
๑ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 

ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ผ่านประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Cloud Meeting 

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

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถ์   นนทพุทธ กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
15. นายกรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
16. นายอรุณ สุขแก้ว กรรมการ 
17. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ กรรมการ 
18. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด กรรมการ 
19. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
20. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
21. นายอนุกูล นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนาธิป ลีนิน ผู้ชี้แจง 
2. นายจรัญ ธรรมใจ หน.หน่วยบริการวิชาการ 
3. นายสมพงษ์     แก้วหวัง รอง หน.ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
4. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ หน.ศูนย์ TVET-HUB 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



 ๒ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  

            1. การเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ส าหรับนักศึกษาที่ไม่อุปกรณ์การเรียนหลักสูตร
จะต้องเปิดห้องเรียนให้นักศึกษา และต้องมีจุดคัดกรองส าหรับให้บริการนึกศึกษา 

  2. แนวทางปฏิบัติโรงอาหาร ร้านค้า ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา                  
สายพันธุใหม 2019 

  3. วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม ๒๕63 ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 187 - 4/๒๕63 

   4. การตีพิมพ์งานวิจัยและวารสาร ซึ่งขณะนี้บุคลากรน าเสนองานวิจัยยังมีจ านวนน้อย มอบฝ่าย
วิชาการและวิจัย ก ากับติดตาม 

  5. ข้อเสนอโครงการ เรื่อง การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดภาระค่าไฟฟ้าและต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เสนอส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานงบประมาณ
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๒,๒๘๐,๑๐๐ บาท 

  6. วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคน เข้าท างาน
ตามปกติ 

  7. วันพุธที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2563 บุคลากรสายวิชาการทุกคนเข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบ                  
ถึงแนวทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย Google Classroom หากบุคลากรท่านใดไม่เข้าอบรมต้องรายงานและ
ชี้แจงต่อคณบดีทราบ  

   8. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 
21-25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                         
มอบฝ่ายพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบแนวทางปฏิบัติการปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัส                    
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 

    มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ  

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/๒๕63               
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet นั้น  
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2/๒๕63 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 
Google Meet 

 

 

 

  



 ๓ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่  2/๒๕63 
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet ผ่านมานั้น 

  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ติดตามผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมและได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังเอกสาร
ที่แนบมานี ้

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี  4.1 รายงานผลการสั่งซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมาย และอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาผ่านระบบ  
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

  ความเป็นมา 

  เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท าให้นักศึกษาใหม่ไม่สามารถเข้ามาสั่งซื้อเครื่องแบบอุปกรณ์การ
เรียนในมหาวิทยาลัยได้ ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาจึงออกแบบระบบสั่งซื้อเครื่องแบบ/ เครื่องหมาย และอุปกรณ์  
การเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสั่งซื้อ และช าระเงินออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาที่ด าเนินการตามขั้นตอนเสร็จแล้ว                 
ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะจัดส่งเครื่องตามอยู่ที่นักศึกษาให้ไว้ในระบบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดท ารายรับ-
รายจ่าย พร้อมรายละเอียดของการสั่งซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมาย และอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาผ่านระบบ และ
เข้าท่ีประชุมผู้บริหารในครั้งต่อไป 

วาระที่  4.2  รายงานผลการด าเนินโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก: 
เล่าเรื่องเมืองสงขลาสะท้อนความล้ าค่าสู่มรดกโลก กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อถ่ายทอด
เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา                                          
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา 

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินโครงการ RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก:       
เล่าเรื่องเมืองสงขลาสะท้อนความล้ าค่า สู่มรดกโลก กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อถ่ายทอด
เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย โดยมีการ
มีการบูรณาการกับรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานโทรทัศน์ มีการจัดอบรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ให้แก่นักศึกษา 
และผลิตวีดีทัศน์ จ านวน 4 ตอน คือ 

  - วิถีชีวิตชาวประมง (ปูสามน้ า) 
  - ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ก าเนิดซิงกอร่า) 
  - Vlog เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านหัวเขา (One Day Trip) 
  - วิถีชีวิตประมง (หอยนางรม) 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

 



 ๔ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระท่ี 4.3 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563                            
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 
  ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.255๙ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับสนับสนุน
ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-22 พฤษภาคม 2563 นั้น 
สรุปจ านวนผลงานวิจัยประจ าปี 256๓ (1 เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕6๓)  

หลักสูตรสาขาวิชา 1 (0.2) 2 (0.4) 3 (0.6) 4 (0.8) 5 (1.0) 6 (-) รวม 
อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

