
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/๒๕63            

ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ๒๕63 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร ์ ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิร ิ กรรมการ 
๓. นายกฤษฎา คงพูน กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์าสณา บุญส่ง กรรมการ 
๕. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์    นนทพุทธ กรรมการ 
๗. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารยท์วิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
๙. นายจักรพงษ ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 

๑๐. นายกรภัทร เฉลิมวงศ ์ กรรมการ 
11. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด กรรมการ 
12. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
13. นายอนุกูล นันทพุธ เลขานุการ 
14. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวมณฑนรรห์      วัฒนกุล ไปราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ ์ แก้วประเสริฐ ไปราชการ 
3. นางทรงนคร การนา ติดราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิมล บุญรอด ติดราชการ 
5. นายอรุณ สุขแก้ว ติดราชการ 
6. นางรุ่งนภา แก้วนวล ติดราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายชนาธิป ลีนิน 
2. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย ์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  

1. ขอแสดงความยินดี นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ........) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 

3. ตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อส่งเสริมการออมหลักประกันในอนาคตของพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว ในกรณีที่เสียชีวิต ออกจากงาน 
หรือเกษียณอาย ุ

 4. ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรให้ความร่วมมือการจัดโครงการวันครู ครั้งที่ 9  ในวันที่ ๑๖
มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และด าเนินการส าเร็จลุงล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้

  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารคณะฯ รับทราบ 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 6/๒๕62 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/๒๕62 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ทับทิม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 

ความเป็นมา 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       
ครั้งที่ ครั้งที่ 6/๒๕62 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีผ่านมานั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระที่ 4.1 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน ธันวาคม 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากร 
ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.255๙ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานวิจยัในประเทศ (ดังรายละเอียดเสนอที่ประชุม) 

รายละเอียดผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 - ๓๑ ธันวาคม 2562 
ประเภทที่ ๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม
1. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี
2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
3. นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียน 
ชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๙”

สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (1 มกราคม - 31 มกราคม ๒๕6๓) 

หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) 
อิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 
แมคคาทรอนิกส์ 
อุตสาหการ 1 ผลงาน 
สื่อสารมวลชน 
ปิโตรเลียม 

รวม 1 ผลงาน 
รวมทั้งสิ้น 1 ผลงาน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระที่ 4.2 รายงานผลพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (concept paper) PMU บพค.ประจ าปี 2564 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ) 

ความเป็นมา 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยหน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัย (Program Management Unit :PMU) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (concept paper) 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดดังนี ้

ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ 
งบประมาณที่เสนอขอ 
ในปี 2564 (บาท) 

หัวหน้าโครงการ 

1. โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรายวิชา
วงจรไฟฟ้าภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางวิศวกรรมร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการ
ทดสอบ ที่สอดคล้องและครอบคลุมทุกหน่วยการ
เรียนรู้ในรายวิชา ส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษาเขต
พื้นที่จังหวัดสงขลา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

600,000 นายฐาปนิค ตีระพันธ์ 

2. การพัฒนาโปรแกรมจ้าลองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า น  Genetic algorithm ( GA)  ด้ ว ย โ ป ร แ ก รม 
MATLAB GUI ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานระบบ
ควบคุมสมัยใหม่ ในยุค 4.0 

118,464 ผศ.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 

3. สื่อการเรียนการสอนการจ้าลองผลตอบสนองทาง
ความถี่เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในการออกแบบวงจร
กรองผ่านแถบความถี่ ส าหรับการประยุกต์ใช้งาน
ระบบสื่อสารไร้สาย 5 G 

144,464 ผศ.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.3 รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 (ข้อมูล ณ สิ้น มกราคม 2563)  (ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน)  

ความเป็นมา 

ด้วยหน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้ด าเนินการวางระบบ กลไก วิธีการและก าหนดเครื่องมือในการด าเนินการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562  

ในการนี้ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการ รอบ 6 เดือน (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562) ดังนี ้ 

1. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ระบบและกลไก ประจ าปี
การศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) รายละเอียดเสนอที่ประชุม 

2. เสนอแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563) และการวางระบบ กลไก การดาเนินงานบริการวิชาการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราว
ประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

3. หน่วยบริการวิชาการ ด าเนินการตามแผนฯ และระบบและกลไก (ในข้อ 1) โดยขออนุมัติ
ด าเนินการโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
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4. เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการของคณะพร้อมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ช่วงสัปดาห์ ที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
วาระที่ 4.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูล ณ สิ้น มกราคม 2563)   
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ)  

ความเป็นมา 

ด้วยหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้ด าเนินการวางระบบ กลไก วิธีการและก าหนดเครื่องมือในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 นั้น 

ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ สิ้น มกราคม 2563) ดังนี้ 

1. การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผ่านระบบสารสนเทศ 

2. การรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน
(พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) ผ่านระบบสารสนเทศ 

3. การด าเนินการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562
4. การด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

1. มอบหัวหน้าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562
รอบระยะเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562) ผ่านระบบสารสนเทศ ภายในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563

2. มอบนายชนาธิป ลีนิน จัดประชุมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในคณะ

วาระที่ 4.5 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาระหว่าง เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)   

ความเป็นมา 

ตามที่ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการ
ตามแผนงานที่วางไว้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีโครงการที่ด าเนินงานโดยใช้งบประมาณสโมสรนักศึกษา 
ช่วงเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 จ านวน 4 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการแข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 โครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 2
2. โครงการภาพสวยด้วยมือเรา โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 3
3. กิจกรรมที่เข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม

ลานสานศิลป์ถิ่นใต้ กิจกรรม Open House Activity IED 2019 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการแสดงพิธีเปิด
งานคืนสู่เหย้าฯ รายละเอียดดังน้ี 

5
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โครงการ “ครุศาสตร์ ฯ เกมส์” (กีฬาสาขา) ด าเนินการใน ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2562 แบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย 

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ  
 - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ 
 - สร้างความสามัคคีภายในหลักสูตรสาขาวิชา และคณะ 
 - เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนให้นักศึกษาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 
 - นักศึกษามีความกล้าแสดงออก เสริมสร้างทักษะทางกีฬา 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90.19 
กิจกรรมย่อยที่ 1 สานสัมพันธ์พี่น้อง ค.อท. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอล คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
กิจกรรมย่อยที่ 2 กีฬาสื่อสารสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโนยีสื่อสารมวลชน วันที่ 15 ธันวาคม 

2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย 
กิจกรรมย่อยที่ 3 กีฬาสมานฉันท์สามัคคี ค.ม.ท หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม U- ARENA 
กิจกรรมย่อยที่ 4 กีฬาสานสัมพันธ์พ่ีและน้องปิโตรเลียมหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม วันที่ 

21 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม R.O.STADIUM 
กิจกรรมย่อยที่ 5 กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ครุศาสตร์อุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม U-ARENA 

โครงการ“อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 3” วันที่ 10 มกราคม 2563 
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 
- นักศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC 
 - นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทางานของหุ่นยนต์เบื้องต้น 
 - นักศึกษามีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันและมีการทางานเป็นทีม 
 - นักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90.36 

โครงการ“ภาพสวยด้วยมือเรา” วันที่ 9 มกราคม 2563 
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 
 - น้อง ๆ นักเรียนนักศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจในการถา่ยภาพเบ้ืองต้น 
 - น้อง ๆ นักเรียนนักศกึษามีทกัษะและประสบการณ์ในการถ่ายภาพมากข้ึน 
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาในชมรมถ่ายภาพได้นาความรู้มามอบให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่มีความสนใจ 
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โครงการ“เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปี 2563” ด าเนินการในวันที่ 14 มกราคม 2563 
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ 
 - นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี 
 - นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ 

ตามระบอบประชาธิปไตย 
 - นักศึกษาได้รู้จัก และมีประสบการณ์ในการร่วมทางานเป็นหมู่คณะ  
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90.58 
กิจกรรม OPEN HOUSE 2020 วันที่เข้าร่วมกิจกรรม 15 มกราคม 2563 กิจกรรมแข่งท าอาหาร 

