ประเด็นการตรวจเยี่ยม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
งบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- งบประมาณแผ่นดิน
10,052,890 บาท
- งบประมาณรายได้
3,969,400 บาท
รวมทั้งสิน้
14,022,290 บาท
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 3)
- การเบิกจ่าย
8,257,107.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.89
- คงเหลือ
5,765,182.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.11
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ระบุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- 22 โครงการ / 56 กิจกรรม
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
15
กิจกรรม
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
19
กิจกรรม
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
20
กิจกรรม
- ยกเลิกกิจกรรม
2 กิ จ กรรม (ยกเลิ ก การดำเนิ น กิ จ กรรมการอบรมด้ ว ยมี ส ถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า )
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2. ผลการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 การลาออกกลางคันของนักศึกษา
(แยกรายสาขาวิชาและปีที่เข้า ศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางสรุปจำนวนักศึกษา
แผนการรับ
นักศึกษา

2562

รับจริง

ลาออก

พ้นสภาพ

2563

วท.บ.
ออกแบบ
วศ.บ.
การจัดการ
วศ.บ.โยธา
วศ.บ.เครื่องกล
วศ.บ.เมคคา
อส.บ.ไฟฟ้า
ทล.บ.เทคโนโลยี

25

13

-

2

25

30

25/24

2/1

0/5

30
25
30
25
30

24/20
25/18
15/18
16/45
-

1/0
1/0
-

4/6
6/6
2/4
2/5
-

รับจริง

ลาออก

พ้นสภาพ

2564

รับจริง

ลาออก พ้นสภาพ

10

-

3

25

9

-

-

30

31/8

1/0

8/3

30

20/9

-

-

30
25
30
25
30

15/7
17/11
14/16
8/6
0/5

3/0
1/0
-

1/5
5/1
1/2
0/1
0/1

30
25
30
25
30

12/10
14/6
8/10
16/14
5

-

-

3. ผลการดำเนินงานเรื่องหลักสูตรระยะสั้น ในช่วงปีงบประมาณ 2563 - 2564
ลำดับ
1

2

3

กิจกรรม
ระยะเวลา
1.1 ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ
ไตรมาสที่ 1
พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจั ด การ
เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ิ ง ผ ล ิ ต ภ า พ ( Productive
Learning)กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอบรม
ทางเทคโนโลยี เ พื ่ อ เพิ ่ ม ผลผลิ ต ในงาน
อุตสาหกรรม
1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ 122/2563
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการดำเนิน งาน
โครงการพั ฒนาหรือ ปรั บ ปรุ ง หลั กสูตร
จัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
นำเสนอเข้าคณะกรรมการวิชาการ
วาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
ครัง้ ที่ 2/2564
นำเสนอเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการ ฯ วาระการประชุม
คณะกรรมการสภา
วิชาการ ครัง้ ที่ 3/2564

ผลการดำเนินการ
พร้อมนำเสนอเข้า
กรรมการวิชาการของ
คณะ ฯ และกรรมการ
วิชาการของ
มหาวิทยาลัย

มติท่ปี ระชุมเห็นชอบ

มติท่ปี ระชุมเห็นชอบ

3
ลำดับ
4

กิจกรรม
นำเสนอเข้าคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

5

จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธ์

6

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมได้จำนวน 3
หลักสูตร

ระยะเวลา
วาระการประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครัง้ ที่
4/2564
เมษายน 2564 ปัจจุบัน

ผลการดำเนินการ
มติท่ปี ระชุมเห็นชอบ

เดือนมิถนุ ายน 2564

1)ปั้นดินเป็นรายได้
จำนวน 4 คน
2) หลักสูตร Solidworks
สำหรับงานอุตสาหกรรม
จำนวน 5 คน
3) หลักสูตร พีแอลซีเบค
ฮอฟฟ์สำหรับงาน
อุตสาหกรรม จำนวน 4
คน

