
 
-๑- 

 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4/๒๕64                                                                                                                                     

ในวันจันทร์ที ่28 เดือนมิถุนายน ๒๕64 เวลา 09.00 น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร การนา 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. ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ปภัช คงฤทธิ ์ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ ์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มพงษ ์ แก้วหวัง กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ กรรมการ 
15. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
16. นายเอกศักดิ ์  สงสังข ์ กรรมการ 
17. นายอนุกูล       นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ ลาพักผ่อน 
2. นายจรัญ ธรรมใจ ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ ์ แก้วประเสริฐ ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวอัญชลี สะอาด ผู้ชี้แจง 
2. นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆ ี ผู้ชี้แจง 
3. นายชนาธิป  ลีนิน ผู้ชี้แจง 
4. นายเมธัส     เทพไพฑูรย ์ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ ์
5. นางสาวสิริพร   นับถือบุญ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/๒๕๖4 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้



 
-๒- 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
  1.1.1 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564  
   1.1.2 แสดงความยินดีกับนายพงศธร บุญสม  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  1.1.3 ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
จ านวนทุนละ 5,000 บาท  
  1.1.4 ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เมื่อวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 
  1.1.5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แจ้งถอนวาระ ขอยกเลิกการขอใช้เงินรายได้สะสม 
(รายการโครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ชั้น 2) 
  1.1.6 ทีมงานสโมสรพบน้องใหม่ 
  1.1.7 เตรียมการเปิดภาคเรียน 
           - การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์/ออฟไลน ์
           - มาตรการความปลอดภัย 
  1.1.8 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รอบแรก จ านวน 1,500 โดส ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรให้พื้นที่สงขลา 
จ านวน 476 โดส 
  1.1.9 งบประมาณปี 2565 มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ทดแทน 30% ครุภัณฑ์ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 70% 
  1.1.10 ให้หน่วยงานด าเนินการเร่งเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน) 
  1.1.11 การขอใช้เงินสะสมสภามหาวิทยาลัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่ตอบสนองตอนที่สภา
มหาวิทยาลัยเข้าประเมินคณะฯ 
  1.1.12 แหล่งทุนวิจัยภายนอกงบประมาณปี 2565 ทุกแหล่งทุนจะเริ่มเปิดให้ขอในเดือน                  
กรกฎาคม - กันยายน 2564 
  1.1.13 การติดตามการสร้าง Profile ของบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลเว็บไซต์ Google 
Scholar คณะครุศาสตร์ฯ อยู่ที่ 95 % อันดับสองของมหาวิทยาลัย 
  1.1.14 ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 - 1 มิถุนายน 2565             
โดยนักศึกษาสามารถน าบิลในการรักษามาต้ังเบิกได้ในช่วงแรก 
  1.1.15 กรรมการตรวจรับ ตรวจการจ้าง มหาวิทยาลัย ขอให้เข้มงวด ตรงไปตรงมาและเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
  1.1.16 Speexx โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

  มติที่ประชุมผู้บรหิารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง  

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕64                                                                                                                                     
ในวันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม ๒๕64 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 



 
-๓- 

 
 

            มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม ๒๕64 
โดยไม่มีการแก้ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่  3/ ๒๕64                                                                                                                                     
ในวันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม ๒๕64 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมและได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อโปรดทราบ
รายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี ้

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ  

วาระที่ 4.1 รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564               
(ผู้ชี้แจง  นางสาวอัญชลี สะอาด) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วนั้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้หน่วยงานเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ  
วาระที่ 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 
วาระที่ 4.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการด าเนินงานศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์ฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษยเ์ก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะ  
  ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลพื้นฐานส าหรับศิษย์เก่าของคณะ  
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 
 



 
-๔- 

 
 