๑๓ ผลงาน - - - - - ๑๓ ผลงาน 

แมคคาทรอนิกส์ 1 ผลงาน - 1 ผลงาน 1 ผลงาน - - 3 ผลงาน 
อุตสาหการ 2 ผลงาน - - - - - 2 ผลงาน 
สื่อสารมวลชน ๑ ผลงาน - - - - - ๑ ผลงาน 
ปิโตรเลียม ๑ ผลงาน - - - 3 ผลงาน - 4 ผลงาน 

รวมทั้งสิ้น 18 ผลงาน - 1 ผลงาน 1 ผลงาน 3 ผลงาน - 23 ผลงาน 
รายละเอียดผลงานวิจัย (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕6๓) 
 ประเภทที่ ๑.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
1. นายสมพงษ์ แก้วหวัง            
2. นายกระวี อนนตรี 

เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือน
เปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่น 

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
เชิ งประยุกต์  ครั้ งที่  ๑๒ (ECTI-CARD 
๒๐๒๐) ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (การจัดการประชุมด้วย
ระบบออนไลน์) 

1. นายนรงฤทธิ์ เสนาจิตร ระบบรั่วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้
ในการเกษตร 

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา
เชิ งประยุ กต์ ค รั้ ง ที่  ๑๒  (ECTI-CARD 
๒๐๒๐) ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี (การจัดการประชุมด้วย
ระบบออนไลน์) 

1. นางสาวเอกญา แววภักดี           
2.นายอาชารินทร์ แป้นสุข            
3.นายกิจติวัตน์ รัตนมณี 

แนวคิดอนาคตการสร้างนวัตกรรม
บทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบ
บูรณาการสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพ่ือ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่น
ไทยในมุมมองของนักวิชาการของ
ประเทศไทย สนองพระบรมราโชบาย
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร เ ม น ท ร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ ๕ ณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการ
ประชุมด้วยระบบออนไลน์) 



 ๕ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

รายละเอียดผลงานวิจัย (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕6๓) 
 ประเภทที่  5.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสา รวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบประชุมผู้การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม/วารสาร 
ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค ์ Effect of Calcination Temperature 

of Musa Sapientum Linn Peels as a 
Noval Biobased Heterogeneous 
Catalyst for Soybean Oil-Derived 
Fatty Acid Methy Ester Formation 

ในวารสาร Chiang mai Journal of 
Science ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus ใน 
Volume ๔๗ (๓) หน้า ๔๘๔-๔๙๘ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ มอบหัวหน้างานวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และการต่างประเทศ สรุปข้อมูลอาจารย์ไมไ่ด้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 

วาระท่ี 4.4 รายงานสถานะงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน 
(ผู้ชี้แจง เลขานุการกองทุนวิจัยคณะครุศาสตร์ฯ) 

  ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากร  

ไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.2562 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ นั้น 

   มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระท่ี  4.5 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย  
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ประกาศจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย                     
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามนโยบายของคณบดี นั้น 

  เพ่ือให้การบริหารงานภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ มอบอาจารย์นภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ เร่งจัดท าแผนการ
ปฎิบัติงานระยะเวลา 4 เดือน และส าเนาค าสั่งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัยแก่บุคลากรทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระท่ี  4.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบระยะเวลา 9 เดือน ( 1 กรกฎาคม 2562-31 มีนาคม 2563)                                                                
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ) 

  ความเป็นมา 
  ตามท่ีหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากผล
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2562 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562-31 มีนาคม 2563) เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พร้อมกันนี้ ได้ด าเนินการประชุมผู้บริหารประกอบไปด้วย 
1) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 3) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 4) หัวหน้าส านักงานคณบดี และ 5) หัวหน้างานวิชาการและวิจัย ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ (Google Hangouts Meet) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เพ่ือรับทราบและสรุปผลการด าเนินงานฯ 
ดังกล่าว รายงานผ่านระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 

  ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอรายงานรายงานผลการด าเนินงาน          
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบ
ระยะเวลา 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมด้วยข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ส าหรับบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้ 

1.ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
สรุปข้อมลูบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี บัณฑิตรุ่นส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะ / หลักสูตร จ านวนตอบ มีงานใน 1 ปี % 
KPI 2.2 
SCORE 

ไม่ได้
ท างาน 

% 

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 192.00 131.00 68.23 3.41 61.00 31.77 

2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 46.00 32.00 69.57 3.48 14.00 30.43 

3 วิศวกรรมอุตสาหการ 23.00 17.00 73.91 3.70 6.00 26.09 

4 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 16.00 6.00 37.50 1.88 10.00 62.50 

5 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 87.00 63.00 72.41 3.62 24.00 27.59 

6 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ 20.00 13.00 65.00 3.25 7.00 35.00 

2.ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รุ่นส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
ข้อมูลการประเมิน 
คุณภาพบัณฑิต 

