
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/๒๕63       

ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน ๒๕63  
เวลา 09.00 น.  

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet  

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

๑๐. นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
14. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
15. นายอรุณ สุขแก้ว กรรมการ 
16. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด กรรมการ 
17. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
18. นายอนุกูล นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวฤทัย ประทุมทอง ร่วมชี้แจง 
2. นายชนาธิป ลีนิน ร่วมชี้แจง 

3. นางสาวจุฑาทิพย์   ด ามาก ร่วมชี้แจง 

4. นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี ร่วมชี้แจง 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ ติดภารกิจ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง 

1.1.1 ตามที่ เ กิ ดสถานการณ์ กา รแพร่ ร ะบาดโ รค ไว รั ส โ ค โ รน่ าสาย พันธุ์ ใหม่  2019  
(COVID-๑๙) ก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 34 ประเทศ และมีการ
แพร่กระจายของโลกดังกล่าวในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ออก
ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที ่1-7)  

1.1.2 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกChongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT) ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -6 พฤษภาคม 2563 

1.1.3 โครงการฟ้ืนฟูหลัง COVID -19 งบประมาณภายนอก (อว. เตรียมงบ 300,000 ล้านบาท) 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-6 พฤษภาคม 2563 

1.1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 
21-25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1.1.5 การเยียวยานักศึกษาเนื่องจากผลกระทบ COVID-19 ดังนี้ 
- ปรับลดค่าธรรมเนียม การศึกษาภาคฤดูร้อน 2/2562 ลดลง 50 %จากเดิม 
- ปรับลดค่าธรรมเนียม การศึกษาภาคเรียนที่ 1 และ2/2563 ลดลง 10 %จากเดิม 

1.1.6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพ่ือการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 
เดือน ส าหรับนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 เมษายน 2563 ที่ http://sis.cmu.ac.th ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายด้าน
การจัดการศึกษาโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องจาก กสทช.  
โดยมอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพ่ือการศึกษาแบบออนไลน์ฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน นับจากวันที่มีการ Activate ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกค่ายมือถือได้ทั้งจาก AIS, DTAC, 
TRUE และ TOTสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15-30 เมษายน 2563 ที่ http://sis.cmu.ac.th 
หรือสแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

1.1.7 การส ารวจนักศึกษาท่ีกู้กยศ.ยังไม่มีnotebook / tablet ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนโยบายจัดการ
เรียนการออนไลน์ 

1.1.8 โครงการยุวชนสร้างชาติงานพัฒนานักศึกษามีงบประมาณฟ้ืนฟู 
1.1.9 การเปิดภาคเรียน/สหกิจศึกษา 
1.1.10 หลาดเทคโน โมโห COVID ขายฟรี ไม่มีค่าหัวหลาด จะยกตลาดมาไว้ที่นี่ในเพจเพื่อคนสู้โควิด

มหาวิทยาลัยฯขอเป็นก าลังใจให้กับทุกท่านในการ่วมกันฝ่าวิกฤติสถานการณ์ COVID-19 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕63 
ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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 มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับรองรายงานการคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/๒๕63  ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
แก้ไข ล าดับที่ 13 นายอนุกูล นันทพุธ เดิม เลขานุการ เปลี่ยนเป็น กรรมการและเลขานุการ 
แก้ไข ผู้ไม่มาประชุม เดิม ติดราชการ เปลี่ยนเป็น ไปราชการ 
แก้ไข วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้ง เดิม 3.ตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือส่งเสริมการออม หลักประกันในอนาคตของพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว ในกรณีที่
เสียชีวิต ออกจากงาน หรือเกษียณอายุ เปลี่ยนเป็น ข้อ 3.ก าลังตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือส่งเสริมการออม หลักประกันในอนาคตของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ครอบครัว ในกรณีที่เสียชีวิต ออกจากงาน หรือเกษียณอายุ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 

ความเป็นมา 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 1/๒๕63 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผ่านมานั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม กรรมการที่ประชุมเสนอ ล าดับที่ 1 การประชุมครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 ตัดข้อความ มอบนายชนาธิป ลีนิน จัดประชุมการจัดการความรู้ประจ าปี
การศึกษา 2562 ออก เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวาระการประชุมที่สรุป 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน ธันวาคม 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากร 

ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.255๙ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 นั้น 
(ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุม) 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระท่ี 4.2 รายงานสถานะงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 
(ผู้ชี้แจง เลขานุการกองทุนวิจัยคณะครุศาสตร์ฯ) 

ความเป็นมา 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากร  

ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.255๙ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ นั้น  

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ มอบนางรุ่งนภา แก้วนวล ด าเนินการตรวจเอกสารการเบิก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงานให้ครบถ้วน เช่น หน้าปก สารบัญ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  

