
 
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 3/๒๕64                                                                                                                                     
ในวันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม ๒๕64 เวลา 09.00 น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล    บุญรอด กรรมการ 
๔. นายกฤษฎา คงพูน กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา บุญส่ง กรรมการ 
๖. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี กรรมการ 
๗. นางสาวอภิชญา  ขวัญแก้ว กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์       นนทพุทธ กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย กรรมการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางทรงนคร การนา ติดราชการ 
2. นางสาวมณฑนรรห์      วัฒนกุล ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวอัญชลี สะอาด ผู้ชี้แจง 
2. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี ผู้ชี้แจง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
  1.1.1 ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการ"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ดังนี้ 
    นายสมพงษ์    แก้วหวัง   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  
    นางทรงนคร    การนา   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์   
  1.1.2 ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศิษย์เก่าในโอกาสที่สอบบรรจุรับราชการ“ต าแหน่งครูผู้ช่วย” ดังนี้ 
    หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
          นางสาวธนาภรณ์   หวานทอง 
         นางสาวธนิศา   รัตนกิจ 
    หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
                       นายสุรวุฒิ   พูลสวัสดิ์ 
             หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
         นายเกษตร   ทองสุข 
         นายณัฐพล   ผลความดี 
         นายพงศ์เทพ   สุวรรณโณ 
        นายสิทธิศักดิ์   หมัดอาด้ า 
         นายปัญญา    หมัดศิร ิ
        นางสาวอรวรรยา   วัตตะโร 
  1.1.3 สถานการณ์โควิด-19 มทร.ศรีวิชัย 
  1.1.4 ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ านวนทุนละ 5,000 บาท 
  1.1.5 นักวิจัยหน้าใหม่ 
  1.1.6 วัคซีนโควิด-19 
  1.1.7 เตรียมการเปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  
    - การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์/ออฟไลน์ 
    - มาตรการความปลอดภัย 
    - การซ่อมอาคาร 
  1.1.8 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.1.9 การปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง Work from Home ผ่านระบบลงเวลาปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
  1.1.10 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
  1.1.11 งบรายได้โครงการแข่งขันการสอนฯ 300,000 บาท 
  1.1.12 หลักสูตรใหม่ 
  1.1.13 งานกิจการนักศึกษาในสภาวะโควิด-19      
  1.1.14 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
   1.1.15 เครื่องตรวจวิทยุ กสทช. 
  1.1.16 ความคืบหน้าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
  1.1.17 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ 
  1.1.18 งบประมาณสะสมคณะ 



 
   1.1.19 การมอบงานสายสนับสนุน ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-
site) เพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญ จ าเป็น หรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการ 
   1.1.20 จัดภูมิทัศน์/พื้นที่สีเขียว 
   1.1.21 ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุดต่าง ๆ 
   1.1.22 กิจกรรมทุกค าถามมีค าตอบนักศึกษาใหม่ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการผู้บริหารคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้ งที่  2/๒๕64 
ในวันพฤหัสบดีที ่29 เดือนเมษายน  ๒๕64 ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings                  

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนเมษายน ๒๕64 เวลา 13.30 น.
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นั้น  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

- พิธีพุธทาภิเษก แก้เป็น พิธีพุทธาภิเษก 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่  2/๒๕64                   
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนเมษายน ๒๕64 ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings   
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                         
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดเสนอที่ประชุม 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  

วาระท่ี 4.1 รายงานผลการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
(ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินงานครบวาระ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2564 ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ด ารงวาระได้ด าเนินงานกิจกรรมโครงการตามแผนครบถ้วน แล้วนั้น 
  ในการนี้ จึงขอแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เพ่ือรับทราบสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  
สรุปงบประมาณ และความสอดคล้องของกิจกรรม รายละเอียดดังข้อมูลที่น าเสนอที่ประชุม   
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  
  การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดท าคู่มือ
กิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
 
 



 
วาระท่ี 4.2 รายงานผลนักศึกษาและบุคลากรได้รับรางวัล   
(ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป
เสนอชื่อประวัติและผลงานเพ่ือขอรับรางวัล TOP Volunteer Award 2021 (คุณค่าแห่งการแบ่งปัน คือ การให้ที่ไม่
สิ้นสุด) ในโอกาสฉลองครบรอบ 12 ปี องค์กรเพื่อสังคมของศูนย์ให้ค าปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม นั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เสนอชื่อประวัติและผลงานของนักศึกษาจ านวน 2 คน และบุคลากร 
1 คน ได้รับการพิจารณาให้รับโล่รางวัลดังกล่าว รายละเอียดดังข้อมูลที่น าเสนอที่ประชุม 
  รายช่ือนักศึกษาได้รับรางวัล  
  นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร   นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564  
  นางพงศธร บุญสุข     นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  รายช่ือบุคลากรได้รับรางวัล    
  นายเอกศักดิ์ สงสังข์  นักวิชาการศึกษา (หน.งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 
วาระท่ี 4.3 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนเพ่ือการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 กองทุนเพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เสร็จสิ้นแล้วนั้น  
  ในการนี้ จึงขอแจ้งในที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุน และบัญชีรายรับ
ราย-จ่ายของกองทุนฯ รายละเอียดดังน าเสนอท่ีประชุม         
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 
วาระท่ี 4.4 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือนพฤษภาคม 256๔ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา  
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.25๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับสนับสนุน
ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓1 พฤษภาคม 256๔ นั้น  
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม ๒๕6๔) 
หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) รวม 
ไฟฟ้า 1 ผลงาน 1 ผลงาน   2 ผลงาน  4 ผลงาน 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์   1 ผลงาน    1 ผลงาน 
อุตสาหการ 2 ผลงาน      2 ผลงาน 
สื่อสารมวลชน        
ปิโตรเลียม   1 ผลงาน  1 ผลงาน  2 ผลงาน 

