับที่ 1) 
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          ข้อมูลบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2563  

  อาจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ แจ้งต่อที่ 
ประชุมให้ทราบถึงข้อมูล บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
 2. ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ 
 3. ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่มีงานทำ 
 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 5. ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ จำแนกตามอาชีพ 
 6. จำนวนนักศึกษาตกค้าง 
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สถานภาพการทำงาน 
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สถานภาพการทำงานแยกตามสาขา 
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ประเภทของงานและรายได้ 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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 แนวทางการออกฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564  
(นำเสนอโดยอาจารย์ชลาลัย วงเวียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม)  

      อาจารย์ชลาลัย วงเวียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุม 
แจ้งแนวปฏิบัติในการออกฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 นักศึกษา
จะต้องกรอกแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในพื้นที่มีความเข้มงวดสูงสุด (พ้ืนที่สี แดง) และมีข้อกำหนด  
ดังนี้  

      1. นักศึกษาที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ต้องเป็นไปตามกำหนดดังนี้  
1.1 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างน้อย 1 โดส  
1.2 ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และ  
1.3 ได้รับหนังสือตอบรับจากผู้ประกอบการ และ  
1.4 ยินยอมดำเนินการตามเงื่อนไขของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาที่กำหนด

ไว้ในประกาศฉบับนี้ทุกประการ (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)  
      2. สถานประกอบการต้องมีนโยบายควบคุมและป้องกันโรค กำกับดูแลตามมาตรการป้องกันโรค

อย่างเคร่งครัด  
       3. แนวทางในการฝึกปฏิบัติ ในสถานประกอบการ ดังนี้  

3.1. สถานประกอบการต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
3.2. หากสถานประกอบการถูกประกาศให้เป็นพื ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลังจากที่

นักศึกษาได้ออกฝึกแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้  
          - ปรับเลื่อนแผนการศึกษาไปยังภาคการศึกษาอ่ืน และแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน  
          ทะเบียนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี  
          - หรือกรณีไม่สามารถปรับเลื่อนได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้คณะและสาขาวิชาพิจารณา 
          ร่วมกับสถานประกอบการฯ โดยได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการ คณะวิชา  
          และผู้ปกครอง  
3.3  กรณีสถานการณ์รุนแรง สถานประกอบการขอยุติการฝึกปฏิบัติ ให้คณะและสาขาออกแบบ 

 กิจกรรมทดแทน  
3.4. กรณีนักศึกษาขอยุติการฝึกประสบการณ์และได้รับความเห็นชอบจากสถานประกอบการ  
       ให้คณะและสาขาออกแบบกิจกรรมทดแทน  

 4. คณะและสาขาอาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาได้ แต่ต้องไม่ขัดกับประกาศของมหาวิทยาลัย  

 5. กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยและสั่งการตามท่ีเห็นสมควร  
 
 เพื่อดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประกาศ ณ 
วันที่ 21 กันยายน 2564 ทางคณะฯ ได้จัดทำแบบแจ้งความประสงค์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 ๕.๓ ผลการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานสื่อสารองค์กร 
(นำเสนอโดยอาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานสื่อสารองค์กร ผู้เข้าร่วมประชุม)  

 การกำกับติดตามการยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 50% 

 อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานสื่อสารองค์กร แจ้งต่อที่ประชุมให้
ทราบว่าทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนเพ่ือขอรับส่วนลดค่าบำรุง
การศึกษา 50% พบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ายืนยันใน
ระบบยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ https://unicadx.pbru.ac.th/refund รวมจำนวน 155 คน ทางคณะจึงได้
ประสานงานไปยังคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้ดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลสรุปดังนี้ 
                1. นักศึกษาลาออก จำนวน 40 คน 
 2. ยืนยันตัวตนในระบบแล้ว จำนวน 36 คน 
 3. นักศึกษาทุน จำนวน 18 คน 
 4. นักศึกษาพักการเรียน จำนวน 16 คน 
 5. ติดต่อนักศึกษาไม่ได้ จำนวน 13 คน 
 6. นักศึกษาทุน กยศ. จำนวน 6 คน 
 7. นักศึกษาสละสิทธิ์ จำนวน 3 คน 
 8. อ่ืนๆ เช่น นักศึกษาสละสิทธิ์ ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา 23 คน 
  

 อาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาที่ลาออก 
จำนวน 40 คน จากนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 155 คน คิดเป็น 26.67% เป็นจำนวนที่มาก อยากให้ทางคณะฯ 
ได้ไปศึกษาถึงสาเหตุที่นักศึกษาลาออก 

 อาจารย์ชลาลัย วงเวียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
จำนวนตัวเลขนักศึกษา 155 คน ไม่ใช่จำนวนของนักศึกษาในคณะ แต่เป็นจำนวนนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าระบบยืนยัน
ตัวตนเพื่อขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 

 อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานสื่อสารองค์กร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
จำนวนนักศึกษา 40 คน คือจำนวนของนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าระบบยืนยันตัวตนเพ่ือขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 
50%  ซึ่งจะมีบางส่วนที่ไม่ได้มารายงานตัวตั้งแต่แรกเข้า รวมถึงบางคนที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วแต่ไม่มา
เรียนและจำนวน 40 คน เป็นจำนวนรวมของนักศึกษาทุกชั้นปี 

 ประธาน เสนอเพิ่มเติมว่า ควรจะจัดนักศึกษากลุ่มนี้ให้เป็น นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเข้าเรียน ไม่ใช่
นักศึกษาลาออก เพราะนักศึกษาลาออกจะหมายถึงผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามามีสถานภาพเป็นนักศึกษา ที่ได้มีการมา
เข้าเรียนแล้วและมีความประสงค์ท่ีจะลาออก จึงควรจะเปลี่ยนคำที่ใช้กับนักศึกษากลุ่มนี้เพ่ือให้เข้าใจได้มากขึ้น 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ร่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมศิลปวัฒธรรมประเพณีไทย 

 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
จัดทำร่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 
2564 ดังนี้ 

 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 สรุปรายช่ือนักศึกษาผู้รับทุนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาหลักสูตรพิเศษและกิจกรรมวิชาการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนปรึกษาคุณสืบพงษ์ เกตุนุติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้รองรับกับเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
    คุณสืบพงษ์ เกตุนุติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเด็นหลักขึ้นอยู ่กับ 
Mindset ของนักศึกษา เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคู่แข่งขันมาก เมื่อเทียบกับภาคอีสานหรือภาคใต้ที่นักศึกษา
จะมีโอกาสได้งานมากกว่า เราจึงต้องพิจารณาจุดอ่อนของนักศึกษาของเราก่อน เพราะแนวคิดของนักศึกษาเป็น
เรื่องท่ีสำคัญ 
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 เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นใดๆ คณบดีกล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น. 

 

 

ลงชื่อ ..............................................................  ลงชื่อ .............................................................. 

            (นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์)                             (นางดจุดาว แก้วพิจิตร์) 

          นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ                   หวัหน้าสำนักงานคณบดี 

    ผู้จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม                      ผู้จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม               

 

 

ลงชื่อ .............................................................. 

      (อาจารย์อลงกรณ์   ฉัตรเมืองปัก) 

 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ 

                                 ผูต้รวจทานรายงานการประชุม  


