
 
รายงานการประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1/๒๕64                                                                                                                       
ในวันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 09.00 น.  

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางทรงนคร การนา กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ กรรมการ 
๔. นางสาวมณฑนรรห์      วัฒนกุล กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล    บุญรอด กรรมการ 
๖. นายกฤษฎา คงพูน กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา บุญส่ง กรรมการ 
๘. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์       นนทพุทธ กรรมการ 

๑๐. นางสาวจุฑามาศ     จันโททยั กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  สุขแก้ว กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง กรรมการ 
16. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
17. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
18. นายอนุกูล       นันทพุธ เลขานุการ 
19. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ ไปราชการ 
๒. นายสมพงษ์ แก้วหวัง ไปราชการ 
3. นายจรัญ ธรรมใจ ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวนุชจิเรศ       แก้วสกุล ผู้ชี้แจง 
2. นายอาลาวีย์ ฮะซานี ผู้ชี้แจง 
3. นางสาวอัญชลี สะอาด ผู้ชี้แจง 
4. นายชนาธิป  ลีนิน ผู้ชี้แจง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  

  1.1.1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร 
ร่วมวางแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

   1.1.2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารคณะเดินทางไปร่วมแสดง
มุทิตาจิตและถวายโล่ ท่านพระครูปุญญาพิศาล ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2564  
             1.1.3 การจัดการเรียนการสอน มาตรการโควิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.1.4 การแนะแนวนักศึกษาใหม่ 
  1.1.5 ค่าเทอมเหมาจ่าย–ตัดค่ากิจกรรม–ลดค่าเล่าเรียน 
  1.1.6 สร้างพระพุทธรูป เพ่ือหาทุนการศึกษา 
  1.1.7 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน(Outcome 
Based Education : OBE (Outcome Based Education : OBE ) วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 
  1.1.8 การสื่อสารในองค์กร 
  1.1.9 การแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย 
  1.1.10 ห้อง Lab/โรงฝึกงาน/ห้องเรียน/อาคารสถานที ่
  1.1.11 การแต่งกายสายวิชาการให้เหมาะสมกับการท างาน 
   1.1.12 รายงานการแทงจ าหน่ายพัสดุ 

    มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ  

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 7/๒๕63               
ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/๒๕63 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น.                                           
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/๒๕63 ในวันศุกร์
ที่ 30 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ผ่านมานั้น 

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                         
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 



 
- แบบขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สาหรับนักศึกษา) 
- รับรองความประพฤติของนักศึกษา 
- รับรองรายวิชาเพ่ือนาไปใช้สอบเข้าทางาน 
- หนังสือรับรองวิชาเอก 

หมายเหตุ แบบฟอร์มค าร้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.สารบรรณฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 - คุมหนังสือรับ-ส่ง (ฝ่ายวิชาการ) 
3.นวัตกรรมผู้เรียน 

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินงานวิจัย ให้กับ อาจารย์ในคณะ 
- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้านสื่อ ด้านเนื้อหา และอ่ืน ๆ ให้กับ

นักศึกษาสื่อสารมวลชน 
- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และบันทึกภาพ 

  4.งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการวิจัย 
  5. OPERATOR ของคณะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 

วาระท่ี 4.4 รายงานบริหารงานและการใช้จา่ยงบอุดหนุนส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานบริหารและวางแผน) 
  ความเป็นมา 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ 
๙ ธันวาคม ๒5๔๙ ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้าง
ก าหนดไว้ชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ โดยให้มีการสร้างระบบจัดสรรงบประมาณ เงินเดือน และสวัสดิการ 
และเห็นชอบในหลักการในเรื่องการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้างบุคคลทดแทนอัตราข้าราชการ โดยให้กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถด าเนินการตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๒ แห่ง คือการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตรา
ข้าราชการทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจ้างกรณีทดแทนต าแหน่งเกษียณอายุราชการและต าแหน่งที่ว่างโดยเหตุอ่ืน กรณีต าแหน่งเพ่ิมใหม่ และต าแหน่ง
นักเรียนทุน ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ในอัตราแรกบรรจุและบวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๗๐ (๑.๗) ของอัตราแรกบรรจุส าหรับ
สายผู้สอน และในอัตราแรกบรรจุบวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๕๐ (๑.๕) ของอัตราแรกบรรจุส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน          
ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวก าหนดจ านวนบุคคลที่จะจ้าง และอัตราคาจ้างได้ตามเหตุผลความจ าเป็น โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรี
ข้างต้นมีเจตนารมณ์ให้ในสถาบันอุดมศึกษางดบรรจุข้าราชการใหม่แต่ให้มีการจ้างลูกจ้างซึ่งต่อมาเรียกว่าพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุ และอัตราว่างระหว่างปี โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดจ านวนบุคคลที่จะจ้าง อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ นั้น  
  มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ประกอบด้วยการก าหนดจ านวนอัตราที่จะจ้าง
เมื่อได้รับงบประมาณอัตราใหม่ ก าหนดอัตราค่าตอบแทนตามคุณวุฒิ (ค่าจ้าง)ท่ีจะจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน และก าหนดสวัสดิการ โดยที่การก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับอัตราแรกบรรจุ กรณี
สายวิชาการก าหนดจากอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิบวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๔๓ (๑.๔๓) สายสนับสนุน
ก าหนดจากอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิบวกเพ่ิมอีกร้อยละ ๓ (๑.3) ส่วนงบประมาณคงเหลือส าหรับ
อัตราใหม่มหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และกรณี
อัตราเดิมส านักงบประมาณจัดสรรให้ตามค่าใช้จ่ายในการจ้างจริงซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงยอดค่ าใช้จ่ายเพ่ือการ