วาระที่ 4.3 การด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการบริการวิชาการที่ก่อให้ 
เกิดรายได้ พ.ศ.2563  
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการ)  

ความเป็นมา 

ตามความในหมวด 1 ข้อ 7 และ ข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ.2563 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ในระดับหน่วยงาน เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วยงานที่มีวงเงิน 
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ตลอดจนก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ พร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
พร้อมเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือลงนาม พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ
การประชุม จึงรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.4 รายงานการปรับแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563) ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ และ
การได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบร่วมทุนเพ่ิมเติม  
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการ)  

ความเป็นมา 

ตามที่ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้เสนอแผนแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีมติพิจารณาอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข นั้น 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
โครงการให้บริการทางวิชาการ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบกับมีการ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบร่วมทุนเพ่ิมเติมนอกแผนการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น 

ในการนี้ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
จึงขอเสนอการปรับแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563) ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยฯ และการได้รับการ
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๘ 

จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบร่วมทุนเพ่ิมเติม ต่อที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม (อ้างอิงเว็ปไซต์การบริการวิชาการและระบบสารสนเทศแผนการด าเนินงาน 
ที่ URL http://inded.rmutsv.ac.th/qa/?q=th/academic-services) 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.5 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา)   

ความเป็นมา 

ด้วยหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่ง
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประกอบด้วย 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

ในการนี้ หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงขอรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.6 รายงานสรุปผลการฝึกงานในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2562 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา)    

ความเป็นมา 

ด้วยคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่ งประกอบด้วย 5 หลักสูตรสาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ได้ออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ต้องออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2562 

ในการนี้  หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงขอรายงานสรุปผลการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ ปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.7 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

ความเป็นมา 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้รับเงิน
สนับสนุน จ านวน 644,090 บาท และมีการด าเนินโครงการทั้งหมด 17 โครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงของรายงาน
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระท่ี 4.8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

ความเป็นมา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19 มหาวิทยาลัย
จึงประกาศยกเลิกการจัดโครงการที่มีการรวมตัวของนักศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ จากเดิม เป็นการจัดอบรม เป็นการให้ความรู้ผ่านโซเซียลมีเดีย นั้น 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.9 รายงานความคืบหน้าในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13  
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

ความเป็นมา 

ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 ซึ่งคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ร่วมประชุม
กับกองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงมีข้อสรุปให้ก าหนดการจัดการแข่งขันในช่วงเดือน 
สิงหาคม 2563 และมีการจัดการแข่งข้ันกีฬา 15 ชนิดกีฬาด้วยกัน (ดังเอกสารแนบประกอบวาระการประชุม)   

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.10 รายงานรูปแบบการให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาออนไลน์ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) 

ความเป็นมา 
ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีการพัฒนารูแบบการให้บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาออนไลน์ผ่านเพจ

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการแก่นักศึ กษาและ
เพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.11 แนวปฏิบัติในการยื่นแบบฟอร์มค าร้องงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์   
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 
ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาค

ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และฝึกงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกแนวทางการจัดการเรียนการสอนและฝึกงาน ที่สอดคล้องกับ
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ดังนี้ 

1. ให้ผู้สอนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกระดับการศึกษาเป็น
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับรูปแบบการสอบ การวัดประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน 

2. ให้ยกเลิกการฝึกงานในสถานประกอบการ โดยให้อาจารย์นิเทศมอบหมายงานและปรับรูปแบบการ
นิเทศผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่จะต้องออกฝึกงานจากผลส าเร็จของงานหรือ
ชิ้นงานที่มอบหมาย และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนการฝึกงานในสถานประกอบ 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยประกาศ รวมถึงเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในกรณีที่ต้องการยื่นแบบฟอร์มค าร้องงานทะเบียนนักศึกษา เพ่ือ
เสนอให้ผู้บริหารลงนามให้ความเห็นชอบตามล าดับ ดังนั้น งานวิชาการและวิจัย จึงเสนอ ผู้บริหารเพ่ือทราบแนวปฏิบัติ
ในการยื่นแบบฟอร์มค าร้องงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบวาระ 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 
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 ๑๐ 

วาระท่ี 4.12 รายงานสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 
ตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะปานกลาง ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยได้วางยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ส าหรับสร้างบุคลากร
สายวิชาชีพและนักเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาค และได้ก าหนด กลยุทธ์/
มาตรการ ให้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ นั้น 

จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ การปรับปรุง
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่และมีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดังนั้น 
จึงขอรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ 

IE. ET. MT. MC. PT. TN. Dual 
การขออนุมัติแนวคิดหลักจากมหาวิทยาลัย 
1. จัดท าเอกสารแนวคิดหลัก (Concept Paper)  

2. ผ่านความเห็นชอบของ คกก. บริหารคณะ 

3. ผ่านความเห็นชอบของ คกก. ประจ าคณะ 

4. ผ่านความเห็นชอบของ คกก. กลั่นกรอง ม. 

