
 
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที ่2/๒๕64                                                                                                                                     
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนเมษายน ๒๕64 เวลา 13.30 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. นางสาวอภิชญา  ขวัญแก้ว กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์       นนทพุทธ กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย กรรมการ 
12. นายจรัญ ธรรมใจ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
17. นายสมพงษ์ แก้วหวัง กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง กรรมการ 
19. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
20. นายอนุกูล       นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายเอกศักดิ์  สงสังข ์ ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอัญชลี สะอาด ผู้ชี้แจง 
2. นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์ ผู้ชี้แจง 
3. นายชนาธิป  ลีนิน ผู้ชี้แจง 
4. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี ผู้ชี้แจง 
5. นายเมธัส     เทพไพฑูรย์ ผู้ชี้แจง 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  

  1.1.1 สถานการณ์โควิด-19        
  1.1.2 รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2565       
  1.1.3 เร่งประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
  1.1.4 การสิ้นสุดสัญญา (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
5 มีนาคม 2564   
  1.1.5 โรงเรียนสอนภาษามีฟ้าและเสนอศักดิ์การบัญชีมอบทุนการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 
   1.1.6 เลื่อนพิธีพุธทาภิเษกพระพุทธรัตนมงคลชัย (หลวงพ่อสมหวัง) และเลื่อนก าหนดการรับพระ 
  1.1.7 เข้มงวดการรักษาความปลอดภัยอาคาร/โรงฝึกงาน 
  1.1.8 การปฏิบัติงาน work from home และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจาก
การปฏิบัติงานแบบ Work from Home ผ่านระบบลงเวลาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
  1.1.9 ผู้บริหารพบปะนักศึกษาทุกค าถามมีค าตอบ 
  1.1.10 อาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.1.11 website คณะ http://inded.rmutsv.ac.th/ 
  1.1.12 การบริหารงบประมาณ 
  1.1.13 งานกิจการนักศึกษาในสภาวะโควิด-19      
  1.1.14 ต ารา/บทความวิชาการ  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันพุธที่ 3 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings                    

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  เวลา 09.00 น. 
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ) 
  ความเป็นมา 
  ตามท่ีได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันพุธที่ 
3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                         
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอี ยดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดเสนอที่ประชุม 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  

http://inded.rmutsv.ac.th/


 
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 จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  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 5 เดือน) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ  

วาระท่ี 4.3 รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ. 2564 
(ผู้ชี้แจง นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์) 

  ความเป็นมา  
  ด้วยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน ซึ่งผลการรายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาดังกล่าวอาจจะน าไปสู่การแก้ปัญหาการใช้
ไฟฟ้าและน้ าประปาในอนาคตนั้น เพ่ือโปรดทราบ  
  ตารางการใช้ไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย สงขลา งปม.2564 (หน่วย) (เฉลี่ยค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.08 บาท) 
ล าดับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 

1 โรงฝึกงานสาขา คอบ.อุตสาหกรรม (14) 1,560 720 720 1,200   
2 โรงฝึกงานโลหะวิทยา (17) 6,240 4,680 5,040 5,760   
3 อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์ฯ (71) 35,172 74,368 28,304 27,894   

 รวม (หน่วยการใช้ไฟ) 42,972 79,768 34,064 34,854 - - 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

วาระท่ี 4.4 รายงานรายการครุภัณฑ์แทงจ าหน่ายประจ าปี 2563 
(ผู้ชี้แจง นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์) 

  ความเป็นมา 
  ตามหนังสือที่ อว 0655.17/526 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และเศษวัสดุที่หมดความจ าเป็น และรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี จึงด าเนินแจ้งรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเศษซากวัสดุที่หมดความจ าเป็นประจ าปี 2563 รายละเอียดดัง
เอกสารแนบมาพร้อมนี้ จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 
 
 
 



 
วาระท่ี 4.5 รายงานผลการด าเนินโครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองฯ 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือการพัฒนา 
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
24 - 28 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาและ
วัฒนธรรม พัฒนาสื่อคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมในจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เพ่ือฝึกทักษะการเป็นเยาวชนจิตอาสาสู่ผู้น ามัคคุเทศก์น้อยที่สามารถแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 

