
 -๑- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 7/๒๕๖๓                                                                                                                                     

ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 09.00 น.  
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

 
ผู้มาประชุม 

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

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล    บุญรอด กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสณา บุญส่ง กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  สุขแก้ว กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง กรรมการ 
17. นางรุ่งนภา แก้วนวล กรรมการ 
18. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ กรรมการ 
19. นายอนุกูล       นันทพุธ กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ ไม่เข้าประชุม 
2. นายสมพงษ์ แก้วหวัง ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ชี้แจง) 
1. นายชนาธิป  ลีนิน  
2. นายอาลาวีย์         ฮะซานี  
3. นายณัฐพงษ์         หมันหลี  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  เมื่อผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/๒๕๖3 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประธานแจ้ง  
            1.1.1 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ระลอกใหม่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็น
จ านวนมาก เพ่ือป้องกันความเสี่ยง หรือหากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจ านวนมากให้ด าเนินตาม
มาตรฐานควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
  1.1.2 งดการเดินทางไปราชการในพ้ืนที่ควบคุมหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
  1.1.3 สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  1.1.4 การช าระค่าลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษา   
  1.1.5 ในวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระดับสูง หลักสูตร "พัฒนาผู้น าระดับสูง (พนส.) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะเซ็นทริสพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
  1.1.6 ก าหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30น.                    
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทิพย์วารี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
  
๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/๒๕63                  
ในวันศุกร์ที่ 30 เดือน ตุลาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ผ่านประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud 
Meeting นั้น     
  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/๒๕63 ในวันศุกร์ที่ 30 เดือน ตุลาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น.             
ผ่านประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting นั้น โดยไม่การแก้ไข 
                                                                       
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ผู้ชี้แจง นางสาวอัญชลี สะอาด) 
   ความเป็นมา 
  ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บัดนี้ ได้สิ้น
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น งานนโยบายและแผน จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังเอกสารแนบ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ตามที่หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับผิดชอบ
งานฝึกปฏิบัติการสอน และได้ส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 หลักสูตรสาขาวิชา 
ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาไฟฟ้า                
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา จึงขอรายงานผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ 2553 และหลักสูตรปรับปรุง 2558 

ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษา 
1/2563 97 คน 
2/2563 96 คน 

  - การนิเทศก าหนดให้นิเทศออนไลน์ และรายงานผลการนิเทศออนไลน์ 
  - การสัมมนามี 2รูปแบบ คือ กลับมาสัมมนาที่คณะฯ และ สัมมนาออนไลน์ 
  - ปัญหาอื่น ๆ ไม่มี 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563 

ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษา 
2/2563 119 คน 

  ปัญหาที่พบเจอในปัจจุบัน 
  - นักศึกษาเริ่มมีการลามากขึ้น 
  - การจ่ายค่ารถในการเดินทาง 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 4.2 แจ้งปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ด้วยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2558 ประกอบด้วย สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                  
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 จึงขอรายงาน (ดังเอกสารเสนอในที่ประชุม) 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ มอบหัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา ปรับเนื้อหาในปฏิทินเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
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วาระท่ี 4.3 รายงานผลปฏิบัติงานของงานฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

  ความเป็นมา  
  ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ได้ออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์           
ต้องออกฝึกงาน ในภาคการศึกษาที่ 3/2563 จึงขอรายงานผลปฏิบัติงานของงานฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 
ต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะทราบต่อไป 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 4.4 รายงานผลปฏิบัติงานของงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา) 

  ความเป็นมา 
  ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เริ่มด าเนินงานสหกิจศึกษาเป็นครั้งแรกและจัดให้มี
การฝึกสหกิจศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม                   
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 จึงขอรายงานผลปฏิบัติงานของงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพ่ือทราบต่อไป 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 4.5 รายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ประจ าเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย) 

  ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไป
น าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.25๖๒ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีบุคลากรขอรับสนับสนุน
ทุนไปน าเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - 3๑ ธันวาคม 2563 นั้น (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม)   

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
   
วาระท่ี 4.6 รายงานรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
(ผู้ชี้แจง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) 

  ความเป็นมา  
  ตามท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายชื่อผู้มีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
  รายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการอาชีวศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย) ฉายา กตปุญฺโญ 



 -๕- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

  เจ้าอาวาสวัดพะโคะ 
  เจ้าคณะอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ 
  ปริญญาโท (สาขาบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
 
