
 
รายงานการประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 6/๒๕62                                                                                                                        
ในวันอังคารที ่3 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 
 
ผู้มาประชุม 

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

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
11. นายจักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
12. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
13. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
14. นายอรุณ สุขแก้ว กรรมการ 
15. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
16. นายอนุกูล       นันทพุธ เลขานุการ 
17. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล    บุญรอด ติดราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจง 
๑. นายชนาธิป  ลีนิน  
2. นางสาวบุษราคัม ทองเพชร  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
        ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอาจารย์จักรกฤษฎ์ 
แก้วประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                 
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  รับทราบ   
๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง  
  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจ าปี 2563 ดังนี้   

ล าดับที่ ประจ าเดือน วัน/วันที่ เวลา 
ครั้งที่ 1 มกราคม ศุกร์/24 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที ่2 กุมภาพันธ์ ศุกร์/21 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 3 มีนาคม ศุกร์/27 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 4 เมษายน ศุกร์/24 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 5 พฤษภาคม ศุกร์/22 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 6 มิถุนายน ศุกร์/26 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 7 กรกฎาคม ศุกร์/24 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 8 สิงหาคม ศุกร์/21 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 9 กันยายน ศุกร์/25 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 10 ตุลาคม ศุกร์/30 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 11 พฤศจิกายน ศุกร์/27 09.00 - 12.00 น. 
ครั้งที่ 12 ธันวาคม ศุกร์/25 09.00 - 12.00 น. 

 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครั้งที่ 5/๒๕62                
ในวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม                     
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 
28 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี (ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมแล ะเทคโนโลยี                    
ครั้งที่ 5/๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น ๒ อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผ่านมานั้น 

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                         
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม



 
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 

 

 

 
ล าดับ 

ที่ 

 
การประชุม 

ครั้งที่ 

 
วันที่/

เดือน/ปี 

 
เรื่อง/มติที่ประชุม 

          
ผู้รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 
/ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 
X อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

 
รายละเอียด 

1. 5/2562 28 ต.ค.
62 

รายงานการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
พันธกิจด้านอื่น ๆ  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
รายงานการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
พันธกิจด้านอื่น ๆ 

นางสาวจุฑามาศ  
จันโททัย  

/  

2. 5/2562  28 ต.ค.
62 

รายงานผลการเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
รับทราบ มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษา น าวาระ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

นางสาวมณฑนรรห์ 
วัฒนกุล 

/  

3 5/2562  28 ต.ค.
62 

พิจารณาการจัดโครงการการเสวนาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการผลิตครูอาชีวศึกษา
และนักเทคโนโลยีกับสถานศึกษาเครือข่าย
และสถานประกอบการ (ผู้ชี้แจง หัวหน้า
หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
เห็นชอบ แนวทางการจัดกิจกรรมเสวนาทาง
วิชาการฯ โดยจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการฯ     
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มอบหัวหน้าหน่วย
ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาร่างข้อตกลง
ร่วมกันด้านการเป็นเครือข่าย 2 ด้าน คือ 
เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตด้านครู
อาชีวศึกษากับสถานศึกษา และเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการผลิตนักเทคโนโลยีกับ
สถานประกอบการ น าวาระเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารคณะฯ ในครั้งต่อไป 

นางสาวฤทัย  
ประทุมทอง 

X  

4 5/2562  28 ต.ค.
62 

พิจารณาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล 
(ต่อเนื่อง)  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
เห็นชอบโดยหลักการ มอบหัวหน้าสาขาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม น าวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในวันที่  22 
พฤศจิกายน 2562 

ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ /  

5. 5/2562 28 ต.ค.
62 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษารายงานสรุปรายรับ -
รายจ่าย เครื่องหมายนักศึกษาน าวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในครั้ง
ต่อไป (วาระอื่น ๆ) 

นายกฤษฎา  คงพูน /  



 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี 4.1 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน  
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากร                
ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.255๙ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือน พฤศจิกายน (ดังรายละเอียดเสนอท่ีประชุม) 

สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 2562 (1 มกราคม - 25 พฤศจิกายน ๒๕62) 
หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) 

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 6 ผลงาน 1 ผลงาน   2 ผลงาน  
แมคคาทรอนิกส์ 3 ผลงาน  1 ผลงาน   1 ผลงาน 
อุตสาหการ 2 ผลงาน      
สื่อสารมวลชน  1 ผลงาน  2 ผลงาน   
ปิโตรเลียม     1 ผลงาน  