วาระท่ี 4.6 รายงานผลการคัดเลือกผลงานภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ า รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง   
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา  
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ส านักงาน กปร.)ประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัย เชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11ในการนี้สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ทีม IED RUTS CLUB 
ได้ส่งผลงานโครงการคุรุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก ปรากฏว่าผลงานผ่านเข้ารอบ 
20 ทีมสุดท้ายทั่วประเทศ โดยจะมีตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
(RDPB Camp) รุ่นที่ 11 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ   

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 

วาระท่ี 4.7 รายงานผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือคัดเลือก
เยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 เพ่ือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ซึ่งเป็ น ผู้น าพร้อมด้วย
คุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์บ าเพ็ญตนเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือก  จ านวน 1 คน คือ 
นายพงศธร บุญสุข นศ. ชั้นปีที่ 3 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ และเม่ือวันที่ 
20 เม.ย. 64 ได้เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานสัมภาษณ์ 
ผลปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกล าดับที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ให้เข้ารับการประเมินในระดับประเทศ  (รอบสุดท้าย) 
จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 

 

 

 

 



 
วาระท่ี 4.8 รายงานผลการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา                     
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
  ความเป็นมา  
  ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 - 9 
เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕6๓ ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย
แล้วนั้น จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 
วาระท่ี 4.9 รายงานความคืบหน้าจัดท าระบบบันทึกข้อมูลศิษย์เก่า                 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดการงานเกี่ยวกับศิษย์เก่าของคณะฯ และ
ได้ด าเนินการจัดท าระบบ บันทึกข้อมูลศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ฯ ผ่านระบบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บและ
ติดตามฐานข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการ
จัดท าระบบดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 
วาระท่ี 4.10 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน ๑ กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 256๔ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 
  ความเป็นมา 
   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.25๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับสนับสนุน
ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 256๔ นั้น จึงขอรายงานผลต่อที่
ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
   สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 มกราคม - 30 เมษายน ๒๕6๔) 

หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) รวม 
ไฟฟา้ - - - - 2 ผลงาน - 2 ผลงาน 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - - 1 ผลงาน - - - 1 ผลงาน 
อุตสาหการ 1 ผลงาน - - - - - 1 ผลงาน 
สื่อสารมวลชน - - - - - - - 
ปิโตรเลียม - - 1 ผลงาน - 1 ผลงาน - 2 ผลงาน 
รวมทั้งสิ้น 1 ผลงาน - 2 ผลงาน - 3 ผลงาน - 6 ผลงาน 

   สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน ๒๕6๔) 
             ประเภทที่ 3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี2 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑.ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์                   
 2.นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์                
 3.ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์         
 4.นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

การทดสอบก าลังอัดจากตะกรัน
เหล็กแทนที่ซีเมนต์เพื่อใช้ ในงาน
สละหลุม 

ชื่อวารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยามปทีี่/Volume 21 ฉบับที/่Issue 2  
เล่มที่/No. 41 เดือน July-December  
ปี 2020 หน้า 1-9 

 
 



 
   สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๔ (1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน ๒๕6๔) 
             ประเภทที่ 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑.ผศ.วาสณา บุญส่ง                        
2.Oluseye Adeleke                       
3.Widad Ismail 

Accuracy Performance Analysis of 
Safety Sensors Based NETPIE-
Intruder Detection System on 
Internet of Things Platform 

ช่ือวารสาร Springer Wireless Personal 
Communications  
ปีท่ี/Volume  2021   
เดือน  April ปี 2021 หนา้ 1-14 

1.ผศ.จักรพงษ ์จิตต์จ านงค์            
2.ดร.ณัฐธิดา นุ่มวงศ์                    
3.ผศ.นรินทร์ภพ ช่วยการ              
4.นางสาวฉัตรระวี ดิเรกศิลป์           
5.ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย        
6.ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์                    
7.นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

Conversion of palm oil into biodiesel 
production with heterogeneous 
catalyst derived from spent coffee 
grounds ash : Process optimization 
through response surface 
methodology 

ช่ือวารสาร Chiang Mai Journal of Science  
ปีท่ี 48 เล่มที่ เดือน มีนาคม ปี 2021  
หน้า 580-599 

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

CMOS Programmable PID Controller 
Circuit Based Analogue Switches 

ช่ือวารสาร  PRZEGLAD  
ELEKTROTECHNICZNY    
ปีท่ี/Volume  2021 ฉบับท่ี/Issue 97   
เล่มที/่No.7 เดือน July 
ปี 2021 หน้า 35-41 