วาระที่ 4.4  รายงานผลนักศึกษาได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม    
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา  
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ด าเนินการจัดจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น  
ทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระท าคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภท
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง น้ัน 
  ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดท าประวัติและผลงานของ นายพงศธร บุญสุข 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งเข้าประกวด โดยได้รับผลการพิจารณาตัดสินได้รับรางวัลผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  
วาระที่ 4.5  แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการสร้างสรรค์ขบวน
พาเหรด และโครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ประจ าปีการศึกษา 2564 
แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการศิษย์เก่าครุศาสตร์ฯ 
สัมพันธ์และถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ “สู่เส้นทางอาชีพในยุคดิจิทัล” และโครงการนวัตกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นวิสาหกิจชุมชน น้ัน 
   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ  
วาระที่ 4.6  แจ้งแผนผังการจัดรายการ IED IDOL SEASON 2 ของสโมสรนักศึกษา                 
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 
  ความเป็นมา 
  ด้วยสโมสรนักศึกษา ได้ก าหนดจัดแผนผังรายการ IED IDOL SEASON 2 ผ่านระบบออนไลน์ 
Facebook Fan page โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา                         
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ กิจกรรม สิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากพี่สู่น้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จักคิดและ
สร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (รายละเอียดน าเสนอในที่ประชุม)   
  มติที่ประชุมผู้บรหิารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ  
วาระที่ 4.7 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 ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารคณะฯ 
  มติที่ประชุมผู้บรหิารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 
 



 
-๕- 

 
 

วาระที่ 4.8 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน มิถุนายน 256๔  
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 
  ความเป็นมา          
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.25๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับสนับสนุน
ทุนไปน าเสนอผลงานวิจยัในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - 30 มิถุนายน 256๔ น้ัน 
  สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2564 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน ๒๕6๔) 

หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) รวม 
ไฟฟ้า 1 ผลงาน 1 ผลงาน   3 ผลงาน  5 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 - 4 ผลงาน - 10 ผลงาน 

สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๔ (1 มกราคม - 30 มิถุนายน ๒๕6๔) 
ประเภทที่ 5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
๑. ผศ.วาสณา บุญส่ง 
2. นายนรงฤทธิ์  เสนาจิตร 

Wireless Automatic Body 
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with Non-Contact Infrared Via 
the Internet for Medical 
Promotion 
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เล่มที่/No. 97 
เดอืน June ปี 2021 หน้า 132-135 

  มติที่ประชุมผู้บรหิารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี  รับทราบ  
วาระที่ 4.9 รายงานผลการติดตามข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นส าเร็จปี
การศึกษา 2562 
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน)   

  ความเปน็มา 

  ตามที่ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการก ากับและติดตามข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตและผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสารสนเทศฯ                       
โดยด าเนินการติดตามผ่านหลักสูตรสาขาวิชาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตามรอบระยะเวลา นั้น 

  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการติดตามข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตและผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 
เดือนมิถุนายน 2564) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ 
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วาระที่ 4.10 รายงานสถานะการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน 
(Outcome Based Education : OBE)  
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน)   

  ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ได้รับอนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน 
(Outcome Based Education : OBE) จากเงินงบประมาณเงินรายได้ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จ านวนเงิน 124,800.00 บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยก าหนดด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตร 
Outcome Based Education : OBE กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมหลักสูตร AUN QA Implementation and Gap Analysis 
และกิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมหลักสูตร AUN QA Overview ด าเนินการในช่วงระยะเวลาระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2564 น้ัน 

  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานสถานะการด าเนินโครงการพัฒนา
ทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์ เป็นฐาน ( Outcome Based Education :  OBE)  
(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   รับทราบ  
วาระที่  4.11 รายงานสถานะการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สอน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(ผู้ชี้แจง  นายชนาธิป ลีนิน)   

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากส านักงานเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จ านวน
เงิน 205,500.00 (สองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามความแจ้งแล้วน้ัน 

  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ จึงขอรายงานสถานะการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   รับทราบ 
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วาระที่ 4.12 รายงานสถานะการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน)   

  ความเป็นมา 
  ตามที่หน่วยบริการทางวิชาการ ได้สรุปผลการด าเนินการบริการทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2564 และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาในคราวประชุมเมื่ อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2564 ตามความแจ้งแล้วน้ัน  

  ในการนี้ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานสถานะการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ เดือน 
มิถุนายน 2564) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   รับทราบ 

วาระที่  4.13 รายงานสถานะการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T)         
(ผู้ชี้แจง  นายชนาธิป ลีนิน)   

  ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการด าเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
(U2T) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันหลัง
สถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 จ านวน 9 ต าบล ในพื้นที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ความแจ้งแล้วนั้น 
  ในการนี้ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานสถานะการด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) ภายใต้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันหลังสถานการณ์โรค
ระบาด Covid - 19 (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564) 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   รับทราบ 
วาระที่ 4.14 รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563                          
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                     
ได้ด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ (5ส พลัส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อให้การบริหารจัดการ
และด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ท างานและพัฒนาไปสู่การจัดท าระบบมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ
แนวทางในการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA” 
           



 
-๘- 

 
 