รวม 11 ผลงาน 2 ผลงาน 1 ผลงาน 2 ผลงาน 3 ผลงาน 1 ผลงาน 
รวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน 

 

        ประเภทท่ี 2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อฯ  

สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนัสถ์ นนทพุทธ 
2. รองศาสตราจารย์มนตรี ค าเงิน 

CMOS Programmable Full-
Wave Rectifier Using Current 
Conveyor Analogue 
Switches 

The 17 th International Conference 
on ICT and Knowledge Engineering 
(ICT & Knowledge Engineering 
2019 Conference) 

1. นางสาวเอกญา แววภักด ี
2. นางสาวเกศรา เพชรกระจ่าง 
3. นางสาวปิยภรณ์  มูลทองชุน 

The Development of 
community learning and 
knowledge management 
model for handicraft 
community learning center 
in Songkhla province 

๑๐th International Science, Social 
Science, Engineering and Energy 
Conference 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 

 

 

 

 



 
วาระท่ี 4.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน  
(มิถุนายน 2562 - พฤศจิกายน 2562)                     
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป  ลีนิน) 

  ความเป็นมา 
  ด้วยหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

ได้ด าเนินการวางระบบ กลไก วิธีการและก าหนดเครื่องมือในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 นั้น 

 

  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน (มิถุนายน 2562 - พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 
  1. การก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  2. การปรับปรุงเว็บไซต์และการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. การรายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ 6 เดือน (มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 
2562) ผ่านระบบสารสนเทศ 
  4. การด าเนินการเพ่ือการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  5. การด าเนินการวางระบบการนิเทศการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจ าปี
การศึกษา 2562 
  6. การด าเนินการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.3 รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ รอบ 6 เดือน (มิถุนายน 2562 - พฤศจิกายน 2562)           
(ผู้ชี้แจง นายชนาธิป ลีนิน) 

  ความเป็นมา 

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

  ในการนี้ หน่วยบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ด้านการบริการ
วิชาการ รอบ 6 เดือน (มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ 

  1. การจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และการวางระบบ กลไก การด าเนินงานบริการวิชาการ 
  2. การจัดท าค าเสนอของบประมาณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
และการจัดท าค าเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  3. การขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 
เพ่ือการผลิตระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  4. การขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการและกิจกรรม จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาจัดส่งข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

   1. โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดส่งมายังงานบริการวิชาการ             
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562) 

  2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดส่งมายังงานบริการวิชาการ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562) 

วาระที่ 4.4 รายงานแนวทางความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกันระหว่าง Curtin University และ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                    
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ) 

  ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยคณะผู้บริหารตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Curtin University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระดับอุดมศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าพบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเยี่ยม
ชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือประชุมทางวิชาการ                    
เรื่อง “การท าความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน” มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน (Student exchange)  
  ๒. ความรวมมือด้านงานวิจัย (Joint research)  
  ๓. ความร่วมมือทางการศึกษา เช่น Twin program, double & joint degree  
  4. การเป็นที่ปรึกษาแลกเปลี่ยน (Supervising professor)  
  5. การเรียนทางไกลร่วมกัน (Distance learning real-time)  
  6. การตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการร่วมกัน (Joint publication)  

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.5 รายงานแนวทางความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกันระหว่าง Alor Setar Vocational 
College (KVAS) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                                                     
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ) 

  ความเป็นมา 
  สืบเนื่องสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันด้านงานการต่างประเทศ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการในต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและ Alor Setar Vocational College (KVAS), Malaysia ซึ่งจากการตกลงเจรจาร่วมกัน
ในการเยี่ยมชมและประชุมในครั้งนั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การท าความร่วมมือร่วมกัน Note of Understanding (NoU) 
๒. การส่งนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๕ ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปวช. และระดับปวส.  
๓. การผลักดันแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในชั้นปีที่ ๕ ไปฝึกสอนที่ KVAS, Alor 

Setar เป็นระยะเวลา ๑ ปี  
๔. การอบรมโปรแกรมทางการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์กร เช่น IoT, Technology ต่างๆ    

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รบัทราบ 



 
วาระท่ี 4.6 รายงานแนวทางความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกันระหว่าง University Technology 
Petronas (UTP) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS)                                                                        
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ)  

