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รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/๒๕64 

ในวันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน ๒๕64 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ กรรมการ 
๓. นางสาวมณฑนรรห์      วัฒนกุล กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล    บุญรอด กรรมการ 
๕. นายกฤษฎา คงพูน กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา บุญส่ง กรรมการ 
๗. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี กรรมการ 
๘. นางสาวอภิชญา  ขวัญแก้ว กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์       นนทพุทธ กรรมการ 

๑๐. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย กรรมการ 
11. นายจรัญ ธรรมใจ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ ์ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ ์ แก้วหวัง กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง กรรมการ 
16. นายชนาธิป  ลีนิน กรรมการ 
17. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
18. นายเอกศักดิ ์  สงสังข ์ กรรมการ 
19. นายอนุกูล       นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช  คงฤทธิ ์ ลาคลอด 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร การนา ไปราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ ์ แก้วประเสริฐ ลาป่วย 
4. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ลาพักผ่อน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายฐาปนิค    ตีระพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหลกัสูตร 
2. นางสาวอัญชลี สะอาด ผู้ชี้แจง 
3. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆ ี ผู้ชี้แจง 
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ด ามาก ผู้ชี้แจง 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
  1.1.1 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ(ร่าง) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.1.2 พิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อสมหวัง ด้วยวัดม่วงหอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา ร่วมกับคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
นามว่า สมเด็จองค์ปฐมรัตนมงคลชัย (หลวงพ่อสมหวัง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วและ 5 น้ิว รุ่นสมหวังราชมงคล และจัดพิธี
มหาพุทธาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดม่วงหอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน จะน าเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ ต่อไป 
  1.1.3 ประกาศผลนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2564 สาขาโทรทัศน์ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  
สุดยอดนักข่าวป้ายแดง ได้แก่ ข่าวเสียงที่ไม่อยากได้ยินของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยนักศึกษากลุ่ม “คน เกือบ จริง” เป็นการปฏิบัติงานในการปฏิบัติการในรายวิชาการ
ผลิตรายการโทรทัศน์สอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัททิรา กลิ่นเลขา มีสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 8 คน ได้แก ่                
  นางสาวศุภานันท ์ฐิตินันทกร   
  นายตรีวุฒิ ไชยชาญยุทธ   
  นางสาวมลิสา บินดุส๊ะ  
  นายจักรพรรดิ รามวงศ์  
  นายบริพัชร ไชยสุวรรณ   
  นายชลิต แซ่ลิ่ม  
   นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน ์ 
  นายพงศธร บุญสุข 
  1.1.4 การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแนวทางการปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    1. ให้ทุกคณะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ ในช่วง 2 เดือนแรกหลังจากนั้น              
จะพิจารณากันอีกครั้ง 
    2.  มหาวิทยาลัยก าลังขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 
10% 
    3. ในการท าโครงงาน/ปัญหาพิเศษให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยอาจมีเงื่อนไข 
เช่น การฉีดวัคซีน 2 เข็ม และมีผลการตรวจเชื้อด้วย ATK (ดังนั้นให้หัวหน้าหลักสูตร บันทึกขออนุญาตจากคณบดี 
ตามล าดับ โดยแจ้งชือ่และแนบคุณสมบัติของนักศึกษาทีจ่ะเข้ามาในมหาวิทยาลัย) 
    4. อาจมี Intensive cost ส าหรับการเสริมปฏิบัติในช่วงฤดูร้อน (ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น) 
    5. หากบุคลากรฉีดวัคซีนแล้ว 100% และนักศึกษาฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่า 90% 
มหาวิทยาลัย/พื้นที ่จะขออนุญาตไปยังจังหวัด เพือ่ขอเปิดเรียนแบบ Onsite แบบ 100% 
    6.  เร่งรณรงค์ให้นักศึกษาฉีดวัคซีนให้ไม่น้อยกว่า 90% เพือ่ให้สามารถมาเรียนแบบ Onsite ได ้
    7. ให้ระวังเรือ่งการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 
  1.1.5 แนะแนวการรับนักศึกษาใหม่ 
  1.1.6 ประเมินการเรียนนักศึกษาภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 
  1.1.7 ทิศทางการของบประมาณเพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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  1.1.8 การเปิด-ปิดไฟฟ้า/น้ า แต่ละชัน้ภายในอาคาร 
  1.1.9 รับมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564                
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า โดยให้ความ
อนุเคราะห์มอบเงิน จ านวน 10,000 บาท ซึ่งมีความประสงค์จะมอบเป็นทุนการศึกษา จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 
ให้กับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มี
จิตอาสา เรียนดี ขยันหมั่นเพียร  แต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน 
  1.1.10 การเบิก-จ่ายครุภัณฑ ์
  1.1.11 แนะแนวการรับนักศึกษาใหม่ 
   1.1.12 สถานการณ์โรค COVID-19 มทร.ศรีวิชัย 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ  

