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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1/๒๕๖1 
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เวลา 09.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมทับทิม ๒ ชั้น ๒ ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

............................................................... 
ผู้มาประชุม 

๑. ผศ.ปิยะ        ประสงค์จันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมณฑนรรห์     วัฒนกุล กรรมการ 
๓. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร กรรมการ 
๔. ผศ.ไชยยะ      ธนพัฒน์ศิริ กรรมการ 
๕. นายวิมล บุญรอด 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. นางทรงนคร การนา ไปราชการ 
๒. นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจรัญ ธรรมใจ ผู้ชี้แจง 
๒. นายอภิรพ แก้วมาก ผู้ชี้แจง 
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เริ่มประชุมเวลา  เวลา 09.0๐ น. 
 เมื่อกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิด   

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕๖1 โดยด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจง้ 
  รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษและนายทวิชาติ เย็นวิเศษ เพ่ือเข้าร่วมโครงการบูรณะองค์                     
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางไปราชการในวันที่ 15 
พฤษภาคม 2561 
  นายจิตรกร ไพโรจน์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผ่านการคัดเลือกจาก
จังหวัดสงขลา เข้ารับการพิจารณาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ระดับชาติ 
  นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ผลงานวิจัยเรื่อง ความว่องไวของ Ni/SiO2 ในกระบวนการไฮโดรจิเนชัน
บางส่วนของไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ
เภสัช ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ  
  รับทราบ 
๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี            
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ( RISK MANAGEMENT PLAN)" เพ่ือเพ่ิมเติม
ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และระดมความคิดของบุคลากรในแต่ละฝ่ายเพ่ือพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อย่างยั่งยืน โดยมีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมเติมความเข้าใจในการ
จัดการความรู้ การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ รวมถึงเครื่องมือในการจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ โดยมีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
  รับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
   -ไม่มี- 
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ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
วาระท่ี 4.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ (ผู้ชี้แจงนายจรัญ  ธรรมใจ) 
     ความเป็นมา 
  ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ               
ด้ าน วิท ย าศาสตร์และเทค โน โลยี  เพ่ื อส่ ง เส ริมผลิ ตภัณ ฑ์ ชุ ม ชนพะตง ต าบลพะตง อ า เภ อหาด ให ญ่                               
จังหวัดสงขลา ซึ่ งด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่  3-31 พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย                                 
งบประมาณ 150,000 บาท  จึงขออนุญาตรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ดังกล่าว 
  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                 
เพ่ือโปรดทราบ 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  รับทราบ ควรสรุปผลการด าเนินงานสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ ตามแผนการด าเนินงานหรือมีการบูรณาการณ์หรือไม่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็ปไซต์  

วาระท่ี 4.2 แจ้งก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ผู้ชี้แจงนางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี) 

     ความเป็นมา 

  ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดให้คณะ
ด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2561 

                    ดังนั้น งานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอก าหนดวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระหว่างวันที่  11 -12                           
กรกฎาคม 2561 ระดับหลักสูตรในระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2561 และระดับคณะในระหว่างวันที่                        
1-2 สิงหาคม 2561 

  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรด
ทราบ 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  รับทราบ มอบงานประกันคุณภาพด าเนินการติดตาม
คณะกรรมการประเมินของแต่ละหลักสูตร 

วาระท่ี 4.3 รายงานสถานการณ์การรับสมัครนักศึกษาสภาพปัจจุบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑                            
(ผู้ชี้แจงนางสาวบุษราคัม ทองเพชร) 

  ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบ TCAS (วุฒิ ม.๖) และระบบโควตาและระบบสอบตรง (วุฒิ ปวช. 
และ ปวส.) นั้น 

  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอรายงานสถานการณ์ 
การรับสมัครนักศึกษาสภาพปัจจุบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี ้
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หมายเหต ุรอบรับตรงอิสระ ปวช. เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 

  มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประชุมหารือ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี 4.4 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์)                                                   
(ผู้ชี้แจงนางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล) 