กิจกรรมดนตรีหรรษา กิจกรรมอาหาร 4 ภาค ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์ ฯ มทร.ศรีวิชัย 
กิจกรรมลานสานศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที ่2 วันที่เข้าร่วมกิจกรรม 15 มกราคม 2563  
กิจกรรมประกวดซุ้มอาหาร  
กิจกรรมประกวดแดนเซอร ์ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดซุ้มขายของ ธีม งานวัด 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่เข้าร่วมกิจกรรม 11 มกราคม 2563 ณ บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ 

จ.สงขลา 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.6 แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 
(ผู้รายงาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา)       

ความเป็นมา 
ด้วย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และได้ก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน ในไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมและ
ระยะเวลา รายละเอียดดังนี ้
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่
1. โ ค ร งก า รแข่ ง ขั นกี ฬ าศึ กษาศาสตร์ - 

ครุศาสตร์สัมพันธ์ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9 
26-29 
ก.พ.63 

80,000 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
จ.ยะลา 

2. โครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์สู่มรดกโลก:เล่าเรื่องเมืองสงขลา
สะท้อนความล้ าค่าสู่มรดกโลก (Quick win 
Project) 

มี.ค.63 70,000 ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม จ.สงขลา 

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่การจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1 “RUTS Mater Chef of Southern 
Food 2019” (Quick win Project) 

มี.ค.63 30,000 ลานกิจกรรม ช้ัน 1  
คณะครุศาสตรฯ์ มทร.ศรีวิชัย 

4. โครงการปัจฉิมนิเทศ 16 มี.ค.63 50,000 ห้องประชุมชูพันธ ์ชั้น 2  
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คณะครุศาสตรฯ์ มทร.ศรีวิชัย 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระที่ 4.7 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานรอบตัวแทนมหาวิทยาลัย
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

ความเป็นมา 

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าผลงานและส่งนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาสัมภาษณ์เพื่อ
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับชาติ 
ผลการพิจารณาคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน คือ 

นายพิสิฐ จิตสุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้เข้ารับการพิจารณา
สัมภาษณ์ในระดับชาต ิก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.71  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่  4.8 รายงานผลนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย  
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

ความเป็นมา 

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการคัดเลือกตัวแทน
นักศึกษาแต่ละคณะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และการแข่งขันกีฬาราช
มงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "ตะวันออกเกมส์" รายละเอียดดังน้ี 

โครงการ“แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม”ด าเนินการในระหว่าง
วันที่ 8 -19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี 

นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
นายธชาวุธ  มินขาว  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

นักกรีฑา ประเภทการแข่งขัน 800 เมตร และ 4*400 เมตร 
ได้ล าดับที่ 5 ระดับประเทศ 

เข้าร่วมกิจกรรม “แข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย”ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันอออก จังหวัดชลบุร ี

นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
1. นางสาวพิมลรัตน์ กูโน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ประเภทการแข่งขัน 
2. นายธชาวุธ มินขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ประเภทการแข่งขันกรีฑา  
3. นายกนกเพชร มากรักษ์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์      

ประเภทการแข่งขันกีฬาเปตอง 

เข้าร่วมกิจกรรม “แข่งขันดนตรี ”ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลจะวันอออก จังหวัดชลบุร ี
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นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันดนตรี 
1. นายชัชวัฒน ์เรี่ยมจ าปา สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. นายณัชพ ศรีจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
3. นางสาวณัฐสุดา ทองถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4. นายจิตรภาณุ อังศุกสิกร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. นางสาวสุวรา โพธิสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
6. นายแบงค์ชาติ เพชรศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
7. นายอัลฮาฟีส เงินงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.9 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

ความเป็นมา 
ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังสาขาส่งรายชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติ 