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 

วิศวกรรม 
อุตสาหการ 

วิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส ์

เทคโนโลยี
ปิโตรเลียม 

เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน 

คณะ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน (คน) 12.00 9.00 9.00 6.00 20.00 56.00 

จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา (คน) 46.00 23.00 21.00 16.00 91.00 197.00 

ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 20%) 

26.09 39.13 42.86 37.50 21.98 28.43 

ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน 
(คะแนนดิบ) 

1,736.00 
 

1,294.00 
 

1,271.00 
 

850.00 
 

2,945.00 
 

8,096.00 
 

จ านวนข้อค าถาม 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินบัณฑติ 

56.00 
 

41.74 
 

41.00 
 

27.42 
 

95.00 
 

261.16 
 

KPI 2.1 SCORE 4.67 4.64 4.56 4.57 4.75 4.66 



๗ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

3. ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยหลักสูตร มาตรฐาน

หลักสูตร 
3.12 

ผลรวม 15.62 
1. หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่าน 3.16 
2. หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลโทรคมนาคม ผ่าน 3.15 
3. หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ ผ่าน 3.12 
4. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผ่าน 3.17 
5. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ผ่าน 3.02 

ระดับคณะ 
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผล 

มาตรฐานที ่1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 4.15 3.39 
ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 4.00 3.12 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 1.92 1.88 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.29 2.29 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสูก่ารน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 1.8 ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 5.00 1.83 

มาตรฐานที ่2  ด้านการวิจยัและนวัตกรรม 4.17 2.63 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 2.50 0.57 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.16 2.86 
ตัวบ่งช้ี 2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 5.00 2.08 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 4.00 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 3.00 
ตัวบ่งช้ี 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ 
อื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

5.00 5.00 

มาตรฐานที ่4 ด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 2.50 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรยีนการสอนและพันธกิจอื่น 
อย่างน้อย 1 ด้าน  

5.00 0.00 



 ๘ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 5.00 4.37 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ ์
ของสถาบัน 

5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 5.00 3.12 

เฉลี่ย 19 ตัวบ่งชี้ 4.47 3.36 

เฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี้ (สกอ. เดิม) 4.22 3.59 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ด้าน ข้อ ร้อยละด้าน ระดับคุณภาพ น าหนัก 
คะแนนเต็ม

ด้าน 
ผลคะแนน
ประเมิน 

ร้อยละประเมิน 

1. ด้านผู้เรยีนและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.1 - 1.8 84.80 ระดับคณุภาพ 
ยอดเยี่ยม 

50.00 250.00 212.00 42.40 

2. ด้านหลักสตูรและการ
จัดการเรียนการสอน 

2.1 - 2.2 100.00 ระดับคณุภาพ 
ยอดเยี่ยม 

10.00 50.00 50.00 10.00 

3. ด้านครูผูส้อนและผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

3.1 - 3.2 79.00 ระดับคณุภาพ 
ดีเลิศ 

20.00 100.00 79.00 15.80 

4. ด้านการมีส่วนร่วม 4.1 - 4.3 48.00 ระดับคณุภาพ 
ก าลังพัฒนา 

10.00 50.00 24.00 4.80 

5. ด้านปัจจยัพื้นฐาน 5.1 - 5.5 100.00 ระดับคณุภาพ 
ยอดเยี่ยม 

10.00 50.00 50.00 10.00 

ผลการประเมินคณะ (ร้อยละ) 83.00 

ระดับคุณภาพคณะ ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ  มอบหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพเร่งวางแผนเพ่ือเพ่ิมคะแนน 
ในรอบ 12 เดือน 

วาระท่ี 4.7 รายงานสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                                            
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                 
ได้ด าเนินการรับสมัครโดยมีแผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ดังต่อไปนี้ 

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 



 ๙ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

  โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาตามกระบวนการ  
รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ (21 พฤษภาคม 2563 ) คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ที่ยืนยันสิทธิและรายตัวเป็นนักศึกษาใหม่เปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

หลักสูตร 
แผนรับ 
(คน) 

ผู้สมัคร 
(คน) 

ผู้ยืนยันสิทธิ 
 (คน)  

จ านวนที่ขาด 
(คน) 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม     
๑. ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหการ ๓๐ 60 30 0 
๒. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาไฟฟ้าก าลัง ๓๐ 48 33 เกิน 3 
๓. ค.อ.บ. สาขาวิชาไฟฟ้า แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

๓๐ ๕๕ 29 1 

๔. ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ ๓๐ 60 19 11 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
๕. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๗๐ 147 74 เกิน 4 
๖. ค.อ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ๓๐ 65 29 1 

