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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 2/๒๕๖1 
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.                                                                                     

ณ ห้องประชุมทับทิม ๒ ชั้น ๒ ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปิยะ        ประสงค์จันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมณฑนรรห์     วัฒนกุล กรรมการ 
๓. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร กรรมการ 
๔. นางทรงนคร การนา กรรมการ 
๕. นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
๖. นายกรวิทย์ จันทร์พูล กรรมการ 
๗. นายกฤษฎา คงพูน กรรมการ 
๘. นายทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
๙. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี กรรมการ 

๑๐. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ กรรมการ 
๑๑. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย กรรมการ 
๑๒. นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
๑๓ นายอรุณ  สุขแก้ว กรรมการ 
๑๔ นายจักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
๑๕. นางรุ่งนภา  แก้วนวล กรรมการ 
๑๖. นายเอกศักดิ์  สงสังข ์ กรรมการ 
17. นายอนุกูล       นันทพุธ เลขานุการ 
18. นางสาวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวมณฑนรรห์     วัฒนกุล ติดราชการ 
๒. นายวิมล บุญรอด ไปราชการ 
3. ผศ.ไชยยะ      ธนพัฒน์ศิริ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.0๐ น. 
 เมื่อกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิด   

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕๖1 โดยด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจง้ 
   1.1.1 นักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ที่ ผู้ได้รับรางวัล ชั้นปี/หลักสูตรสาขาวชิา รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 นายจิตรกร  ไพโรจน ์ ชั้นปีที่ 4 หลกัสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดสงขลา 
เข้ารับการพิจารณาเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
ระดับชาติ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

 

2 นายธีระโชติ  เอีย่มเสมสุข ชั้นปีที่ 4 หลกัสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

รางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 
2561 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

วันที่ 8 มิ.ย. 61 

3 นางสาวจิดาภา เพชรรัตน์  
นาย ป.เสฏฐวุฒิ  หนยูิ้มซ้าย   

ชั้นปีที่ 3 หลกัสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
“Leadership Development 
Program” ณ จังหวัดปทุมธาน ี

บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากัด
(มหาชน)   

วันที่ 1-3 มิ.ย.
61 

วันที่ 29 มิ.ย. ถึง              
1 ก.ค.61 

4 สโมสรนักศึกษา - ประกาศเกียรติคุณและ
ทุนการศึกษา รางวัลพิเศษ ส าหรับ
การท างานเป็นทีมดีเด่น ในโครงการ
พัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตส านกึต่อ
ส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ ฯ 

ชมรมดุษฏีบัณฑิต                   
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
นิด้า 

วันที่ 19 ก.ค. 
61 

 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 
 1.1.2 ก าหนดการหลอมทองค า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพในการจัดพีธีหลอมทองบูรณปฏิสั งขรณ์  "พระบรมธาตุ เจดีย์ "  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร                         
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็นโบราณสถานส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้ โดยพิธีจัด ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการรับมอบทองเก่าจากคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์ "พระบรมธาตุ
เจดีย์" และทองใหม่ รวมน้ าหนักกว่า 58 กิโลกรัม  

  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 
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  1.1.3 เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"          
   ความเป็นมา 

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"จากเดิม          
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยเลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย 
  เนื่องจากในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย มีการจัดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง                

  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 

  1.1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

  ความเป็นมา 

   ตามหนังสือที่ อ้างถึง ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ                        
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2560 จ านวนที่ขอจบ 4 ,200 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่             
จังหวัดสงขลา ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 ซึ่งก าหนดจะเสด็จ ฯ ในช่วงวันที่ 24-28 กันยายน 2561 

  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 

  1.1.5 แจ้งผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ปีการศึกษา 2560 

  ความเป็นมา 
  ตามแผนการด าเนินการกิจกรรม 5 ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการ                
ศึกษา 2560 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ก าหนดให้ด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+                             
ปีการศึกษา 2560 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561 และคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจติดตามเสร็จสิ้นแล้ว 
นั้น 
  ในการนี้ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 85.09 ดังเอกสารแนบเสนอในที่ประชุม 

  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 

  1.1.๖ จัดท าความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air,On Line และ On Ground เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิรูปประเทศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 

  ความเป็นมา 

  ตามที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ได้เชิญคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าความร่วมมือสร้างเครือข่าย                    
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On Air,On Line และ On Ground เ พ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ ในวันที่  15 พฤษภาคม 2561                            
ร่วมรายการพิราบคาบข่าวเพื่อจัดท าความร่วมมือเพ่ือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 

  ในการนี้ จึงขอรายงานผลในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 
 
  ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  -ไม่มี-  
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม
ทับทิม 2 ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการแก้ไข 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
   -ไม่มี- 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระท่ี 4.1 แจ้งแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรการและการบริหารอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย (ผูช้ี้แจงนางทรงนคร การนา)    

  ความเป็นมา 

  ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21     
มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการและการบริหารอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการพิจารณาอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางในการบริหารอัตรา
ว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย จึงแจ้งแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรการและการบริหารอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อโปรดทราบ 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.2  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้ชี้แจงนางทรงนคร  การนา) 

ความเป็นมา 

  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ มอบหัวหน้าหลักสูตรด าเนินการประสานกับงาน
พัสดุในการประมาณการวัสดุไตรมาสที่ 3 โดยด่วน  
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ระเบยีบวาระที ่ ๕  เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 

วาระท่ี ๕.1 พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  

               (ผู้ชี้แจงนางทรงนคร  การนา) 

  ความเป็นมา        

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน 
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ   

วาระท่ี 5.2 พิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ผู้ชี้แจงนายจักรพงษ์  จิตจ านงค์)                         
     ความเป็นมา 

                    เนื่องด้วยปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและ
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเนื่องมาจาก ค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่แพง นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินของครอบครัวนักศึกษา ส่งผลให้
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันได้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาจ านวนมาก และเนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงได้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเด็กนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมาก คือในปีการศึกษา ๒๕๖๑                   
มีนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในปริมาณท่ีค่อนข้างน้อย ไม่เป็นไปตามแผน 
      จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดพิจารณา 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ดังนี้ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     ประธานกรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน     กรรมการ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้    กรรมการ 
  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
  หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม    กรรมการ 
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมการ 
  หัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ (ที่ปรึกษาคณบดี)  กรรมการ 
  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย     กรรมการ  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการและเลขานุการ 
  หัวหน้าส านักงานสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวตวงรัก  จักรเจริญ      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

- วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ วังวาดี รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง 

- วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม ประจ าปี 2561 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ 

- วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

- เดือนกรกฏาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เข้ารับการประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ  

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

นายอนุกูล  นันทพุธ 
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