  ความเป็นมา        
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ครั้งที่ 11 (แสงแรกเกมส์) โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ขอ
ความร่วมมือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้รับผิดชอบจ านวน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายจัดการแสดงในพิธีเปิด-
ปิด และฝ่ายพิธีการเปิดและปิด  

  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 

     มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.5 พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 -3 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง (ผู้ชี้แจงนางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล)          

  ความเป็นมา 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดย
ทางเจ้าภาพได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับผิดชอบในส่วนของฝ่ายพิธีเปิดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๙ ในวันระหว่างวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 

     มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ เนื่องช่วงระยะซ้ าซ้อนกันซึ่งคณะจะหาแนวทาง
เพ่ือปรึกษากับสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป 
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วาระที่ 4.๖ ทอดผ้าป่าจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (ผู้ชี้แจงผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 

  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ทอดผ้าป่าจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา โดยให้ทุกหลักสูตรรวบรวม
รายชื่อศิษย์เก่า  

  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 

     มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ระเบยีบวาระที ่ ๕  เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 

วาระที่ ๕.๑ พิจารณาขออนุมัติพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม จ านวน 1 อัตรา (สายวิชาการ)  (ผู้ชี้แจงนายทวิชาติ เย็นวิเศษ)       

  ความเป็นมา        

  เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์สุชาติ  เย็นวิเศษ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งก าลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 เดือนกันยายน 2561  

  ปัจจุบันในหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ มีอาจารย์จ านวน 7 ท่าน และมีเพียง 5 ท่าน ที่มีคูณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งรองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ เป็น 1 ใน 5 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 หากรองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ เกษียณอายุราชการ
ไปจะเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเพียงจ านวน 4 ท่านซึ่งจะกระทบต่องานประกันคุณภาพ
หลักสูตร อีกทั้งภาระงานภายในหลักสูตรฯ โดยเฉพาะด้านงานสอน ด้านวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการ
ท างาน 

  ดั งนั้ น  ท างหลั กสู ตรสาขาวิช าอุตสาหการได้ป ระชุ ม ร่ วมกันและมี มติที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า                            
รองศาสตราจารย์สุชาติ เย็นวิเศษ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงทั้ งในด้านวิศวกรรม                           
ด้านการสอน และด้านการวิจัย และหลักสูตร ยังมีความจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และการถ่า ยทอด
ประสบการณ์ในงานวิศวกรรมจากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาทางด้านโลหะการ ซึ่งหาผู้เชี่ยวชาญยาก จึงขออนุมัติ
พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จ านวน 1 อัตรา (สายวิชาการ) 

  ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                  
เพ่ือโปรดพิจารณา 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติในหลักการ มอบหัวหน้าหลักสูตรจัดท ารายละเอียด
ตามหลักเกณฑข์องระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
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วาระที ่๕.๒ พิจารณาเสนอการก าหนด“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผู้ชี้แจงนางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี)                         

      ความเป็นมา 

                    ด้วยรายงานการประเมินตนเองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 เรื่องระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้คณะก าหนด“คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

                    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะจึงก าหนด“คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา” ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ 

      ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรด
พิจารณา 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ไม่เห็นชอบ เสนอ คุณธรรมอัตลักษณ์“ มีวินัย ซื่อสัตย์ 
เสียสละ จิตสาธารณะ” 

วาระที่ 5.3 พิจารณาการแต่งกายนักศึกษาใหม่ (ผู้ชี้แจงนางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล)          

     ความเป็นมา 
   เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเปิดภาคเรียนที่                     
๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ฝ่ายพัฒนานักศึกษามีความต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แต่งการที่ถูกระเบียบของนักศึกษาใหม่ จึงออกระเบียบการแต่งกายนักศึกษาที่มีความสอดคล้องกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และแจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งกายให้กับนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามนโยบาย
ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร   

       ในการนี้  จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                            
เพ่ือโปรดพิจารณา 

      มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  ยกเลิกประกาศ และให้ถ่ายภาพแนวทางปฏิบัติแต่ง
กายนักศึกษาใหม่ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
ปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น. 
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