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

วาระที่ 4.11 การเตรียมการจัดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปีการศึกษา 2563  
(ผู้ชี้แจงนายชนาธิป ลีนิน) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา  
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 
2564 (รวมการเตรียมการและการจัดกิจกรรม) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพ่ือเป็นการ
ด าเนินการตามระบบ กลไก วิธีการและแผนการด าเนินการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น 
 

  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานการเตรียมการจัดกิจกรรม               
ครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  2. ก าหนดการกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญาแนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปี
การศึกษา 2563 
  3. ผู้น าการเสวนา / ผู้น า CoP ในกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญาแนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ประจ าปีการศึกษา 2563 
  4. แบบฟอร์มน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจ าปีการศึกษา 2563 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รบัทราบ 

 
 



 
วาระท่ี 4.12 รายงานผลการติดตามข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562  
ผ่านระบบสารสนเทศ http://studentwork.rmutsv.ac.th (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564) 
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน) 

  ความเป็นมา          
  ตามที่ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการก ากับและติดตามข้อมูลภาวการณ์               
มีงานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสารสนเทศ http://studentwork.rmutsv.ac.th                    
โดยด าเนินการติดตามผ่านหลักสูตรสาขาวิชานั้น 
  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการติดตามข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสารสนเทศ http://studentwork.rmutsv.ac.th (ข้อมูล                 
ณ เดือนเมษายน 2564) 

  มติที่ประชุมผู้บรหิารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบระยะเวลา 9 เดือน) (1 กรกฎาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)   
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป  ลีนิน) 

  ความเป็นมา 
  ตามท่ี หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการก ากับและติดตามการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปี
การศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ตามรอบระยะเวลา
และรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดนั้น 
  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563               
(รอบระยะเวลา 9 เดือน) (1 กรกฎาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเห็นชอบ เห็นชอบ น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวันที่ ๑0 พฤษภาคม 2564 

วาระที ่ 5 .2 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563                     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                                
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการการ
บริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการบริการทางวิชาการของคณะฯ 
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 พร้อมเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นั้น     

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เห็นชอบ น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวันที่ ๑0 พฤษภาคม 2564 
 

http://studentwork.rmutsv.ac.th/


 
วาระที่ 5.3 พิจารณาสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี) 

  ความเป็นมา  
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม                
(มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖3                 
ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้    
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคอ.๓ มคอ.๔ 

๑. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 0 1 
๒. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
0 1 

๓. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 0 1 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคอ.๓ มคอ.๔ 

๔. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9 0 
๕. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 1 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
1. มอบหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทบทวนก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

ในวันที่ ๑0 พฤษภาคม 2564 
2. เห็นชอบ มอบหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

ในวันที่ ๑0 พฤษภาคม 2564 
3. มอบผู้ช่วยคณบดี (นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี) เป็นผู้น าเสนอ 

วาระที่ 5.4 พิจารณาสรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕63   
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี) 

  ความเป็นมา  
                     ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕63 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้              
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคอ.5 มคอ.6 

๑. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 16 2 
 ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. พ.ศ. 2563) 5 0 

๒. ค.อ.บ. สาขาวชิาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 19 1 
 ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 5 0 
 ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง 

2563) 
5 0 

๓. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 20 4 
 ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 6 0 



สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคอ.5 มคอ.6 
๔. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 20 0 
๕. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 31 0 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
1. มอบหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทบทวนก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ

ในวันที่ ๑0 พฤษภาคม 2564
2. เห็นชอบ มอบหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ

ในวันที่ ๑0 พฤษภาคม 2564
3. มอบผู้ช่วยคณบดี (นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี) เป็นผู้น าเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ผู้บริหารเสนอ  
6.1 รายงานจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  
6.2 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 
6.3 รายงานนักศึกษาภาคสมทบ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งในขณะนี้
นักศึกษาได้เข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสทิงพระ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

6.4 รายงานความคืบหน้าการผลิต AR Marker ผลการโหวตมาสคอตประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 4 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 13.3 
แบบที่ 2  คิดเป็นร้อยละ  0 
แบบที่ 3  คิดเป็นร้อยละ  40 
แบบที่ 4  คิดเป็นร้อยละ  46.7 

6.5 รายงานผลการด าเนินงานการฝึกอบรมการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

6.6 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) เพื่อเป็นมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และเนื่องจากได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จึงก าหนดมาตรการในช่วงเวลาวันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2564  

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 17.18 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