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง  

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้ งที่  6/๒๕64                                                                                                                                     
ในวันศุกร์ที่ 29 เดือนตุลาคม ๒๕64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 6/๒๕64 

ในวันศุกร์ที่ 29 เดือนตุลาคม ๒๕64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผูบ้ริหารคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
(ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 6/๒๕64 ในวันศุกร์ที่ 29 เดือนตุลาคม ๒๕64 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Zoom Cloud Meetings ผ่านมานั้น 

   ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมและได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ  
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วาระที่ 3.2 พิจารณาเอกสารแนวคิดหลักเพื่อน าเสนอหลักสูตรใหม่ (Cur.01) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมไฟฟ้าศึกษา 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 
  ความเปน็มา 
  เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา
ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อพัฒนา
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี                             
มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรมรู้
รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) 
เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี รายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง                                                     
ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้มีการส่งเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง โดยภายใต้การก ากับและประสานให้สถาบันผลิตครู
ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
ด้านวิชาชีพโดยเฉพาะงานด้านปฏิบัติการ ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ
วิชาชีพ ตลอดจนเทคนิคการถ่ายทอดขั้นสูง เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะตามที่สถาบันคาดหวัง การพัฒนาผู้สอน 
ในระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเป็นพันธกิจหนึ่งของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีที่ให้ความส าคัญ การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ  
พันธกิจดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันยังมุ่ง
หมายให้เกิดการท าวิจัยในด้านที่ เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้และทักษะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
วงการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  จากผลการส ารวจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโน โลยีถึงความต้องการของกลุ่ม                   
ครู อาจารย์ (34.2%) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี (54.4%) ซึ่งมี
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (66.2%) โดยพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (98.7%) เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษากลุ่มภาคใต้ รวมถึงพนักงานสายฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
(97.4%) นอกจากนี้ จากผลการส ารวจของกลุ่มศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่
เป็นครู อาจารย์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต (97.1%) และมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวนี้สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษากลุ่มภาคใต้ รวมถึงพนักงานสายฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100.0%) โดยสาขาวิชาที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจและต้องการให้เปิด
การเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คือ ๑. สาขาไฟฟ้า (19.3%) ๒. สาขาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ (12.7%) ๓. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (9.6%) และ ๔. สาขาคหกรรม (8.8 %) 
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  นอกจากนี้ จากภาพดังกล่าว ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้                   
(สอศ.3) ไดเ้ข้าพบคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  
5 เมษายน 2564 หารือเกี่ยวกับเรื่องการเปิดหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณวุฒิบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงบุคลากรในภาคประกอบการ 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถือว่าเป็น
สถาบันทางการศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ท าหน้าที่ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ                
ด้านในวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของภูมิภาคและประเทศ โดยสามารถถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะปฏิบัติขั้นสูง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ ผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถน าไปปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งมีคุณลักษณะของผู้น าทาง
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาได้  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นถึงความส าคัญ                          
จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมไฟฟ้าศึกษา เพื่อเปิดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2566  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  อนุมัติ โดยหลักการ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระที่ 4.1 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าส านักงานคณบดี) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส านัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563  แล้วนั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปีการศึกษา 
2563 และน าเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 205-11/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2564 เรียบร้อยแล้ว 

  ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
ระดับคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลป้อนกลับในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป   

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
รับทราบ 
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วาระที่ 4.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ผู้ชี้แจง นางสาวอัญชลี สะอาด) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ตามความแจ้งแล้วนั้น 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระที่ 4.3 รายงานจ านวนยอดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
(ผู้ชี้แจง นางสาวจุฑาทิพย์ ด ามาก)   

