
 -๑- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4/๒๕63                                                                                                                                     

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนายน ๒๕63 เวลา 09.00 น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  สุขแก้ว กรรมการ 
16. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ กรรมการ 
17. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด กรรมการ 
18. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
19. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
20. นายอนุกูล       นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวจุฑามาศ     จันโททัย ลาพักพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมพงษ์      แก้วหวัง รองหน.ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 
2. นางสาวนภารัตน์   เกษตรสมบูรณ์ หน.ศูนย์ TVET-HUB 
3. นางสาวสิริอร   ตระกูลเมฆี ผู้ชี้แจง 
4. นายชนาธิป  ลีนิน ผู้ชี้แจง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ครั้ งที่  4/๒๕๖3 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระ 
การประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
             1.1.1 ขอแสดงความยินดีนายกรภัทร เฉลิมวงศ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า บุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   1.1.2 ขอแสดงความยินดีนายอนุกูล นันทพุธ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ “ช านาญการ” 
  1.1.3 อนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ต าแหน่งที่ได้รับการ
อนุมัติเพ่ิมเติม จ านวน 2 อัตรา 
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือ จิตวิทยาแนะแนว จ านวน ๑ อัตรา 
  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาการวิจัยและประเมิน หรือ การวัดและ
ประเมินผล จ านวน ๑ อัตรา 
  1.1.4 IED IDOL พูดคุยกับทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  1.1.5 ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานท าได้ รวมถึงนักศึกษา ที่ได้รับ
ผลกระทบ อย่างรุนแรง ประกอบกับนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ด าเนิน
เตรียมความพร้อมด้านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
   1.1.6 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ AIS Wifi เพ่ิมจุดติดตั้งให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ให้บริการ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 10 จุด 
  1.1.7 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเพ่ือแนะน าทางการใช้งานการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย 
Google Classroom ดังนี้  

สาขา จ านวน (คน) เข้าร่วม (คน) 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 23 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 15 

  1.1.8 รายงานผลการเข้าเรียนออนไลน์การแนะน าทางการใช้งานการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย
Google Classroom ดังนี้ 

สาขา 
จ านวน  เข้าร่วม  ไม่เข้าร่วม ส่งงาน (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน 
(คน) (คน) (คน) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 (คน) (คน) 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 24 2 19 16 13 13 

สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 15 14 1 11 10 10 5 

  1.1.9 การขอทุนภายนอกเกี่ยวกับนักศึกษาส านักงานผู้กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  1.1.10 เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  1.1.11 งานจ้างออกแบบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 5 รายการ วงเงิน
งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
  1. โครงการปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องประชุมชูพันธ์) 
  2. โครงการปรับปรุงห้องสัมมนา ชั้น 9 (ห้องทิพย์วารี) 
  3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ Co-Learning Space ชั้น 1 
  4. โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ชั้น 2 จ านวน 2 ห้อง 
  5. โครงการปรับปรุงห้องจัดการแสดง ชั้น 4 
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  1.1.12 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หรือ “มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” 
  1.1.13 ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พ.ศ.2563 และมีผลใช้บังคับวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
  1.1.14 การจัดเตรียม - ห้องเรียน - การเรียนการสอน - ร้านค้า โรงอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียน 
  1.1.15 ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเอนกระสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
  1.1.16 การลงนามความร่วมมือร่วมมือการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
  1.1.17 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการสัมภาษณ์นักศึกษา เพ่ือรับทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และมีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์กว่า 10 คน 
  1.1.18 การเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2562 

   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ  

๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   รับรองรายงานการการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕63 
ในวันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม ๒๕63     

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการผู้บริหารคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/๒๕63 ในวันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
โดยไม่การแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่  3/๒๕63 
ในวันอังคารที่ 26 เดือนพฤษภาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ผ่านมานั้น 

  ในการนี้  ฝ่ ายเลขานุการที่ประชุม ผู้ บริหารคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                          
ได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดทราบรายละเอียดการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

วาระท่ี  4.1 รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2562                  
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่ผู้ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ได้ด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน5ส+ 
(5ส พลัส) อย่างเป็นกิจวัตร ตลอดจนเป็นฐานการพัฒนายกระดับมาตรฐาน 5ส + (5ส พลัส) ของคณะฯ สู่ระดับ
มาตรฐานสากล (Thailand 5S Award) นั้น   

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

วาระท่ี  4.2 รายงานผลการแจ้งสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดส่งข้อเสนอ
โครงการ เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

  ในการนี้ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มีหนังสือที่ อว 6800/ว63488 ลงวันที่ 10              
มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

วาระท่ี  4.3 แจ้งกรอบระยะเวลาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการก าหนดผู้ประเมินคุณภาพ            
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                    
ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และพร้อมแจ้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพทุกระดับก าหนดผู้ประเมินคุณภาพ 
ตามความแจ้งแล้วนั้น 

  ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอแจ้งกรอบระยะเวลาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และการก าหนดผู้ประเมินคุณภาพ      
ต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 



 -๕- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระที่ 4.๔ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ คุณสมบัติการบรรจุเข้ารับราชการครู และการจัดท า
หลักฐานประกอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560                          
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.  2561                   
กรณีคัดเลือกนิสิตครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รายนายปรเมศ เกิดสมบัติ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ตามความแจ้งแล้วนั้น 

  ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหนังสือที่ อว 0222.5/ 
ว 588 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 รายคือ ราย 
นายปรเมศ เกิดสมบัติ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยให้ด าเนินการจัดท าหลักฐานประกอบ
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตครูชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการครูในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

วาระท่ี  4.๕ รายงานผลการด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา ประจ าปีการศึกษา 2561               
(ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