 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1 รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ.2564 
(ผู้ชี้แจง นางสาวอัญชลี สะอาด) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วนั้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้หน่วยงานเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ มอบนางสาวอัญชลี 
สะอาด ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมแก่มหาวิทยาลัย ฯ จ านวนเงินทั้งหมด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดค้าง
คงเหลือจ านวนเงิน ๑,๗๖๓,๓๐๐ บาท 

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 12 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ตามความแจ้งแล้วนั้น 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

วาระท่ี 4.3 รายงานผลพิจารณาการปฏิบัติงาน ราย นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานบริหารและวางแผน) 

  ความเป็นมา  
  ตามหนังสือที่ 04/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งผลพิจารณาการปฏิบัติงาน            
ราย นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์ แจ้งมติที่ประชุมหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา นางสาววรวลัญช์ 
มงคลชยานันต์ เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา เนื่องจาก
บุคลากรรายดังกล่าวไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกิดข้อผิดพลาดการท างานบ่อยครั้ง อีกท้ังไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมถึงประพฤติตัวไม่เหมาะสมต่อผู้บังคับบัญชา โดยหัวหน้างานได้เชิญเข้ามากล่าว
ตักเตือนด้วยวาจาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังคงมีพฤติกรรมคงเดิม ประกอบกับขออนุญาตลาป่วยเพ่ือรักษาตัวเป็นเวลา  
๑ เดือน จึงท าให้มีผลกระทบกับหน้างานที่รับผิดชอบเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ดังนี้   
ภาระงาน (น.ส.วรวลัญช์ มงคลชยานันต์) 
  1.งานทะเบียนและวัดผล  

  - เพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา 
- พักการเรียน 
- ช าระค่าเทอม 
- ลาออก พ้นสภาพ 
- ขออนุญาตสอบย้อนหลัง 
- โอนย้ายภายในคณะ ต่างคณะ ต่างสถานศึกษา 
- ลงทะเบียนต่ ากว่าเกณฑ์ – เกินเกณฑ์ 
- รักษาสภาพนักศึกษา 



 
ขอรับงบประมาณเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการเงินเลื่อนค่าต อบแทนประจ าปีในอัตราร้อยละ ๔ 
ของค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน โดยเลื่อนค่าตอบแทนให้ในวันที่ ๑ 
ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป เพ่ือเป็นการตอบแทนการปฏิบัติราชการในรอบปีที่แล้วมา 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการเผแพร่และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามมติคณะรัฐมนตรีมหาวิทยาลัยจึงขอแสดง
รายละเอียดการบริหารงบประมาณดังกล่าวดังนี้ 
  ๑. ก าหนดอัตราดตอบแทนแรกบรรจุ (ค่าจ้าง) ดังนี้ 
        ๑.๑ ต าแหน่งวิชาการ 

คุณวุฒิ ค่าตอบแทน(บาท) 
ปริญญาเอก  ๓0,0๓0 
ปริญญาโท ๒๕,o3o 
ปริญญาโทสัตวแพทยศาสตร์  ๒๗,200 
ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ ๒๕,o3o 

                     ๑.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(สายสนับสนุน) 
คุณวุฒิ ค่าตอบแทน(บาท) 
ปริญญาโทสัตวแพทยศาสตร์  ๒3,430 
ปริญญาตรี 19,500 