รวม ๒๒๐ 418 14  

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

วาระที่ 4.8 รายงานสรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการฝึกงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในระบบออนไลน์ 
ปีการศึกษา 2562  
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 
  ความเป็นมา 
  ตามที่หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                      
ได้ส่งนักศึกษาออกฝึกงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19)               
จ านวน 119 คน  

  หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา จึงขอสรุปผลการประเมินความก้าวหน้าการฝึกงานทางด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี ในระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2562  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ การเสนอวาระเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ ของหน่วยฝึก
ประสบการณ์และสหกิจศึกษาต้องผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกครั้ง 

วาระท่ี 4.9 แจ้งปฏิทินการด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1-4 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) 

  ความเป็นมา  
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้และเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)              
จึงต้องยกเลิกบางโครงการ และบางโครงการจัดแบบออนไลน์ ดังนี้ 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ 

 

 

 

 

 



 ๑๐ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระท่ี 4.10 ติดตามการด าเนินการเพิม่เติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ในเว็บไซต์ Google sites (สายวิชาการ) 
(ผู้ชี้แจง นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ) 

  ความเป็นมา 

  ตามหนังสือที่ อว 0655.12/140 ลงวันที่7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนิน                
การเพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ในเว็บไซต์ Google sites เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                     
มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์มีเว็บไซต์ส่วนตัว เพ่ือให้อาจารย์น าไปใช้ในการเผยแพร่ผลงานต่าง  ๆ สร้างเว็บไซต์ 
การเรียนการสอนหรือสร้างเว็บไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์โดยใช้กูเกิ้ลไซต์  (Google sites) ส านักวิทยบริการ ฯ                   
จึงได้จัดท าเว็บไซต์ต้นแบบ (ส าหรับอาจารย์) ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยฯ และจัดส่งค าเชิญแก้ไขไปยังอีเมลของ
บุคลากรภายในสังกัดแล้ว เรียบร้อยแล้วนั้น 

  จึงรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบ 
1. รายชื่ออาจารย์ที่เข้าไปกรอกและสร้างเว็บไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์โดยใช้กูเกิ้ลไซต์  

(Google sites) เรียบร้อยแล้ว 
2. รายชื่ออาจารย์ที่ยังไม่เข้าไปกรอกและสร้างเว็บไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์โดยใช้กูเกิ้ลไซต์  

(Google sites)  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ รับทราบ มอบนายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ ออกหนังสือแจ้งไปยัง
หลักสูตรให้กรอกแบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ด าเนินการจัดท าและสร้างเว็บไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์โดยใช้กูเกิ้ลไซต์ 
(Google sites) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
วาระที่ 5.1 พิจารณาความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักการจัดท าหลักสูตรใหม่ (cur01) หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการสอนอาชีวศึกษา (ค.อ.บ. การสอนอาชีวศึกษา) 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)  
  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะผู้บริหารและบุคลากรสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนข้ามศาสตร์และข้ามคณะ               
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการหลักสูตรที่แตกต่างและ              
โดดเด่นเป็นอย่างมาก จากการบริหารจัดการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรี 2 ปริญญา จากวิทยาลัยการศึกษาและคณะคู่ขนาน 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการทางด้านการผลิตครู
ด้านอาชีวศึกษาร่วมกับคณะคู่ขนานอ่ืน ๆ  ในมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีความพร้อมที่จะเปิดหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาวิชาที่ตอบสนองความทันสมัยต่อยุคโลกปัจจุบัน ก้าวทันต่อเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ และเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการผลิตครูอาชีวศึกษาและนักวิชาชีพเฉพาะทาง เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและมีทักษะ 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาครูในสาขาท่ีขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา 

   ในการนี้ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะเพ่ือโปรดพิจารณาความเห็นชอบดังนี้ 

พิจารณาเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักการจัดท าหลักสูตรใหม่ (cur01) หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการสอนอาชีวศึกษา 
(ค.อ.บ.การสอนอาชีวศึกษา) 

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เห็นชอบโดยหลักการ น าวาระเข้าที่ประชุมผู้ประจ าคณะฯ วันที่ 26 
มิถุนายน 2563 



๑๑ รายงานการประชุมผู้บริหารคณะ 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
คณะกรรมการบริหารคณะ เสนอ 
วาระที ่6.1 ผลการส ารวจความต้องการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้  

- ปลั๊กไฟ 34%  
- ห้อง Project 24%  
- เก้าอ้ี 12.5%   
- ลานกิจกรรม 11.5% 
- ระบบwife 21.5%  
- จุดกดน้ าดื่ม 25%              
- จุดสูบบุหรี่ 13.5% 

วาระที ่6.2 ความเห็นชอบการปรับแก้หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตรดังนี้  
-  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
-  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
-  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2563) 
วาระที ่6.3 ความเห็นชอบการปรับแก้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม     (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