  ความเป็นมา 

  ตามที่หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา 
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่การจัดการศึกษาดิจิทัลอัจฉริยะ (KM to Smart 
Digital Education For All) เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2563 และวันที่ 27-28 เมษายน 2563 ผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ (Google Hangouts Meet) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการด าเนินการตามกระบวนการและแผนการ
จัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน การแลกเปลี่ยนและ  
สกัดองค์ความรู้ อันเป็นผลผลิตทางปัญญาของบุคลากรภายในคณะฯ นั้น 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

วาระท่ี 4.6 สรุปข้อมูลอาจารย์ที่ไม่น าเสนอผลงานผลงานวิจัยในประเทศ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 

  ตามมติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓/2563 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 แจ้งให้งานวิจัย สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ไม่ได้
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ นั้น  

  ในการนี้ งานวิจัย จึงขอสรุปรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ ที่ไม่ได้น าเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศ ดังรายละเอียด 



 -๖- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 



 -๗- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

วาระท่ี 4.7 รายงานแผนการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา ประจ าปี 2563                   
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา 

  เนื่องจากผู้สโมสรนักศึกษา ประจ าปี 2563 ได้ด าเนินการเขียนแผนการด าเนินงานโดยมีการปรับปรุง
แก้ไขแผนการด าเนินงาน และกิจกรรมโครงการตามค าแนะน าของผู้บริหารกิจกรรมนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงขอรายงานแผนการด าเนินงานสโมสรนักศึกษา ประจ าปี 2563  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

วาระท่ี 4.8 แจ้งขอระงับการด าเนินโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                                                       
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) 

  ความเป็นมา 

         ตามหนังสือที่ อว 0655.18/146 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอน าส่งส าเนาหนังสือ                   
เรื่อง ขอระงับการด าเนินโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามความทราบแล้วนั้น 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

 

 

 

 

 



 -๘- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระท่ี 4.9 ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่หน่วยงานท่านได้ส่งข้อเสนอการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการ
วิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผู้ได้พิจารณาข้อเสนอการวิจัยไปแล้วนั้น ในการนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จึงแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยในสังกัดหน่วยงานท่านดังแนบ 
  โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุน ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑. ข้อเสนอการวิจัยที่ผู้มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชื่อเรื่องและงบประมาณให้นักวิจัย  ด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน DRMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 
๑๖.๐๐ น. เท่านั้น 
   ๒. ข้อเสนอการวิจัยที่ผู้มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียดส่วนของเนื้อหาให้นักวิจัยด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน DRMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. เท่านั้น พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข  ข้อเสนอการวิจัย เพ่ือ
สถาบันวิจัยฯ จะได้ส่งข้อเสนอการวิจัยที่ปรับแก้ไขแล้วให้แก่ผู้พิจารณา อีกครั้ง หากผู้พิจารณาแล้วลงความเห็นว่า
นักวิจัยไม่ด าเนินการแก้ไขข้อเสนอการวิจัยนั้นจะถูก ตัดสิทธิ์ทันที 
   ๓. นักวิจัยที่ถือครองโครงการวิจัยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากยังไม่สามารถด าเนินการปิด 
โครงการ และยังไม่ส่งผลผลิตตามประกาศ มทร.ศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์และ
ผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โครงการวิจัยดังกล่าว จะถือว่าเป็นการค้าง
ส่งงานวิจัย ดังนั้น ข้อเสนอการวิจัยนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระท่ี 5.1 พิจารณาสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3                     
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี)  
  ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)               
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 3 (TQF-3.2) 
นั้น 
                    ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือโปรดพิจารณา สรุปผลการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
(TQF-3.2) 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  อนุมัต ิโดยให้ด าเนินการปรับแก้ ดังนี้ 

1. จัดเรียงตามรายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
2. จัดเรียงรหัสรายวิชาให้ถูกต้อง 
3. มอบสาขาปรับกับนางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี 



 -๙- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระที่ 5.2 พิจารณาสรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕62 (TQF-3.3) 
(ผู้ชี้แจง นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี)   
  ความเป็นมา 
  ด้วยคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                
ต้องมีการสรุปผลการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖)  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕62 (TQF-3.3) นั้น 

  ในการนี้ งานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อโปรดพิจารณา สรุปผลการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕62 (TQF-3.3) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
  อนุมัติโดยหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอดูรายวิชา (มคอ.๕) อาจารย์ ดร.เอกญา แววภักด ี
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในแบบฟอร์ม (TQF-3.3) มคอ.5 จ านวน 24 
รายวิชา แต่ปรากฏ 25 รายวิชา 
  3. จัดเรียงรหัสรายวิชาให้ถูกต้อง 
  4. มอบสาขาปรับกับนางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี 

ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ผู้บริหารคณะ เสนอ 
  6.1 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
  6.2 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งมายังหน่วยงาน ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ประสานงานในการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit และขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปีปัจจุบัน ดังนี้ 
    6.2.1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
    6.2.2. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
    6.2.3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  รับทราบ 
  6.3 สรุปรายละเอียดประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

   รับทราบ มอบงานบุคลากรนางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 

 

 

 

 

 



-๑๐- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

6.4 การแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดท ารูปแบบปริญญานิพนธ์ของคณะฯ 
ที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ เสนอรายชื่อในการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย     ตันติวิวัทน์ 
นายนรงฤทธิ์   เสนาจิตร 
นางณปภัช   คงฤทธิ์ 
นายอาลาวีย์        ฮะซานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ ์ นนทพุทธ 
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ 

 มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


