
ประชุมครอบครัวครุศาสตร์ฯ 
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมกินรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



วาระที่ ๑ เรือ่งประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            หล่อทองค ารอบเจดีย์พระธาตุ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร                
            อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
            ณ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  



คุณจิมมี่ ชวาลา   พ่อค้าขายผ้า ชือ่ หจก.จิมมี่นคร 
บริจาคเงิน ๓๐ ล้านบาท  
เพื่อร่วมหล่อทองค ารอบเจดีย์พระธาตุ 
วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

หล่อทองค ารอบเจดียพ์ระธาตุ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร  



 
 
 

วาระที่ ๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัลเชิดชเูกียรติจากมหาวิทยาลัย 
  ดร.ทรงนคร  การนา        บุคลากรที่ได้รับการปรับคุณวุฒิ ปริญญาเอก 
  ผศ.ศักดิ์ชัย  ตนัติวิวัทน์    บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
  นายอนุกูล  นันทพุธ        บุคลากรที่ได้รับการปรับคุณวุฒิ ปรญิญาโท 

 



ขอแสดงความยินดีกับบคุลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย 
 ดร.ทรงนคร  การนา      บุคลากรที่ได้รับการปรับคุณวุฒิ ปรญิญาเอก 



ขอแสดงความยินดีกับบคุลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย  
ผศ.ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์   บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 



ขอแสดงความยินดีกับบคุลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย  
นายอนุกูล  นันทพุธ      บุคลากรที่ได้รับการปรับคุณวุฒ ิปริญญาโท 



วาระที่ ๑.๒ ผลงานและรางวัลนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน  

รางวลัการแข่งขัน                                                    
     นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน                                                                   

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
      ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  

พร้อมโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรคค์นทีวปีี 12 ” 

    ช่ือผลงาน “ ลมหายใจ (สุดทา้ย) ทะเลบางขนุเทียน ” 
 รอออกอากาศในรายการเร่ืองจริงผา่นจอ ทางช่อง 7 HD 

 
 



 โครงการสิงห์สร้างสรรคค์นทีวีปี 12  
 

  ทีม Green House ประกอบดว้ย 
   นายศกัด์ิชยั        เเสงดี    นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
   นายเอกสิทธ์ิ     ช่วยเเกว้    นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
   นายศกัดิทตั      วฒันาพนัธ์    นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๔  
       อาจารยก์รวทิย ์ จนัทร์พลู     ควบคุมทีม 
                   อาจารยม์ณฑนรรห์  วฒันกลุ     ควบคุมทีม 
 



 
 
 

โครงการสิงห์สร้างสรรคค์นทีวีปี 12  



 

 

โครงการสิงห์สร้างสรรคค์นทีวีปี 12  
รอบ ๑๖ ทีม ระดบัประเทศ  

สารคดีเชิงข่าวเร่ือง “ คืนชีวติสู่ธรรมชาติ ประมงอาสาชุมชนบา้นท่าหิน ” 



 



โครงการสิงห์สร้างสรรคค์นทีวีปี 12 
 รอบชิงชนะเลิศ ๘ ทีมสุดทา้ยระดบัประเทศ  

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ สารคดีเชิงข่าวเร่ือง “ลมหายใจ (สุดทา้ย) ทะเลบางขนุเทียน”  
 





รางวลัการแข่งขัน 
                           นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน                                                        

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ ประเภท CREATIVE ระดบัประเทศ

โครงการประกวดคลิปวีดิโอ  
เร่ือง “ ประชาชนจะไดอ้ะไร เม่ือโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA) ” 

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 



                       

                รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ ประเภท CREATIVE พร้อมเงินรางวลั     
              ๑๕,๐๐๐บาท จากการประกวดส่ือสร้างสรรค ์“ ประชาชนจะไดอ้ะไร   
              เม่ือโรงพยาบาลไดรั้บมาตรฐาน HA” ทีม ยงัไม่ไดน้อน  ประกอบดว้ย   
                                                           นายกฤตชยศญ ์            แกว้สุข 
                                                           นายรณกร                    บุญราม  
          นางสาวกญัญารัตน ์     วฒิุสงัข ์
          นายอนนัตพงศ ์            เเกว้ศรี 
          อาจารยก์รวทิย ์     จนัทร์พลู  ควบคุมทีม                                                   
                                                           อาจารยม์ณฑนรรห์  วฒันกุล  ควบคุมทีม  
 
 
 





วาระที่ ๑.๓ ร่วมมือการท าวิจัยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโครงการพัฒนา
รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ ๕  พื้นที่ รายละเอียด
ดังนี้ 