4.ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง และ พัฒนา
ปัญหาและอุปสรรค
พ.ศ.
2562
1) คณะควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่มี
1.) คณะฯ ดำเนิ น การปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ผู้สมัครเข้าเรียนต่อเนื่อง มาเป็นปีท่สี อง ทั้งใน
อิเล็ กทรอนิกส์ สื่ อ สารและคอมพิว เตอร์ ไปแล้ว ตามมติท ี่ ป ระชุมสภา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร วทบ.
มหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 11 /2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
สาขาอิเลคทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
และหยุดการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 และยังคงอาจารย์ไว้เพื่อเป็น
หลักสูตร วศบ.สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ และ
ศักยภาพจำนวน 2 คนเพื่อรอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จบการศึกษา และนำ
หลักสูตร ทลบ.สาขาออกแบบ
ศักยภาพของอาจารย์ 1 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นหลักสูตรบัณฑิต
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
พันธุ์ใหม่ ทีส่ อดคล้องกับยุคสมัยและตรงกับ
2.) คณะ ฯ ทำการปรับปรุงหลักสูตรและชื่อปริญญาจากเทคโนโลยี
ความต้องการของผู้เรียน หรือเปิดเป็นหลักสูตร บัณฑิต (ทล.บ,) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เป็นวิทยาศาสตร
ระยะสัน้ หรือเป็นหลักสูตรร่วมกับคณะอื่น หรือ บัณฑิต (วท.บ.)ไปแล้วเมือ่ ปีการศึกษา 2560 และทำการจัดการเรียนการ
ปิดหลักสูตรเพื่อนำศักยภาพอาจารย์ไปใช้ให้เกิด สอนมาแล้วโดยมีนักศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี การศึกษา จำนวน 53
ประโยชน์ทางอื่น
คน
3.) คณะ ฯ ทำการปรับปรุงหลักสูตรและชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จากสาขา วิศวกรรมอัตโนมัติ เป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์และหุ่นยนต์ และทำการจัดการเรียนการสอนมาแล้วโดยมีนักศึกษา
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี การศึกษา จำนวน 50 คน
4.) คณะ ฯ ทำการปรับปรุงหลักสูตรและชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จากสาขา วิศวกรรมอัตโนมัติ เป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
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นิกส์และหุ่นยนต์ และทำการจัดการเรียนการสอนมาแล้วโดยมีนักศึกษา
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี การศึกษา จำนวน 50 คน
5.) ในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะมีห ลั กสู ต รที่ ครบรอบปรั บ ปรุ ง จำนวน 5
หลักสูตร และปี พ.ศ. 2563 นี้มีการเตรียมการสำรวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแนวคิ ด ที ่ ย กระดั บ
อุ ต สาหกรรมไปสู ่ อ ุ ต สาหกรรมอนาคต ( New S - Curve) ที ่ เ น้ น
อุตสาหกรรมศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ,
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยาน อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็ นต้น
เพื่อการออกแบบตอบโจทย์ความต้องการใน ตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 2565
2) คณะควรพิจารณากำหนดแนวทางหรือ
1.) คณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรมได้ ม ี ก ารจั ด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
มาตรการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ แก่
ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารสำหรั บ นั กศึกษาเทคโนโลยีอ ุ ต สาหกรรม
นักศึกษา ทีละชั้นปีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
เพื่อให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ
วาระพิเศษของคณะ เพื่อเพิ่มคะแนนการทดสอบ 2563 โดยคณะได้ร่วมมือกับศูนย์ภาษาให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ของนักศึกษาทั้งระบบ โดยการจั ดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในชั้นปีสดุ ท้าย ให้ได้คะแนนถึง โดยศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนในทุกๆด้าน
เกณฑ์ที่กำหนด เพราะในปี 2562 คณะมี
2.) คณะทำการเก็บข้อมูลคะแนนที่ได้จากการอบรมในปีงบประมาณ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มผี ลการทดสอบตาม 2563 เพื่อทำการอบรมซ้ำให้กับนักศึกษากลุ่มที่ตอ้ งจบการศึกษาในปี
เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ที่
การศึกษา 2563 - 2564 โดยใช้งบประมาณของคณะทีต่ ั้งไว้ใน
ระดับ B1 เพียงร้อยละ 0.85
งบประมาณประจำปี 2564