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จ านวน 1 คน คือ  

นายสิริพล เหมือนพะวงศ์  ส าเร็จการศึกษา 2559 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันต าแหน่ง ข้าราชการครู คศ.1 สังกัด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
หมวดวิชาการงานอาชีพ (ช่างโลหะ) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
วาระที่ 4.10 รายงานสรุปผลโครงการวันครู ครั้งที่ 9 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

ความเป็นมา 
ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ได้ก าหนดด าเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 9 ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และด าเนินการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินจาการจัดโครงการดังกล่าว ดังเอกสารเสนอในที่ประชุม  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
วาระที่ 4.11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ The Exhibition “Smart Digital Education for All” (นิทรรศการ
วิชาการ "เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563")  
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน) 

ความเป็นมา 
ด้วย ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการโครงการ 

The Exhibition “Smart Digital Education for All” นิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 2563" ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นั้น ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ มอบนายชนาธิป ลีนิน น าวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวันที่  17 เมษายน 2563 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

วาระที่ ๕.1 พิจารณาร่างประกาศคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง ขั้นตอนการขอรับ
ทุนการศึกษา การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา  
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) 

ความเป็นมา 

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบาย
ส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เรียนดี ขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการศึกษาเล่าเรียน โดยการขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรก าหนด
เงื่อนไขของทุนการศึกษาและขั้นตอนการขอรับทุน รายละเอียดดัง 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นชอบโดยหลักการ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาแต่งตั้ง
อนุกรรมการพิจารณาร่างประกาศฯ น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งต่อไป 

วาระที่ ๕.2 พิจารณาเลื่อนขยายอ านาจหน้าที่ของนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) 

 ความเป็นมา 

ด้วยสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และได้ด าเนินงานตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสโมสร
นักศึกษา โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษายังคงด าเนินงานโครงการที่อยู่ในแผนอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกล้วยไม้เกมส์ วันที่ 26 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และจะต้องจัดโครงการประชุมและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 
ถัดจากโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ และจะต้องจัดในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ก าหนด 
อยู่ในแผนงานดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลื่อนแผนการด าเนินงานและเลื่อนวันสิ้นสุดวาระ จากเดิมเป็น
วันที่ 29 กุมภาพันธ ์2563 ขยายเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2563 ตามความแล้วนั้น 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติโดยหลักการ ต้องตรวจสอบกับระเบียบว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 ขัดแย้งกับระเบียบดังกล่าวหรือไม่ 

วาระที่ ๕.3 พิจารณาขอใช้พื้นที่ในห้องใต้บันใดชั้นลานจอดรด 
(ผู้ชี้แจง หัวหนา้หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 

 ความเป็นมา 

ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีความประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ในห้องใต้บันใด
ชั้นลานจอดรถของอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีตามความทราบแล้วน้ัน 

ในการนี้ หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขออนุญาตใช้พื้นที่ในห้องใต้บันใดชั้นลาน
จอดรถ เพ่ือใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการฝึกปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเสริมนอกเวลาเรียน 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ อนุมัติโดยหลักการ 
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 ระเบียบวาระที่   ๖  เรื่องอื่น ๆ 

คณะกรรมการบริหารคณะ เสนอ 
6.1 กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้ส่งขอเสนอพัฒนาการท่องเที่ยว และประเด็นเกี่ยวข้อง 

ดังนั้น ในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานบริการวิชาการ MUO กับท้องถิ่นและมีประเด็นงานวิจัยด้านท่องเที่ยวชุมชน หรือการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง รบกวนช่วยมอบหมายบุคลากรเขียนโครงการด้วยครับ เป็นช่องทางขอเงินภายนอก ไม่ต้องรอใช้เงิน
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563  

6.2 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
6.3 บุคลากรสามารถขอแหล่งทุนวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  
6.4 มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดงานว่ิง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า 
6.5 จัดโครงการเติมฝันฉันจะเป็นครูช่างยุคดิจิตอล #2 ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 

ณ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
6.6 อาจารย์ฉารีฝ๊ะ หัดยี อาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ และอาจารย์วรลักษณ์ แก้วเอียด 

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา ในวันที่ 30 มกราคม 2563  
ณ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล  นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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