  ความเป็นมา  
  ตามทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 
2565 นั้น  
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระที่ 4.4  สรุปรายช่ืออาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ไปน าเสนอผลงานวิจัย 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศ และบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
  ในการนี้ งานวิจัย จึงขอสรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ และบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2564 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี ้
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
วาระที่ 4.5 การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการเชิงรุก เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้และตอบสนองงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ) 

  ความเป็นมา           
  ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนด               
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการเชิงรุก เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้และตอบสนองงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถบริหารโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
เกิดผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบ (Output Outcome Impact) อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายและ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนการสร้างต้นแบบวิธีการทางานที่ดีในการบริหารจัดการโครงการบริการ           
ทางวิชาการ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetings น้ัน 
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  ในการนี้ หน่วยบริการวิชาการ จึงขอแจ้งการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการเชิงรุก 
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้และตอบสนองงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
ต่อที่ประชุมฯ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 5.1 รายงานสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (TQF-3.2) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564              
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี)  

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้รับอนุมัติ แผนการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 จากมหาวิทยาลัย และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชาได้จัดท าเอกสาร รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) 
ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสาขา และรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามล าดับแล้ว จ านวน 11 หลักสูตร ดังนี ้  

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคอ.๓ มคอ.๔ 
1. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 16 1 
2. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 12 2 
3. 
 

ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

11 1 

4. 
 
 

ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
- วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
6 
6 

 
2 
2 

5. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 12 2 
6. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 9 2 
7. อส.บ. สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 7 0 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคอ.๓ มคอ.๔ 
8. 
 

ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) (ภาคปกติ) 10 2 
ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) (ภาคสมทบ) 0 0 

9. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) (ภาคปกติ) 4 0 
10. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 22 0 
11. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 4 1 

  ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการจัดท า
รายงาน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (TQF-3.2) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อโปรดพิจารณา (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  อนุมัติ โดยหลักการ ตัดค าว่า “ภาคปกติและสมทบ” มอบหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทบทวนก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
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๘ 

วาระที่ 5.2 รายงานสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.5 และ มคอ.6  (TQF-3.3) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/๒๕๖3 
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี)   
          ความเป็นมา  
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้รับอนุมัติ แผนการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2563 จากมหาวิทยาลัย และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนประจ า
วิชาได้จัดท าเอกสาร รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๖) ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
หัวหน้าสาขาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามล าดับแล้ว จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี ้

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคอ.5 มคอ.6 
๑. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 1 1 
๒. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 0 0 
๓. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2558)                                            0 1 

4. 
 

ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
- วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 
0 
0 

 
0 
0 

5. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 3 1 
6. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 0 0 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคอ.5 มคอ.6 

7. 
ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) (ภาคปกติ) 9 0 
ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) (ภาคสมทบ) 0 0 

8. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 2 1 
9. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 0 0 

  ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการจัดท า
รายงาน มคอ.5 และ มคอ.6 (TQF-3.3) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/๒๕๖3 ต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อโปรดพิจารณา (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  อนุมัติ โดยหลักการ ตัดค าว่า “ภาคปกติและสมทบ” น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
ผู้บริหารเสนอ  
6.1 สรุปผลการยื่นรับรองนวัตกรรมส าหรับนักศึกษา 

ครั้งที่ 1 งปม. พ.ศ.2565 
ยื่นขอรับรอง จ านวน 29 ผลงาน 
ได้รับการรับรอง จ านวน 19 ผลงาน 
ขอข้อมูลเพิ่มเติม จ านวน 10 ผลงาน 
ผลงานนวัตกรรมผู้เรียน เข้าสู่กระบวนการ 
ครั้งที่ 2 งปม. พ.ศ.2565  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษราคัม ทองเพชร 
รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับครูวิชาชีพ จ านวน 10 ผลงาน 
รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา จ านวน 15 ผลงาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ์ 
รายวิชา โครงงานทางปิโตรเลียม (ปริญญาตรี) จ านวน 2 ผลงาน 
อาจารย์จุฑามาศ จันโททัย 
รายวิชา โครงงานทางปิโตรเลียม (ปวส.) จ านวน 5 ผลงาน 
อาจารย์เมธัส เทพไพฑูรย์ 
รายวิชา กระบวนการผลิตสื่อออนไลน์ จ านวน 50 ผลงาน 
อาจารย์นวพล เทพนรินทร์ 
รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย จ านวน 18 ผลงาน 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 15.35 น. 

 นางสาวรุ่งนภา ชุมทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม (ปฏิบัติหน้าที่แทน) 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