ปัญหาและอุปสรรค
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3) คณะควรมีมาตรการสกัดหาแนวปฏิบตั ิท่ดี ดี ้าน
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพจากการดำเนินการ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพือ่ นำมาใช้จูงใจ/เรียนรู/้
เผยแพร่และขยายผลสู่ภายในคณะและไปสู่คณะ
อื่น เพราะใน ปี 2562 คณะรายงานว่ามีแนว
ปฏิบัติที่ดี เป็น ‘รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผูป้ ่วยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์’เพียงรายการเดียว แต่ใน
รายงานคณะมีโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) จำนวน 7
โครงการ

1.) เนื่องจากทางคณะได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกับ ชุม ชน โดยดำเนินการในรูปแบบ
productive learning จำนวน 6 กิจกรรม และกิจกรรมทั่วไปที่ทำร่วมกับ
ชุ ม ชน จำนวน 9 กิจ กรรม ภายใต้ โครงการผลงานเชิง ผลิตภาพ โดย
กิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรมนี้เป็นเพียงการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและ
ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับ
ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน แต่ยังไม่ได้นำมาสกัดหาแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ และในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี ชื่อผลงาน
รถเข็ น ไฟฟ้า สำหรั บ ผู้ป ่ ว ยใช้พ ลั ง งานแสงอาทิตย์ นั ้น ทางคณะได้นำ
ผลงานชิ้นนี้มาทำแนวปฏิบัติที่ดีเนื่องจากเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ได้
นำเข้าประกวด โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯเป็นเจ้าภาพจัดงาน
2.) ในแผนปฏิบัติราชการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563 คณะจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวกับ พัฒนาการจัดการเรียนเชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) จำนวน 1,703,600 บาท เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน
และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ และ
นักศึกษามีผลงานที่เป็น Productive Learning ของทุกสาขาวิชา จำนวน
ทั้งสิน้ 35 โครงการ และจะนำไปเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในปีถัดไปหลังจากการ
นำไปประชุมวิชาการ
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4) คณะควรพิจารณาให้มโี ครงการผลักดันเรือ่ ง
เกี่ยวกับหุ่นยนต์ (Robotic) และ เซรามิกซ์
(Ceramics) ให้เป็นจุดเน้นของคณะ โดยให้มีการ
จัดทำหลักสูตรทางสาขาที่เกีย่ วข้องเป็นแบบสห
วิทยาการให้มีโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิงหรือ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้รว่ มมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ผลงานบริการทางวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการ ชุมชนและสังคม โดยสามารถนำ
ผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา มุ่งให้เกิดการพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่ม
เพาะของคณะและผลงานของอาจารย์ นักศึกษา
และศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับการยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1) คณะมีการทำการดำเนินการจัดห้องสำหรับฝึกอบรมระบบอัตโนมัติ
และอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ได้เข้าเรียนรูส้ ายการผลิตรูปแบบอัตโนมัติ
2) คณะ ฯ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนโดย
การส่งเสริมให้ก่อเกิดอาชีพใหม่และเพือ่ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน อาธิ
เช่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมไข่เค็ม DIY คือธุรกิจไข่เค็มพร้อมขาย โดยมี
การพัฒนาสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความทันสมัย
3) นักศึกษามีผลงานการแข่งขันชนะเลิศระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี
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1) คณะควรเร่งรัดการพัฒนาให้นักศึกษาที่เป็น
1) คณะมีการผลักดันให้นักศึกษามีผลงานตีพมิ พ์ระดับนานาชาติ ได้แก่
Borwornyot Sutam, Benchalak Maungmeesri, Dechrit
ผู้สำเร็จการศึกษาของคณะมีผลงานเชิงประจักษ์ที่
Maneetham.(2021) A Smart Pet Monitoring and Feeding
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
Based on Feedback Control System. International Journal of
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
Engineering Trends and Technology. Volume 69 Issue 4, 10ให้เพิ่มมากขึน้ (ตัวชีว้ ัดที่ 1.3 ยังไม่มีผลการ
15, April 2021 ISSN: 2231 – 5381.
Tana Krongthong, Benchalak Maungmeesri, Dechrit Maneetham.
ดำเนินงาน)
Control of Storage Temperature on the Sensory in Asparagus
Plant Using IoT. International Journal of Latest Engineering
Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137.
Volume –05, Issue – 05, May 2020, PP – 09-16.
Woranant Tungkasopa, Benchalak Maungmeesri, Dechrit Maneetham.
A Smart System for Mulberry Garden Watering using PLC and
Wireless Sensor Networks. International Journal of Latest
Engineering Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137.
Volume –05, Issue – 03, March 2020, PP – 01-05.
Punika Kokilarat, Benchalak Maungmeesri, Dechrit Maneetham.
The Development of Information System for Management
Student Transfers in Institute using GPS Networks. International
Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA)
ISSN: 2455- 7137. Volume –05, Issue – 03, March 2020,