รวมทั้งสิ้น 3 ผลงาน 1 ผลงาน 2 ผลงาน  3 ผลงาน  9 ผลงาน 
 
 
 



 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 - 31 พฤษภาคม ๒๕6๔) 
ประเภทที่ 1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 

เจ้าของของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
1. นายจรัญ ธรรมใจ 
2. รศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 
3. ผศ.ทวิชาติ เย็นวิเศษ 

ผลของค่ากระแสและความเร็ว
เชื่ อมที่มีต่อสัดส่ วนการหลอม
ละลายลึกในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้
สนิม เกรด 304 ด้วยกรรมวิธีการ
เชื่อมทกิแบบแก๊สปกคลุมสองชั้น 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ ครั้งที่ 39 
ระหว่าง วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 
ณ โรงแรมเดอะเบด เวคชั่น ราชมังคลา 
อ.เมือง จ.สงขลา 

๑. ผศ.วาสณา บุญส่ง 
2. ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
3. ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์  
4. รศ.ดร.วินัย ใจกล้า 

Green Power Management 
Embedded Environment 
Monitoring System Using 
IEEE802.15.4 for Smart 
Farming Application 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๔ (1 - 31 พฤษภาคม ๒๕6๔) 
ประเภทที่ 2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ ฯ 

เจ้าของของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑. ผศ.ดร.วาสณา บุญส่ง Embedded Wireless 

Dissolved Oxygen Monitoring 
Based on Internet of Things 
Platform 

2021 the 10th International 
Conference on Industrial 
Technology and Management 
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖4 
University of Cambridge  
เมืองที่จัดงานประชุม Cambridge 
ประเทศที่จัดงานประชุม United 
Kingdom ประเทศอังกฤษ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ มอบหัวหน้างานวิชาการ
และวิจัย สรุปผลงานวิจัยรายบุคคลน าเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป 
วาระท่ี 4.5 รายงานและสรุปผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่นักวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ 
งานสร้างสรรค์ พร้อมส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วนั้น  
  ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย จึงรายงานและสรุปผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ มอบหัวหน้างานวิชาการ
และวิจัย จัดท าบันทึกข้อความแจ้งไปยังนักวิจัย ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
 



 
วาระท่ี 4.6 การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน                                                      
(ผู้ชี้แจง  นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งส าเนา
หนังสือ อว 0204.1/ว 2547 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา) เรื่อง ขอส่งส าเนาหนังสือส านักงาน               
ก.พ. ที่ นร 1004.3/59 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้     
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  
วาระท่ี 4.7  รายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV Test) ครั้งที่ 4/2563  
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามหนังสือที่ อว 0655.09/656 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ ได้รายงานผล
การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (RMUTSV Test) ครั้งที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2564 นั้น 
  ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ 
(RMUTSV Test) ครั้งที่ 4/2563 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 
วาระท่ี 4.๘ รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 
(ผู้ชี้แจง  นางสาวอัญชลี  สะอาด) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วนั้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้หน่วยงานเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด จึงขอรายงานผลต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระท่ี 5.1  พิจารณาแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
(ผู้ชี้แจง  หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ตามทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยฝึกประสบการณ์และ 
สหกิจศึกษา จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.30 - 1๕.๐0 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ที่ประชุมมีมติการประชุม 
ดังนี้  

๑. ปรับแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๒. จัดท าแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ในการนี้ หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ต่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น  

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เห็นชอบ โดยหลักการมอบหัวหน้า
หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา ปรับแผนปฏิบัติงานสหกิจและการฝึกงานวิชาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
พร้อมเสนอโครงการเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ผู้บริหารเสนอ  
6.1 รายงานจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
6.2 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
6.3 ขอแจ้งสถานะข้อมูลการตอบระบบความพึงพอใจผู้ใช้ฯ และระบบประเมินบัณฑิตที่เป็น

ผู้ประกอบการฯ รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 (ส ารวจและใช้ข้อมูล ปีการศึกษา 2563)  
6.4 คู่มือปริญญานิพนธ์  
6.5 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ข้อ 6.4 รายงานผลเข้าทีป่ระชุมผู้บริหารคณะ ในครั้งถัดไป 

เลิกประชุมเวลา 11.48 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