วาระที่ ๑.๔ งานวิชาการครุศาสตร์  



วาระที่ ๑.๕ ผลการสอบภาษาอังกฤษหลักสูตรเทคโนโลยีปิโตรเลียม 



วาระที่ ๑.๖ ติดตามการด าเนินงานเชฟรอนและสถาบันคีนัน 



วาระที่ ๑.๗ ติดตาม MOU ทางด้านปิโตรเลียมกับศูนย์เศรษฐพัฒน ์



 
 
วาระที่ ๑.๘ นโยบายมหาวิทยาลัยใหห้ลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                 
               จัดท าเรื่อง TV RMUTSV 
      - สื่อทุกสถานการณ์ 
      - สื่อทางด้านการแพทย์ 
      - บรรยากาศในมหาวิทยาลัย 



วาระที่ ๑.๙ นโยบายและมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 



วาระที่ ๑.๑๐ นโยบายการประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย                           
                ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  



วาระที่ ๑.๑๑ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

-  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์    

   อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนา   

   ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๓๘ (สงขลา) 

 



- วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์    
  อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
  ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 



-  วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    

   มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมส่งมอบงานระหว่างทีมบริหารสโมสรชุดใหม่และชุดเก่า 

   ณ บ้านนาย รีสอร์ท  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 



วาระที่ ๑.๑๒ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐  
        และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ 
        ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 



วาระที่ ๑.๑๓ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  - พิธีเปิด - ปิด 

  - การแสดงพิธเีปิด - ปิด 

 



วาระที่ ๑.๑๔ ขอทุนการศึกษากรณีพิเศษให้กับนักศึกษา 

                 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 

 



วาระที่ ๑.๑๕  วันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะน าผลงานนวัตกรรมร่วมประชุม  

        “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ๒๕๖๑ ” (Regional Research Expo 2018) 

ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

   - ไม่มี- 



 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระที่  ๔.๑ แจ้งแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา
หรือการให้บริการทางวิชาการความเป็นมา(ผู้ชี้แจง นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ) 
  ตามที่มีประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิการวิจยัและพัฒนา หรือการ
ให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา ๗ ซึ่งเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันของหน่วยงานภาครัฐ และได้มี
หนังสือหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริการพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น 
           ในการนี้ งานวิชาการและวจิัย จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างพสัดุและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ดังนี้  
 



วาระที่ ๔.๒ ปฏิทินด าเนินโครงการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
               (ผู้ชี้แจง นางสาวมณฑนรรห ์วัฒนกุล) 
ความเป็นมา  

 ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ร่วมกันวางแผน               
และจัดท าปฏิทินการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆซึ่งจดัขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
นั้น 

 ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอรายงานปฏิทิน
การจัดโครงการและกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 



วาระที่ ๔.๓ การจัดท าเว็ปไซต์คณะฯ ภาษาอังกฤษ (ผูช้ี้แจงนางทรงนคร  การนา) 

-  อัฟเดทข้อมลูคณาจารย์ วุฒิการศึกษา ผลงานวิจัย ภาคภาษาอังกฤษ ให้เป็นปัจจุบัน โดยรอส านัก
วิทยบริการและสารสนเทศ จดัท าเว็บไซต์ใหเ้สร็จสิ้นก่อน 



วาระที่ ๔.๔ ขั้นตอนและสรุปเดินทางไปราชการ (ผูช้ี้แจง นางทรงนคร   การนา) 

 



วาระที่ ๔.๕ การจัดท าแผน วิสัยทัศน์  พันธกิจคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     
               ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ  จังหวัดกระบี่  
               (ผู้ชี้แจง ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร)์ 



วาระที่ ๔.๖ รายงานสถานการณ์การรับสมัครนักศึกษาสภาพปัจจุบัน  
               ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ผู้ชี้แจงนางสาวบุษราคัม  ทองเพชร) 
            ความเป็นมา                                                                                                          
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระบบ TCAS (วุฒิ ม.๖) และระบบโควตาและ
ระบบสอบตรง (วุฒิ ปวช. และ ปวส.) นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอรายงานสถานการณ์ 

การรับสมัครนกัศึกษาสภาพปัจจุบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี ้
 



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 
วาระที่ ๕.๑  พิจารณาเสนอรายชื่อผูแ้ทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ   
                คัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. (ผู้ชี้แจงนางทรงนคร  การนา) 
         ความเป็นมา 
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๔.๑๙/๒๙๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เสนอรายชื่อผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเปน็กรรมการ ก.พ.อ. เพื่อเลือกตัวแทนของ
หน่วยงาน จ านวน ๑ คน และเสนอมหาวทิยาลัย ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๑๕๖๑ รายละเอียด
ดังแนบมาพร้อมนี้ 
 
 