ปัญหาและอุปสรรค
สถานการณ์โรค
ระบาดอาจทำให้
นักศึกษาต้องยุติการ
ทดลองบางกิจกรรม
จึงทำให้ผลการ
ทดลองและทดสอบ
ไม่สามารถไปสู่การ
ตีพมิ พ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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PP – 67-72.
กิตติพศ เกตุสถิตย์และประภาวรรณ แพงศรี . (2564). ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมของการปลู กลำไยโดยวิธ ีการออกแบบการทดลอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (ASTC2021). วันที่ 26
มีนาคม 2564, (319-324).
ธนินทร์ เกตุจันทึก, ปิยะพงศ์ จำลองเพ็งและภัทราภรณ์ เหนือศรี.(2564).
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ปุ ๋ย . รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง . 1 มีนาคม 2564.
(35-42)
ธรรมรัตน์ เหล็กดี, จันทร์ทิมา วิเศษสา, วัชระ เพิ่มชาติ, จิราภรณ์ เบญจ
ประกายรัตน์, และวิษณุ ภูเก้าแก้ว.การปรับปรุงรถกอล์ฟโดยใช้
โซล่าร์เซลเป็นแหล่งพลังงานเสริม . เอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิ ช าการคณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 2
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช. 20 กรกฎาคม 2564.
(C31).
พัชรี อยู่สมบัติ, กฤษฎางค์ ศุกระมูล , สัญลักษณ์ กิ่งทอง, จิตตภู พูล
วั น และอุ ช า โพธิ ์ ส ุ ว รรณ.(2564). การหาค่ า ความร้ อ นของ
เชื้อเพลิงชีวมวลตามาตรฐาน ASTM D240.เอกสารสืบเนื่องการ
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ประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช . 20 กรกฎาคม
2564.(301-307).
วุฒิพงศ์ ปิติสิทธิ์,ธีรธัช รัตนปรากฎและภุมรินทร์ ทวิชศรี.(2564).เครื่อง
บริ ห ารหั ว ไหล่ ส ำหรั บ ผู ้ ส ู ง อายุ .เอกสารสื บ เนื ่ อ งการประชุ ม
วิ ช าการคณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 2
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช . 20 กรกฎาคม
2564.(342-349).
ศรัณย์ คำไล้,บุญยกร เรียนเวชและกันยารัตน์ เอกเอี่ยม.(2564).อุปกรณ์
ตรวจติ ด ตามและควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า สำหรั บ
เครื่องใช้ไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์.เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้ง
ที ่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช. 20 กรกฎาคม
2564.(83-93).
ธัญพิสิษฐ์ ราษี ,จิรวัฒน์ เสมอใจ และองอาจ ทับบุรี.(2564).ระบบปรับ
ความสว่างของป้ายแอลอีดีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม.
เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 20
กรกฎาคม 2564.(83-93).