                    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรเสนอ รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 
5ส+ (5ส พลัส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2563 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   รับทราบ 

วาระที่ 4.15 รายงานจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564                
(ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)  

  ความเป็นมา 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563                  
ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตามความทราบแล้วน้ัน 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  รับทราบ  มอบหัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมวางแผนการรับสมัครนักศึกสาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม ที่ยังไม่ตามแผนรับสมัคร 
วาระที่ 4.16 รายงานผลงานวิจัยทีเ่ด่นระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2564                           
(ผู้ชี้แจง  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ 
2563 - 2564 และสรุปผลงานวิจัยเด่น อย่างนอ้ย 10 ผลงาน ผลงานละ 1 แทมเพลต นั้น 
  ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 
2564 เสนอต่อผู้บริหารคณะเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น (ตามรายละเอียดน าเสนอที่ประชุม) 

โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จระหว่างปี งบประมาณ 2563 และ 2564 
ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ MIAP                              
ส าหรับรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับครูวิชาชีพ  หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร 
2. นายพิชิต เพ็งสุวรรณ 

2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCA) ส าหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร 
2. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยา MgO/CaO ส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 1. ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ 
2. นายสุห์ดี  นิเซ็ง 
3. นางสาวนภารตัน์  เกษตรสมบูรณ์ 

4. ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกแบบไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ 1. ผศ.วาสณา  บุญส่ง 
5. การประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
1. ผศ.ทรงนคร การนา 
2. ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ 

6. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดท าแผนบทเรียนโดย
การใช้การวิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาครูช่าง 

1. ผศ.ทรงนคร การนา 
2. ผศ.ฤทัย ประทุมทอง 

7. ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะหนักโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากชีวมวล 1. ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จานงค์ 
2. นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
3. ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ ์

8. โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมในความเป็นครูด้านจิตพิสัยของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด 
2. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี 



 
-๙- 

 
 

 
9. การทดสอบแรงอัดจากเถ้าหนักของปาล์มเพื่อมาเป็นวัตถุถมกลับในงานปิโตรเลียม 1. ผศ.ณปภัช คงฤทธิ ์

2. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 
3. ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 

10. การเปรียบเทียบก าลังแรงอัดของวัสดุถมกลับจากเถ้าหนักชีวมวลเพื่อใช้ในงานปิโตรเลียม 1. ผศ.ณปภัช คงฤทธิ ์
2. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์ 
3. ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์ 

11. รูปแบบการพัฒนาระบบศูนย์การค้าออนไลน์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเขตลุ่มนาปะเหลียน จังหวัดตรัง 

1. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
2. ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร 
3. นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี 

12. เครื่องตรวจวัดค่าออกซิเจนในบ่อเพาะเลี ยงสัตว์นาอัตโนมัติและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้
สายแบบ Internet of Things (IoT) กรณีศึกษา : ประยุกต์ใช้งานในศูนย์การเรียนรู้เพาะ
ฟักลูกปูบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

1. ผศ.วาสณา บุญส่ง 
2. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.1 พิจารณาสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 รายละเอียดดังน้ี 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคอ.3 มคอ.4 
1. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 12 1 
2. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 9 0 
3. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 13 1 
4. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 10 0 
5. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสตูรปรับปรุง 

2563) 
10 0 

6. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 13 2 
7. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 12 0 
8. อส.บ. สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 1 0 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคอ.3 มคอ.4 
8. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 15 0 
9. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 2564) 3 0 

10. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 11 0 
11. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 24 0 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เห็นชอบ น าวาระเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันศุกรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2564 



-๑๐- 
วาระที่ 5.2 พิจารณาสรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63  
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี)  

ความเป็นมา 
     ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 รายละเอียดดังนี ้
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มคอ.5 มคอ.6 
1. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 21 2 
2. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 6 1 
3. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2558) 17 1 
4. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 4 1 
5. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสตูรปรับปรุง 2563) 4 1 
6. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 20 2 
7. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 4 1 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มคอ.5 มคอ.6 
8. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) (ภาคปกติ) 17 0 
9. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง 2559) (ภาคสมทบ) 2 0 

10. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรใหม่ 2558) 16 2 
11. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปรับปรุง 2563) 16 0 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เห็นชอบ มอบหัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทบทวนก่อนน าวาระเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันศุกรท์ี่ 9 กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
6.1 เบิกค่าต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีและภาระเกินโหลด  
มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.33 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