  ความเป็นมา 
  จากงานการต่างประเทศต้อนรับคณะนักวิจัยจากแหล่งทุน NICT ๔ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทย ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนั้น หนึ่งในนักวิจัยของ NICT Dr.Tony             
คืออาจารย์ที่สอนอยู่ที่ UTP จากความสัมพันธ์ทางการต่างประเทศดังกล่าว ท าให้เกิดงานความร่วมมือและต่อยอดไปถึง
ระดับการท าสัญญาความร่วมมือร่วมกัน (MOU) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การกรอกแบบฟอร์มเพ่ือยื่นขอค าการท า MOU กับ UTP  
๒. ผลการตอบรับของ UTP  
๓. แนวทางการส่งนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียมเพ่ือศึกษาดูงาน/ฝึกงานต่อไป  
๔. การส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงานเพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนต่อไป  

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.7 รายงานแนวทางความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกันระหว่าง Universitas Brawijaya 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                          
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ) 

  ความเป็นมา 

  เนื่องด้วยคณะผู้บริหารตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Universitas Brawijaya ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 
ในระดับอุดมศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าพบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือประชุมทางวิชาการ                    
เรื่อง “การท าความร่วมมือเพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากรร่วมกันระหว่าง RUTS และ UB รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน (Student exchange)  
๒. ความร่วมมือด้านงานวิจัย (Joint research)  
๓. ความร่วมมือทางการศึกษา เช่น Twin program, double & joint degree  
๔. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ (Lecture exchange)  
๕. การเป็นที่ปรึกษาแลกเปลี่ยน (Supervising professor)  
๖. การเรียนทางไกลร่วมกัน (Distance learning real-time)  
๗. การตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการร่วมกัน (Joint publication)  
๘. การจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยร่วมกัน (Joint patent 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.8 รายงานผลการด าเนินงานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)                        
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
2. หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  



 
3. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ  

  และจะเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 นั้น ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว
จ าเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี)                    
จากคุรุสภา ก่อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 60 วัน  

  ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 มีมติ
รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด าเนินงานการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ได้พิจารณายกร่าง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.…............... 
โดยมีหลักการในการพิจารณา คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา   

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.9 รายงานผลสรุปจ านวนการอัพโหลด มคอ. ผ่านระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ 
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอน อัพโหลด มคอ.3 มคอ.4 และมคอ.5 ในภาคเรียนที่  1/2562 และอัพโหลด มคอ.3 มคอ.4                         
ในภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ นั้น ดังนั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอรายงานผลการ
ด าเนินการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 
 
 
 
 



 
วาระท่ี 4.10 รายงานผลการด าเนินงาน Open House สปัดาห์วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562                                         
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา  

  ในยุคของการแข่งขันยุคดิจิทัล พบว่าในหลายๆ มหาวิทยาลัยเกิดการแข่งขันสูงเพ่ือดึงนักศึกษา                   
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตสร้างความสั่นคลอนให้มหาวิทยาลัย ที่จะต้องเข้าสู่ระบบ
เลี้ยงตัวเองให้ได้ การมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่างๆ สามารถรับผู้เรียนได้ตามแผนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์นั้น 
หากมหาวิทยาลัยได้วางกรอบทิศทางและสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ นั่นคือตัวชี้วัดความส าเร็จที่
จะเกิดขึ้นและสร้างความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยได้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาและยกระดับการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยได้เปิดเวทีสู่ Digital 
Education for All ขึ้น มีกิจกรรมย่อยที่บ่งบอกและชี้อัตลักษณ์ของความเป็นครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ภายใต้นโยบาย 
“เรียนครุศาสตร์ เป็นได้มากกว่าครู” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ The Exhibition “Digital Education for 
All” เป็นการน าเสนอผลงานเด่นของอาจารย์และนักศึกษา จัดแสดงสินค้าของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ Digital Education 
กิจกรรม Pitching แสดงผลงานวิจัย/นวัตกรรมโดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา กิจกรรม Show and Share (Smart 
Classroom, Active Learning ,Digital Learning Platform, AR/VR Technology, STEM Education) และกิจกรรม
อ่ืนๆ อีกมากมาย 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.11 รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง    
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง (“U¬-School Mentoring”) เข้าสู่ปีที่ 3 โดยสามารถส่งข้อเสนอไป
ยังแม่ข่ายภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ภายใต้เงื่อนไขโรงเรียนละ 30,000 บาท และสามารถขยายจ านวน
โรงเรียนเพ่ิมเติมได้ 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.12 รายงานสรุปผลการด าเนินการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX                     
ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562                        
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการน าโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง SPEEXX มาใช้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ตามความทราบแล้วนั้น 

            ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนินการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 

 



 
วาระท่ี 4.13 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดเตรียมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9                   
(ผู้ชี้แจง นางสาวบุษราคัม ทองเพชร และนางสาวฤทัย ประทุมทอง) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ อาจารย์บุษราคัม ทองเพชร            
และอาจารย์ฤทัย ประทุมทอง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการด า เนินโครงการและกิจกรรมโครงการ 
Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง นั้น 

  บัดนี้ อาจารย์บุษราคัม  ทองเพชร และอาจารย์ฤทัยประทุมทอง ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรียบร้อยแล้ว                           
จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดเตรียมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9   
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.14 รายงานผลการศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ           
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                     
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างครูอาชีวศึกษาที่ครอบคลุมความต้องการ
ครูผู้สอนในสถาบันการอาชีวศึกษาทุกสายวิชาชีพที่โดดเด่น ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเพ่ือศึกษาและ
จัดท าแนวทางการจัดท าหลักสูตรบูรณาการ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ด้านครูอาชีวศึกษา เช่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชา
เกษตรการศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพาณิชศาสตร์และธุรกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นต้น โดยได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการศึกษาและจัดท าแนวทางการจัดท าหลักสูตรบูรณาการระดับ
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ด้านครูอาชีวศึกษา ตลอดจนมีการจัดท าแผนการด าเนินงานไปแล้วนั้น 

  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนด าเนินงานการจัดท าหลักสูตรบูรณาการและบริบทคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงมีการศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วาระท่ี 4.15 รายงานและสรุปยอดรายรับจากการจ าหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา         
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

  ความเป็นมา 

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แจ้งความประสงค์เพ่ือสั่งจองเครื่องหมาย 
ประกอบชุดนักศึกษา เสื้อพละของมหาวิทยาลัย เสื้อกิจกรรมของคณะ และเสื้อฝึกงาน ซึ่งมีนักศึกษาได้ช าระเงินและรับ
สิ่งของดังกล่าวไปแล้วนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงขอรายงานและสรุปยอดรายรับจากการจ าหน่ายเครื่องแบบดังกล่าว 

  สรุปค่าเครื่องแบบและเครื่องหมาย ประจ าปีการศึกษา 2562 

รายรับ 
 

นักศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) จ านวนเงิน 
ชาย 108 151,840 
หญิง 84 112,800 

รวม 192 264,640 
หมายเหตุ : เก็บปกติ นักศึกษาชาย 1,330 บาท / นักศึกษาหญิง 1,200 บาท 

รายจ่าย 

รายการ จ านวน ราคา จ านวนเงิน 

เสื้อฝึกปฏิบัติการ 
178 380 67,640 
14 450 6,300 

เสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัย 187 200 37,400 
เสื้อกิจกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 192 250 48,000 
มหาวิทยาลัย (เข็มตุ้งติ้ง,หัวและสายเข็มขัด,เข็มติดหน้าอก,กระดุม,เนคไท,สมุด,เสื้อพละ) 77,000 

รวม 236,340 

     สรุปยอดคงเหลือ 264,640 - 236,340 = 28,300 บาท 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.16 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้น าเยาวชน ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนา สังคมไทย และค่าย 
NBI Youth Club รุ่นที่ 7                                                                                                                                                   
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

  ความเป็นมา 

  ตามท่ีสถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) ได้ขอความร่วมมือมายังคณะฯ ให้ด าเนินการส่งผู้น านักศึกษาเข้า
ร่วมอบรมโครงการค่ายผู้น า เยาวชน ดี  เก่ง  กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย เมื่อวันที่  4 - 6 ตุลาคม 2562                                  
ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ และเมื่อนักศึกษาผ่านหลักสูตรอบรมในครั้งนี้ จะต้องเข้าร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง Staff                        
ค่าย NBI Youth Club รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ผ่านมา 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 
วาระท่ี 4.17 รายงานการด าเนินงานโครงการ Quick win ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)  