ปัญหาและอุปสรรค

11
ปีงบประมาณ
พ.ศ.

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุง และ พัฒนา
นิพนธ์ ถุงเกตุแก้ว,กิตติศักดิ์ วาดสันทัด ,ปรัชญ์ ใจกว้าง และศิริวรรณ
พลเศษ.(2563).เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบ
ลม.เอกสารสื บ เนื ่ อ งการประชุ ม วิ ช าการวิ จ ั ย และนวั ต กรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 3
กันยายน 2563. (223-231).
วีระพงษ์ สมุนรัมย์,ศิริวรรณ พลเศษ, กิตติศักดิ์ วาดสันทัด และปรัชญ์
ใจกว้ า ง.(2563).การพั ฒ นาถั ง ขยะระบบอั จ ฉริ ย ะ.เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2 กันยายน 2563.
(73-80).
สหรัฐ อาจหาญ, เจริญ เป้กลาง, ธนพัฒน์ กาศโอสถ, ภูพาน เครือคำ
น้อย,กิตติศักดิ์ วาดสันทัด และอ.ปรัชญ์ ใจกว้าง.(2564).ระบบ
วิชั่นตรวจสอบฝาขวดน้ำดื่ม.การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสถาปั ต ยกรรม ครั ้ ง ที ่ 12
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน. วันที่ 20 สิงหาคม 2564.
ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา, ชัยศิริ จันทร์เอี่ยม, อำพล เทศดี, จิรัญญา
โชตยะกุล และ ภัทราภรณ์ เหนือศรี. (2563). การปรับปรุง
กระบวนการผลิตตู้จ่ายน้ำมันของแผนก Finishing Section
กรณีศึกษา : บริษัทผลิตตู้จ่ายน้ำมัน. เอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11. หน้า 835 – 841.
ปฏิมา รื่นยศ วิไช คชน้อย ภุมรินทร์ ทวิชศรี การวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพ

ของเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำและหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้าย่อย 22
kV เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11.
2) คณะควรเร่งรัดพัฒนาให้อาจารย์ของคณะ
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก
สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เช่น TPSF ให้มีจำนวนเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการได้
รับรองจากสภาวิชาชีพทางวิศวกรรม (ตัวชีว้ ัดที่
3.3 จากค่าเป้าหมาย 10 คน คณะมีอาจารย์ได้รับ
การรับรองจากสภาวิศวกรรม 9 คน แต่ยังไม่มี
อาจารย์ทไี่ ด้รับการรับรองการสอนให้เป็น
อาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.)

1) การกำหนดตัวชี้วัดที่ 3.3 จากค่าเป้าหมาย 10 คน เป็นการกำหนดของ
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ แต่สำหรับความรับผิดชอบของ
คณะยั ง คงดำเนิน การติด ตามเพื่ อ ให้อ าจารย์ แ ละบุ คลากรต้อ งมี ก าร
รั บ รองจากสภาวิ ช าชี พ ทางวิ ศ วกรรมและต้ อ งต่ อ อายุ เ มื ่ อ หมดลง
เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของวิศวกรและอาจารย์ท ี่
สอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 คน
1) นายพีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง ภาคีวิศวกร ภฟก.36815 ไฟฟ้า งานไฟฟ้า
กำลัง
2) นายภุมรินทร์ ทวิชศรี สามัญวิศวกร สฟก.4048 ไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
3) นายเทวกุล จันทร์ขามป้อม ภาคีวิศวกร ภย.73113 สาขาโยธา
4) นายภัทรชัย พงศ์โสภา ภาคีวิศวกร ภย.78631 สาขาโยธา
5) นายธราพงศ์ พัฒนาศักดิ์ภิญโญ สามัญวิศวกร สย.7853 สาขาโยธา
6) นางสาวโชติกาญจน์ ราชกรม ภาคีวิศวกร ภย.55652 สาขาโยธา
7) นายวิษณุ ภูแก้วเก้า ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมควบคุม

คณะยังไม่มีแนว
ทางการปฏิบัตติ าม
(ร่าง) ประกาศของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
เรือ่ งหลักเกณฑ์การ
พัฒนาอาจารย์สู่
มาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพ พ.ศ. 2563
ซึ่งต้องรอประกาศใช้
(ตามบันทึกข้อความ
ของประธาน
กรรมการงานพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
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3) คณะควรเร่งรัดพัฒนาให้มกี ารจัดทำหลักสูตร
ระยะสัน้ แบบสหวิทยาการหรือปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิน่ ให้
มากขึน้ (ตัวชีว้ ัด 3.4 จากค่าเป้าหมาย 15
หลักสูตร มีผลการดำเนินการเพียง 1 หลักสูตร
เท่านั้น
4) คณะควรเร่งรัดการพัฒนาให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติให้มจี ำนวนเพิม่ ขึน้
(ตัวชีว้ ัด 3.6 จากค่าเป้าหมาย 60 ผลงาน มีผลการ
ดำเนินการเพียง 3 ผลงาน)

การปรับปรุง และ พัฒนา

ปัญหาและอุปสรรค

8) นายวัชระ เพิ่มชาติ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมควบคุม
9) นายกฤษฎางค์ ศุกระมูล ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมควบคุม
คณะมี ก ารจั ด ทำหลั ก สู ต รระยะสั ้ น ซึ ่ ง ผ่ า นสภาวิ ช าการ และมหา
มหาวิทยาลัยเมื่อ ครั้งที่ 4 /2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และมี
ผู้สมัครเข้ามาอบรมดังนี้
1) หลักสูตรปัน้ ดินเป็นรายได้ จำนวน 4 คน (เข้ามาอบรมแล้ว)
2) หลักสูตรโรงเรือนอัจฉริยะ จำนวน 20 คน (จองในระบบ)
3) หลักสูตร Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม (จองในระบบ)
4) หลักสูตร พีแอลซีเบคฮอฟฟ์สำหรับงานอุตสาหกรรม (จองในระบบ)
1) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งนักศึกษาให้นำเสนอ
ผลงานวิชาการหรือตีพมิ พ์จำนวนมากกว่า 3 ผลงาน ตามเอกสารในข้อ 1
2) คณะมีการกำหนดนโยบายไปที่หลักสูตรให้สามารถนำมาเป็นส่วนหนึง่
ของภาระงานตามวัตถุประสงค์ (OKR) เพื่อกระตุ้นการดูแลนักศึกษาก่อน
ชั้นปีสุดท้ายและขอให้สง่ แบบการขอสอบวิชาโครงงานก่อนในภาคเรียนที่
1 ของชั้นปีที่ 3

มืออาชีพ ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563

1) การกำหนด
เป้าหมายอาจจะยัง
ไม่สอดคล้องกับ
จำนวนนักศึกษา
เนื่องจากนักศึกษาที่
สามารถมีผลงาน
สำหรับตีพมิ พ์ได้ต้อง
เป็นนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายซึ่งนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของปี
การศึกษาซึ่งในปี

14
ปีงบประมาณ
พ.ศ.