  ๒. ก าหนดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๒.๑ ค่าเล่าเรียนบุตร 
๒.๒ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว 
๒.๓ เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่ความตาย 
๒.๔ เงินค่าชุดเชยกรณีการเลิกจ้าง 
๒.๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
๒.๖ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  ๒.๗ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.8 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
๒.๙ เงินค่าตอบแทนวิชาชีพต าแหน่งนิติกร 
๒.10 เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับคุณวุฒิสัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ 

  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นทั้งหมดก็เพ่ือให้สอดคล้อง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน     
งบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุนทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามการบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่                    
ของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการให้ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการ
พิจารณาปรับค่าตอบแทน และสวัสดิการเพ่ิมขึ้นให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมโดยอยู่ภายใต้วงเงินที่
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรต่อไป 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

 

 

 

 



 
วาระท่ี 4.5 รายงานการซ่อมงานช ารุดบกพร่องประจ าอาคาร ประจ าเดือน มกราคม 2564 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้บันทึกแจ้งผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมหานคร
การช่าง เข้าซ่อมงานช ารุดบกพร่องภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
บัดนี้ผู้รับจ้างได้ด าเนินการเข้าซ่อมงานช ารุดบกพร่อง (รายละเอียดรายงานทีป่ระชุม) เรียบร้อยแล้วนั้น  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

วาระท่ี 4.6 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน ๑ พฤศจิกายน - 3๑ ธันวาคม 2563   
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา  
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.25๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับสนับสนุน
ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - 3๑ ธันวาคม 2563 นั้น 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (31 ธันวาคม ๒๕6๓ - 1 มกราคม 2564) 

หลักสูตรสาขาวิชา 1(0.2) 2(0.4) 3(0.6) 4(0.8) 5 (1.0) 6(-) รวม 
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

14 ผลงาน 2 ผลงาน 1 ผลงาน - 5 ผลงาน - 22 ผลงาน 

แมคคาทรอนิกส์ 1 ผลงาน - 2 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน - 5 ผลงาน 
อุตสาหการ 3 ผลงาน - - - - - 3 ผลงาน 
สื่อสารมวลชน 2 ผลงาน - 1 ผลงาน - - - 3 ผลงาน 
ปิโตรเลียม 1 ผลงาน 2 ผลงาน - - 3 ผลงาน - 6 ผลงาน 

รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน 4 ผลงาน 4 ผลงาน - 9 ผลงาน - 39 ผลงาน 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจาปี 256๓ (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม ๒๕6๓) 
ประเภทที่ 1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติฯ   

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร  
2. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ MIAP สาหรับ
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนรู้สาหรับครู
วิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
ครั้งที่  17 ระหว่างวันที่  25 ธันวาคม 
2563 - 1 มกราคม 2564 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวดั เชียงใหม่ 

1. นายณัฐพงษ์ หมันหลี  
2. นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน 

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจาปี พ.ศ.2563 
(ARUCON2020) ระหว่างวันที่ 1๓ – ๑๘ 
ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 



 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม ๒๕6๓) 
ประเภทที่ 2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือท่ีในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่นฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ ฯ 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ              
2. รศ.มนตรี ค าเงิน 
3. นางสาวจิรภัทร ภู่ขวัญทอง 
๔. นายสมพงษ์ แก้วหวัง 

Arduino Based Smart Box For 
Receiving Parcel Posts 

The 18th International Conference on 
on ICT and Knowledge Engineering 
ระหว่างวันที่ 1๖ - 22 พฤศจิกายน 2563 
ณ Siam University, Bangkok, Thailand 

๑. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ  
2. รศ.มนตรี ค าเงิน 

Solar Based Automatic Watering 
System on Buotancies Using IoT 

The 18th International Conference on 
on ICT and Knowledge Engineering 
ระหว่างวันที่ 1๖ - 22 พฤศจิกายน 2563 
ณ Siam University, Bangkok, Thailand 

1. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
2. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 

The Development of Rubber Foam 
Formula using as Oil Absorber 
Material 

The 18th International Conference on 
Smart Material and Nanotechnology 
(Smartmat@2020) 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2563 
ณ Nongnooch Pattaya Garden & Resort, 
Chonburi, Thailand 

สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม ๒๕6๓) 
ประเภทที่ 3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในาานขอมูลTCI กลุ่มที ่2 
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
1. ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 
2. ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา 
3. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย ์

การพัฒนาภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในสังคมพหุวัฒนธรรม ย่าน
เมืองเก่า จังหวัดสงขลา 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับ ที่ 
3 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2563 หน้าที่ 
156-167 

๑. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร  
2. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ 
3. นายอาลาวีย์ ฮะซานี 
4. นายรัญชกร จันจ าปา 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดียส าหรับญาติผูป้่วย เร่ือง  
การดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ อุตรดิ ตย์  ( ส าขาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี) ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 15 หน้า 69-80 

1. นางทรงนคร การนา 
2. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ 

การประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(5 ป)ี 
( ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ . 2 5 5 8 ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ชื่อวารสาร วิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้  1 ปีที่  5 ฉบับที่  2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2563หน้า 68-79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม ๒๕6๓) 
ประเภทที่ 5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑. ผศ.วาสณา บุญส่ง                        
2. Oluseye Adeleke                           
3. นางสาวจุฑามาศ จนัโททัย                  
๔. นางสาวกัลยา ราชเล็ก 

Real-Time Dissolved Oxygen 
Monitoring Based on the 
internet of Smart Farming 
Platform 

ชื่อวารสาร Journal of Theoretical 
and Applied Information 
Technology  (ควอไทล์ 3) ฉบบัที่ 
98 เล่มที่ 19 ในวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 

๑. ผศ.วาสณา บุญส่ง                        
2. Widad Ismail                            
3. Naoki Shinohara                                    
๔. Servia Mahdaliza Idrus Sutan 
Nameh                                        
5. Kamarul Hafiz Kamarudin             
6. Toni Anwar 

Real-Time Water Quality 
Monitoring of Aquaculture Pond 
Using Wrieless Sensor Network 
and Internet of Things 

ชื่อวารสาร Journal of Theoretical 
and Applied Information 
Technology  ฉบับที่ 98 เล่มที่ 22 
หน้า 3573-3582 ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 

สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม ๒๕6๓) 
ประเภทที่ 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏ  
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑. ผศ.วาสณา บุญส่ง                             
2. นายอาคม  สุดราม 

Sensing Performance Analysis of 
an Internet of Things-Based 
Intruder Detection System 

ชื่อวารสาร Journal of Theoretical 
and Applied Information 
Technology  ฉบับที่ 98 เล่มที่ 19 
หน้า 3551-3560 ในวันที่ 15 
ตุลาคม 2563 

๑. ผศ.วาสณา บุญส่ง                                            Internet of Things For 
Enhancement the Quality of 
Community : Case Study of 
Aquatic Nursery Songkhla Lake 
Basin 

ชื่อวารสาร Przeglad 
Elektrotechniczny หน้า 138-140 
ในวันที่ 25  มีนาคม 2564 

1. นายอาคม  สุดราม                            
2. ผศ.วาสณา บุญส่ง 

Sensing Performance Analysis of 
an Internet of Things-Based 
Intruder Detection System 

ชื่อวารสาร Journal of Theoretical 
and Applied Information 
Technology ฉบับที่ 98 เล่มที ่22 
หน้า 3551-3560 

   
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ประจ าเดือน มกราคม 256๔ 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 มกราคม - 31 มกราคม ๒๕6๔) 

หลักสูตรสาขาวิชา 1(0.2) 2(0.4) 3(0.6) 4(0.8) 5 (1.0) 6(-) รวม 
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

14 ผลงาน 2 ผลงาน 1 ผลงาน - 5 ผลงาน - 22 ผลงาน 

แมคคาทรอนิกส์ 1 ผลงาน - 2 ผลงาน 1 ผลงาน 1 ผลงาน - 5 ผลงาน 
อุตสาหการ 3 ผลงาน - - - - - 3 ผลงาน 
สื่อสารมวลชน 2 ผลงาน - 1 ผลงาน - - - 3 ผลงาน 
ปิโตรเลียม 1 ผลงาน 2 ผลงาน - - 3 ผลงาน - 6 ผลงาน 

รวมทั้งสิ้น 21 ผลงาน 4 ผลงาน 4 ผลงาน - 9 ผลงาน - 39 ผลงาน 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

วาระท่ี 4.7 แจ้งระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
ศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน นั้น  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
วาระท่ี 5.1 พิจารณาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา                
จึงได้จัดการประชุมร่วมกับหัวหน้าสาขาและหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 
- 14.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้ 

1. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จ าเป็นต้องให้นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาทั้งหมด เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2                  
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (วุฒิปวส.) จ าเป็นต้องใช้ใบผ่านการฝึกงาน
ส าหรับการสมัครงานในสถานประกอบการ 

2. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้ง 3 หลักสูตรสาขาวิชา 3 หลักสูตร เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ
ข้อ 2.1 คือ ปรับแผนการศึกษาตามความเหมาะสม  

ในการนี้ หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงเห็นสมควรเสนอ แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคฤดูร้อน ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อนุมัติ มอบหัวหน้าหน่วย 
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งไปอธิการบดี โดยอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          



 
ศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อ ไวรัส                             
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
  กรณีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ท าหนังสือขออนุมัติต่ออธิการบดี
โดยอ้างเหตุผลดังนี้ (ข้อ 2.3) เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปิโตรเลียม (วุฒิปวส.) มีความจ าเป็นต้องใช้ใบผ่านการฝึกงานส าหรับการสมัครงานในสถานประกอบการเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
  กรณีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้ง 3 หลักสูตรสาขาวิชา เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 2.1 
คือ ปรับแผนการศึกษาตามความเหมาะสม โดยการมอบหมายงานหรือขึ้นงานให้กับนักศึกษา และปฏิบัติงานของ
นักศึกษาจากผลส าเร็จของงานหรือชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งประเมินผลลัพธ์การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เสมือนการฝึกงานในสถานประกอบการ 

วาระท่ี 5.2 พิจารณาแนวทางการออกนิเทศสหกิจศึกษา 
(ผู้ชี้แจง นายอาลาวีย์ ฮะซานี) 

  ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา มีก าหนดต้องวางแผนนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 
ในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563            
มีจ านวน 68 คน จากจ านวน 41 บริษัท จากหลากหลายพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ 
ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง และสงขลา 
  จากสถานการณ์โควิด 2019 ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 หน่วยบริหารสถานการ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับรายชื่อจังหวัด แบ่งเขตตามระดับพ้ืนที่ควบคุมใหม่และสอดคล้อง
กับพ้ืนที่ที่นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาดังนี้  
  1. พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี 

2. พ้ืนที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่มีนักศึกษาออกปฏิบัติงาน 
3. พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ได้แก่ สงขลา และยะลา 
4. พ้ืนที่เฝ้าระวังซึ่งเดิมไม่มี (สีเขียว) ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี ตรัง พัทลุง และปัตตานี 

ซึ่งจากการแบ่งพ้ืนที่ดังกล่าว จังหวัดสงขลา จัดอยู่ระดับพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) สามารถออกนิเทศสหกิจได้ปกติ 
โดยปฏิบัติตามค าแนะน า สวมหน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ดังนั้นหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
ขอยื่นพิจารณาให้คณาจารย์นิเทศฝึกงานและสหกิจศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาในพ้ืนที่ สีเหลืองและสีเขียวได้  ซึ่งเป็น
พ้ืนที่นอกจังหวัดสงขลารวมจ านวนทั้งสิ้น 8 บริษัท ได้แก่ เชียงใหม่ ตรัง พัทลุง ปัตตานี และยะลา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เห็นชอบโดยหลักการ โดยค านึงถึง
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยให้ด าเนินการนิเทศสหกิจศึกษา 
ครั้งที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ผู้บริหารคณะ เสนอ 
6.1 รายงานสรุปผลจ านวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับปริญญาตรีที่ มีงาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ รุ่นส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 7 เดือน (1 กรกฎาคม 2563 - 1
กุมภาพันธ์ 2564)  

คณะ/สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

(หลักเกณฑ์อ้าง
ไม่ต่ า กว่าร้อยละ 
70/หลักสูตร) 

จ านวนบัณฑิต
ที่ได้ งานท า
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ

ร้อยละ 

ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ
(ค่าเป้าหมายไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80/
หลักสูตร) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  200 26 13.00 15 71.43 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 24 1 4.17 0 0.00 

- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ 32 1 3.13 0 0.00 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 45 1 2.22 0 0.00 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีปิโตรเลียม 16 13 81.25 11 91.67 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 83 10 12.05 4 50.00 

6 . 2  ข อ เ ลื ่อ น ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม  Teaching Academy Awards 2 0 2 1  ค ณ ะค ร ุศ า สต ร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร ับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 
Teaching Academy Awards 2021 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทางคณะ เจ้าภาพ 
ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และความพร้อมของสมาชิกจากสถาบันการศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 7 แห่งเห็นสมควรเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม ดังกล่าวออกไปก่อน  

6.3 การพัฒนาทักษะชีว ิตและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และชุมชนโดยรอบโรงเรียน  
(IED.Volunteer Spirit) 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