                ความเป็นมา 

  ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ด าเนินการเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัด
โครงการ Quick win ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย โดยความร่วมมือ ของ
หน่วยงานทุกคณะในพ้ืนที่สงขลา ร่วมกันเขียนข้อเสนอโครงการ หรือกิจกรรมย่อย ด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน                     
2 โครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.18 รายงานการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์สากล                   
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา  

  ตามที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ได้ขอความ
ร่วมมือมายังคณะเพ่ือประชาสัมพันธ์  เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม ได้แก่ สมัครเป็น                        
ผู้ประสานงานศูนย์สอบฯ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 เข้าร่วมอบรมค่ายสมาธิ
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ (V-Happy Camp) เข้าร่วมอบรมการท าหน้าที่คุมสอบปัญหาธรรมะฯ ซึ่งรายละเอียดการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ     

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.19 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562                                               
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้มีการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาและมติในที่ประชุมมีความ
คิดเห็นว่าควรน าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา เข้ารายงานเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบ นั้น 

 
 
 



 
โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ 

 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.20 รายงานหลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม พ.ศ. 2562                                                                         
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) 

  ความเป็นมา 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้สะสม 
พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อ 3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นั้น 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี 4.21 รายงานสรุปรายชื่อครูดีเด่น ประจ าปี 2563 โครงการวันครู ครั้งที่ 9                                                                                
(ผู้ชี้แจง นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                    
ได้ก าหนดด าเนินโครงการวันครู ครั้งที่ 9 ในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมชูพันธ์ ชั้น ๒ อาคารเรียน
และปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และส ารวจหน่วยงานที่ประสงค์ส่งรายชื่อคณาจารย์เพ่ือ
รับรางวัลครูดีเด่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งหมด 15 หน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือครูดีเด่น ประจ าปี 2563 
หน่วยงาน รายช่ือ 

1. คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ   ลักษณะกิจ 
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทรรศนีย์  คีรีศรี 
4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์   อรมุต 
5. วิทยาลัยรัตภูม ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา  นวนสร้อย 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร   อนันตสุข 
7. การวิทยาลัยการโรงแรมและท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา   บัวทองเรือง 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ไชยชาญ 
9. คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์  
10. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร  ขิมมากทอง 
11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส   ปุรินทราภิบาล 



 
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไม่ส่ง 
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม    ฉันทรางกูร 
14. คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา   รัตนสุภา 
15. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่ส่ง 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ มอบหัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอพิจารณารายชื่อครูดีเด่น สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภายในวันที่  6 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
วาระท่ี ๕.1 พิจารณารายชื่อบุคลากรส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรม Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)   

 ความเป็นมา 
  ตามที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายเทคโนโลยี ได้ก าหนดจัดโครงการ Teaching Academy 2020 
ครั้งที่ 9  ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีการจัดให้มีการแข่งขัน 3 กิจกรรม คือ 

 1. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
  1.1. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี        
        1.1.1 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม      
        1.1.2 กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์      
        1.1.3 กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/ช่างเชื่อม      
        1.1.4 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์ 
        1.1.5 กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ      
        1.1.6 กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป 
  1.2 การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ        
        2.1.1 การสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น      
        2.1.2 การแข่งขันท าคลิปวีดีโอ      
        2.1.3 การแข่งขัน Robot   
 2. กิจกรรมการแข่งขันสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน        
  2.1 การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ Hackathon    
  2.1 การสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ 
 3. กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม  
  3.1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพ้ืนบ้านประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม   

  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคลากรส าหรับด าเนินโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
โครงการ   

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นชอบ พิจารณารายชื่อร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรมตามหัวข้อเสนอที่ประชุม 

 

 



วาระที่ ๕.2 พิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบบูรณาการกับการท างาน   
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

ความเป็นมา 

ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้
นักศึกษามีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ทั้งในรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ และการฝึกปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษาและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการกับการท างาน WIL ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีการบริหารงบประมาณที่ต่างไปจากระบบการบริหารงบประมาณแบบปกติ    

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นไปอย่างมี จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นชอบ ตามหลักการ 

ระเบียบวาระที่   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เสนอแต่งตั้งนางวรลักษณ์ แก้วเอียด เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา แทนนายกรวิทย์ จันทร์พูล ซึ่งลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่  6 กันยายน 2561 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา 13.15 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