ข้อเสนอแนะ

การปรับปรุง และ พัฒนา

ปัญหาและอุปสรรค
การศึกษา 2563 มี
นักศึกษาขอจบ
การศึกษา จำนวน
54 คน เนือ่ งจาก
นักศึกษาทำวิชา
โครงการเป็นกลุ่มจึง
มีหัวข้อสำหรับการ
ไปนำเสนอน้อยกว่า
จำนวนจริง
2) สถานการณ์โรค
ระบาดทำให้หลายที่
ประชุมทำการยกเลิก
หรือเลื่อนไปก่อน
และบางผลงานของ
นักศึกษาไม่สามารถ
เก็บข้อมูลได้ตาม
วัตถุประสงค์ทำให้
กระทบต่อการสำเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษาด้วย

15
ปีงบประมาณ
พ.ศ.

ข้อเสนอแนะ
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5) คณะควรเร่งรัดการพัฒนาให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีการอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ ให้มีจำนวนเพิ่มขึน้ (ตัวชีว้ ัด 3.7 ที่คณะยัง
ไม่มผี ลการดำเนินการเลย ทัง้ ผลงานนักศึกษาที่
ได้รับมีการอ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์)
6) คณะควรเร่งรัดพัฒนาให้นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย
ของคณะ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษให้สงู ถึง
ระดับที่กำหนด (ตัวชีว้ ดั ที่ 3.12 จากค่าเป้าหมายให้
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นสุดท้ายมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR ทีร่ ะดับ B1 ร้อยละ 85 มีผลกา
รนดำเนินการ ร้อยละ 0)

1) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งนักศึกษาให้นำเสนอ
ผลงานวิชาการหรือตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติมากขึน้
2) คณะมีการกำหนดนโยบายไปที่หลักสูตรให้สามารถนำมาเป็นส่วนหนึง่
ของภาระงานตามวัตถุประสงค์ (OKR) เพื่อกระตุ้นการดูแลนักศึกษาก่อน
ชั้นปีสุดท้ายและขอให้สง่ แบบการขอสอบวิชาโครงงานก่อนในภาคเรียนที่
1 ของชั้นปีที่ 3
1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2565 และขอดำเนินการโดยนำเข้าไปในกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนเพื่อสามารถติดตามกำกับโดยผู้บริหารของ
คณะและหลักสูตรสามารถกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เอง

ปัญหาและอุปสรรค

5. ในการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการดำเนินการวางแผนการรับสถานการณ์ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์
2563 ตลอดมาด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ด้านอาคารสถานที่ มีการปรับเปลี่ยนทางเข้าออกของอาคาร และติดตั้งระบบรั กษาความ
ปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วการเข้าออกเฉพาะสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ห้องปฏิบัติการ IoT
ห้องปฏิบัติการ AI มีการติดตั้งอ่างล้างมือทุกอาคาร ๆ ละ 2 อ่างพร้อมสบู่ชำระล้างมือ ติดตั้งจุดปล่อ ยเจล
แอลกอฮอล์ แบบระบบเซ็นเซอร์ มีการจัดระบบอินเตอร์แบบ Hi Speed Home Wifi เพื่ออำนวยความสะดวก
เมื่อไม่สามารถใช้ของ VRU one ได้ มีการขยายห้องและปรับปรุงห้องให้มีจำนวนมากขึ้นสำหรับการสอนแบบ
ออนไลน์
5.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการจัดระบบการสอนแบบออนไลน์ผสมกับการฝึกปฏิบัติแบบ
รายบุคคล ตลอดถึงการจัดแบบ block course เพื่อลดเวลาในการพบปะกันบ่อยครั้ง ใช้การติดต่อสื่อสาร
แบบกลุ่มให้เข้าใจตรงกันและพร้อมกันมากที่สุด มี การออกแบบฟอร์มแบบคำร้องที่สะดวกทั้งอาจารย์ และ
นักศึกษา ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
5.3 อื่น ๆ ดำเนินการตามความเหมาะสมโดยไม่พยายามกระทบแผนการดำเนินงานของคณะ ฯ และ
มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบท้าย
ข้อมูลนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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