5. ผ่านความเห็นชอบของ สภาวิชาการ 

6. ผ่านความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย 

การขออนุมัติหลักสูตร (มคอ.2) จากมหาวิทยาลัย 
1. จัดท าเล่ม มคอ.2      

2. วิพากษ์หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ      มิ.ย.63 

3. ผ่านความเห็นชอบของ คกก. บริหารคณะ     

4. ผ่านความเห็นชอบของ คกก. ประจ าคณะ     

5. ผ่านความเห็นชอบของ คกก. กลั่นกรอง ม.     

6. ผ่านความเห็นชอบของ สภาวิชาการ    พ.ค.63 

7. ผ่านความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย    

8. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่    

หมายเหตุ ชื่อย่อ แทนด้วย ชื่อเต็ม ดังนี้ 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
IE = หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ 
ET = หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 
MT = หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
TN = หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Dual = หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
MC = หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
PT = หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 
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วาระท่ี 4.13 รายงานสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ในระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ
รับสมัครโดยมีแผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร 
แผนรับ (คน) 

กลุ่ม ปวช./ปวส. 
แผนรับ (คน) 

กลุ่ม ม.๖ (TCAS) 
รวม (คน) 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๑. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
๒. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง ๑๕ ๑๕ ๓๐ 
๓. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ๑๐ ๒๐ ๓๐ 
๔. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ ๒๐ ๑๐ ๓๐ 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๓๐ ๔๐ ๗๐ 
๖. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ๑๕ ๑๕ ๓๐ 

รวม ๑๑๐ ๑๑๐ ๒๒๐ 
โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาตามกระบวนการรับ

สมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
จึงขอรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ยืนยันสิทธิและรายตัวเป็นนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

หลักสูตร 
แผนรับ 
(คน) 

ผู้สมัคร 
(คน) 

ผู้ยืนยันสิทธิ 
 (คน) 

จ านวนที่
ขาด (คน) 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๑. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ ๓๐ ๕๑ ๒๗ ๓ 
๒. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง ๓๐ ๔๔ ๒๕ ๕ 
๓. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ๓๐ ๕๕ ๒๒ ๘ 
๔. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ ๓๐ ๓๗ ๑๕ ๑๕ 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๗๐ ๑๒๙ ๕๕ ๑๕ 
๖. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ๓๐ ๖๓ ๒๘ ๒ 

รวม ๒๒๐ ๓๗๙ ๑๗๒ ๔๘ 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 
วาระท่ี 4.14 รูปแบบการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)  

ความเป็นมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ก าหนดปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

โดยเริ่มเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 2๙ มิถุนายน 2563  ซึ่งส่งผลให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาจะต้อง
ด าเนินการตามกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้าตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร   
(มคอ.2) หรือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตร และทุกหลักสูตรสาขาวิชาจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2563 แต่เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จึงส่งผลให้หลักสูตรสาขาวิชาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา/
ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า หรือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้ตามปกติ  
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ระเบียบวาระการประชุมผู้ บริหารคณะ ๑๒ 

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า หรือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของแต่ละหลักสูตร จึงขอให้หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาด าเนินการดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประชุม เพ่ือวางแผนการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาแรกเข้า หรือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยใช้ระบบออนไลน์ โดยสามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง
คือ 

- พัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์ขึ้นเอง โดยใช้แอพลิเคชั่นส าเร็จรูป เช่น LMS, Google class room, 
Moodle เป็นต้น 

- ใช้คอร์สเรียนออนไลน์ที่พัฒนาโดยสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ThaiMOOC, CU MOOC เป็นต้น 
๒. สร้างกลุ่มหรือช่องทางออนไลน์ในการติดต่อประสานงานกับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน เช่น LINE 

Group, Facebook Group เป็นต้น 
๓. ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
๔. ประเมินผลการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า หรือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือใบรับรองการผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ก็ได้ 
และให้รายงานผลการประเมินมายังสาขา และคณบดี ตามล าดับ 

๕. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ส าหรับการแก้ไขปัญหา/
ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า หรือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในรุ่นต่อไป 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ มอบหลักสูตรด าเนินการและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ติดตามแต่ละหลักสูตร 
วาระท่ี 4.15 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) 

ความเป็นมา 
ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศใช้แล้ว  

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2563 จากส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 
วาระท่ี 4.16 การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ส านัก สถาบัน 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานบริหารและวางแผน) 

ความเป็นมา 
ตามหนังสือที่ อว 0655/209 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการ

แทนคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งบุคลากรภาย ใน
หน่วยงานซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานรักษาราชการแทนนั้น ให้ท าได้กรณีที่เป็นเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง
เท่านั้น จึงขอให้ท่านด าเนินการพิจารณาให้ถี่ถ้วน ก่อนให้รองหัวหน้าหน่วยงานเดินทางไปราชการหรือลาพักผ่อนใน
วันที่ท่านไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยให้ท่านคงผู้ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าหน่วยงานไว้ 1 ต าแหน่งเพ่ือท า
หน้าที่รักษาราชการแทนในวันดังกล่าว 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๕.1 พิจารณาปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

ความเป็นมา 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2558 ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งในปี
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ระเบียบวาระการประชุมผู้ บริหารคณะ ๑๓ 

การศึกษา 2563 นี้มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ในการขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาทั้งสิ้น 
จ านวน 98 คน และในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-
19 ท าให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนวันเปิดเทอมของสถานศึกษาเครือข่ายจากเดิมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

ในการนี้ หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงเห็นสมควรเสนอปฏิทินการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เห็นชอบ โดยหลักการ ข้อเสนอแนะปรับให้มีการประชุม  Online 
ช่วงภาคเรียนที่ 1/2563  
วาระที่ ๕.2 พิจารณาการด าเนินโครงการการเสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษาและ
นักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

 ความเป็นมา 

ด้วย หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีให้ด าเนินการจัดโครงการ การเสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษา 
และนักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในงบประมาณ 80,000 บาท โดยมี อาจารย์ สมพงษ์ 
แก้วหวังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการ
จัดโครงการตามก าหนดเดิมที่วางไว้ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ไปเป็นประมาณเดือนกรกฎาคม 2563  

ในการนี้ หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงเห็นสมควรเสนอ การด า เนินโครงการการ
เสวนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษา และนักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

 มติที ่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เห ็นชอบโดยหลักการ มอบหัวหน้าหลักสูตรประสานสถาน
ประกอบการอีกครั้งส าหรับสถานประกอบการที่ปฏิเสธการเข้าร่วมเพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 วาระที่ ๕.3 พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา  ๒๕๖2  
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี) 

ความเป็นมา 

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖2 เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา ๒๕๖2 นั้น 

 มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เห็นชอบ โดยหลักการ 

วาระที่ ๕.4 พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรสาขาวิชา อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ใน
เอกสารทางราชการ 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 

ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ จ านวน ซึ่งปัจจุบัน มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยจ านวน  6 หลักสูตร ซึ่งแบ่งตามสถานะของหลักสูตรได้ได้ 3 กลุ่มคือ 
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ระเบียบวาระการประชุมผู้ บริหารคณะ ๑๔ 

กลุ่มท่ี 1  ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 
1) หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ
2) หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
3) หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง
4) หลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5) หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

กลุ่มท่ี 2  อยู่ระหว่างการปรับปรุง และพร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
1) หลักสูตร ทล.บ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

กลุ่มท่ี 3  อยู่ระหว่างท าหลักสูตรใหม่ และพร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
1) หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่าย (อยู่ระหว่างท า มคอ.2)
2) หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (อยู่ระหว่างการท าเอกสารแนวคิดหลัก)

ซึ่งจากการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรสาขาวิชาจ านวน 3 หลักสูตร และ
ก าหนดชื่อใหม่ 1 หลักสูตร  จึงเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ในเอกสารทางราชการ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรสาขาวิชา อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับใช้ใน

เอกสารทางราชการ จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
เดิม ใหม่ 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชื่อเต็ม : หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
ชื่อย่อภาษาไทย : คอก. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : EIE 

หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

ชื่อเต็ม : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ชื่อย่อภาษาไทย : คฟก. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : EEP 
ชื่อเต็ม : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 
ชื่อย่อภาษาไทย : คอท. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : EET 

หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ชื่อเต็ม : หลักสูตรสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
และเครือข่าย 
ชื่อย่อภาษาไทย : อทค. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : ITC 

 มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เห็นชอบ โดยหลักการ 
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๑๕ 

ระเบียบวาระที่   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่  6.1 การลงทะเบียนของนักศึกษา การศึกษาภาคฤดูร้อน นอกแผน ทั้งในรายวิชา  
ภายในคณะและคณะศิลปศาสตร์ ในส่วนของค่าสอนจะไม่กระทบต่อการเบิกภาระสอน  

วาระท่ี 6.2 การใช้อาคารโรงฝึกงาน (อาคาร 68) ของอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือให้มีมาตรการในการ
ขอใช้โรงงานดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษและ
อาจารย์จรัญ ธรรมใจ  ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการใช้อาคารดังกล่าว 

 มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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