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รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 5/๒๕64                                                                                                                                     

ในวันพุธที่ 18 เดือน สิงหาคม ๒๕64 เวลา 15.00-16.30 น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร การนา กรรมการ 
๓. นางสาวมณฑนรรห์     วัฒนกุล กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล    บุญรอด กรรมการ 
๕. นายกฤษฎา คงพูน กรรมการ 
๖. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี กรรมการ 
๗. นางสาวอภิชญา  ขวัญแก้ว กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์       นนทพุทธ กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
13. นายจรัญ ธรรมใจ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง กรรมการ 
17. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
18. นายเอกศักดิ์  สงสังข ์ กรรมการ 
19 นายอนุกูล       นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
20 นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา บุญส่ง ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอัญชลี สะอาด ผู้ชี้แจง 
2. นางสาวฐานิตดา  ชูราษฎร์ ผู้ชี้แจง 
3. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี ผู้ชี้แจง 
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เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
  1.1.1  การปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  1.1.2  การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถานการณ์โควิด-19 
  1.1.3  โครงการเงินกู้โควิด-19 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ  

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/๒๕64                                                                                                                                     
ในวันจันทร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน ๒๕64 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings 
            มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 4/๒๕64 ในวันจันทร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน ๒๕64 
โดยมีการแกไ้ขค าว่า ประจา เป็น ประจ า ในระเบียบวาระสืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 4/๒๕64 ในวันจันทร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน ๒๕64 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetingsผ่านมานั้น   

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมและได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน  รายละเอียดดัง
เอกสารที่แนบมานี้ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564               
(ผู้ชี้แจง  นางสาวอัญชลี สะอาด) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระท่ี 4.2 รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                          
(ผู้ชี้แจง นางสาวอัญชลี  สะอาด) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(รอบ 11 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระท่ี 4.3 รายงานผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายการงบลงทุน    
(ผู้ชี้แจง  นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์) 

  ความเป็นมา 
  ตามหนังสือที่ อว 0655/1250 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 กองนโยบายและแผน แจ้งผลการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 รายการงบลงทุน จากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จ านวน 15 
รายการ รวมเงินทั้งสิ้น 24,519,100 บาท แล้วนั้น จึงขอให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนและ
ก่อหนี้ผูกพันภายในโตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ    

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
  รับทราบ 
วาระท่ี 4.4 รายงานการใช้วัสดุและการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ผู้ชี้แจง นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์)   

  ความเป็นมา  

  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อวัสดุ                 
และครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น จึงขอรายงานการใช้วัสดุและการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
  รับทราบ 
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วาระท่ี 4.5  รายงานผลการด าเนินพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา  
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายช่วยหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  2019 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษา                        
ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นทุนการศึกษา จ านวนทุนละ 5 ,000 บาท                                               
ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 1,060 คน โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ฯ จ านวน 81 ทุน โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ    

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
  รับทราบ 
วาระท่ี 4.6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล    
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา           
  ตามที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ยุคดิจิทัล                    
เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์                    
เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาใหม่ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตส านึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ของ
นักศึกษาใหม่สู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม              
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและเพ่ือสร้างความรัก สามัคคี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องภายในคณะ  
บัดนี้การด าเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระท่ี 4.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ค าปรึกษาส ารวจนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา          
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ขยายพ้ืนที่ 
การแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพ้ืนที่ และการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจานวนเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ มีการดูแล ติดตามการได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของนักศึกษาและครอบครัว  

 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย ์
ที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจปัญหาเพ่ือขอรับค าปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ตามแบบส ารวจปัญหาเพ่ือขอรับค าปรึกษา ฯ 
เพ่ือจะสรุปประเด็นปัญหาและจ านวนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564) 
ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
 

วาระท่ี 4.8 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน 1 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย)   

  ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากร                 
ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.25๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 256๔ ดังรายละเอียดเสนอ
ที่ประชุมทราบ 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม ๒๕6๔) 

หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) รวม 
ไฟฟ้า 10  1  - - - 4  15 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - - 1  - - - 1 
อุตสาหการ 4  - - - - - 4 
สื่อสารมวลชน - 1  1  - - - 2 
ปิโตรเลียม - - 1  - - 1  2 

รวมทั้งสิ้น 14  2  3  - - 5  24 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระที่ 4.9 รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี)   

  ความเป็นมา 
  ตามที่ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ขอส่งส าเนาหนังสือที่ ศธ 0606/3872 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ตามความแจ้งแล้วนั้น                 

  ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอแจ้งผลการรับรอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิ โตรเลียม 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองหลักสูตรดังกล่าว 
ให้เทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  -ไม่มี- 

 

 



-๖- 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

6.1 การตรวจรับแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2565  
6.2 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ห้องปฏิบัติการร่วมกัน  
6.3 การประชุมควรนัดเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รับทราบ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  
1. การแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการตรวจรับให้ประสานไปยังบุคลากรก่อน (ข้อ 6.1)
2. น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป (ข้อ 6.2)

เลิกประชุมเวลา 16.35 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