วาระท่ี 4.7 รายงานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานบริหารงานและวางแผน ) 
  ความเป็นมา 
  ตามหนังสือที่ อว 0655/809 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งส าเนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มาเพ่ือโปรดทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้ ดังนี้  
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์ สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2563 พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศ จ านวน 10 หน้า  
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินต้นฉบับต าราและ
หนังสือก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เพ่ือใช้ประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการพร้อมเอกสารแนบท้าย
ประกาศ จ านวน 15 หน้า  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  รับทราบ 
  
วาระท่ี 5.1 พิจารณารายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้างานบริหารและวางแผน) 
  ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดาเนินการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรที่มี
ความประสงค์จะไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้                    
ด้วยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ในการนี้ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 2 ท่าน ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ ขอรับทุนการศึกษาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยใช้
เวลาภาคปกติ 
  2. นายเอกศักดิ์ สงสังข์ ขอรับทุนการศึกษาลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยใช้เวลานอกเวลาราชการ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  อนุมัติ ด้วยหลักการ  
  - กรณี ราย ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ วุฒิปริญญาเอก มอบหมายให้งานบุคลากรนัดประชุมหลักสูตร
สาขาวิชาตกลงเงื่อนไขการเรียนต่อ โดยใช้เวลาภาคปกติ 
  - กรณี ราย เอกศักดิ์ สงสังข์ วุฒิปริญญาโท เรียนในหลักสูตรที่ตรงกับสายงาน แผนการเรียน แผน ก 
โดยใช้เวลานอกเวลาราชการ 
 
 



 -๖- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

วาระท่ี 5.2 พิจารณาปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาทักษะงานช่างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า)   

  ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า เปิดสอนรายวิชาทักษะงานช่างพ้ืนฐาน รหัสวิชา 14-121-101 
โดยมีคาอธิบายรายวิชา ดังนี้คือ 
  กฎความปลอดภัยในโรงปฏิบัติงาน การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือพ้ืนฐาน การวางแผนการ
ท างาน เครื่องมือวัดละเอียดพ้ืนฐาน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การหมายงานและร่างแบบ การตะไบ การเลื่อย การเจาะ           
การท าเกลียวด้วยต๊าปและดายงานประกอบโลหะแผ่น งานตัดโลหะ และงานเชื่อมโลหะ 

  ซึ่งวิชาทักษะงานช่างพ้ืนฐานเปิดสอนในชั้นปีที่ 1 เทอม 1 ซึ่งนักศึกษาได้เรียนผ่านมาแล้ว ผลการ
สะท้อนของอาจารย์ประจ าวิชาและนักศึกษา คือ เนื้อหาในคาอธิบายรายวิชาค่อนข้างกว้างไม่กระชับ ท าให้บางหัวข้อ
นั้นไม่สามารถสอนได้ตรงตามคาอธิบายรายวิชา และจากการสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เรียนผ่านมาแล้วนั้น 
นักศึกษาเสนอว่าควรปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทักษะพ้ืนฐานของหลักสูตร เช่น ทักษะการเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร ทักษะการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ทักษะการบัดกรี ทักษะการพันหม้อแปลง เป็นต้น 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  อนุมัติ ด้วยหลักการ มอบหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า น าเสนอวาระเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 
วาระท่ี 5.3 พิจารณาตัวย่อของหลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
(ผู้ชี้แจง หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า)  

  ความเป็นมา  
  ตามคาสั่งที่ 100/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คราวประชุมครั้งที่ 192-9/2563 

  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอก าหนดตัวย่อหลักสูตร
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย เป็น (อ.ทค.) เพ่ือพิจารณา  

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  เห็นชอบ มอบฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการแจ้งอักษรตัวย่อ ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียนต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  - ค.มท.     - ค.ทป. 
  - ค.อก.     - ค.สม. 
  - ค.ฟฟ. 
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วาระที่ 5.4 พิจารณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
(ผู้ชี้แจงผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้)   

  ความเป็นมา 
  การใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าสูงสุด การจัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ซ้ าซ้อน ประหยัดงบประมาณ (รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม) 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 68  

ปัจจุบัน ปรับปรุงเพื่อใช้ร่วมกัน ผู้ใช้งาน 
68201 ห้อง TVET หอ้งเรียนบรรยายก่อนลงปฏิบัติงาน

พ้ืนฐาน 
ทุกหลักสูตร 

68202  ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า  หอ้งเรียนรวมบรรยาย ทุกหลักสูตร 
68203  ห้องเครื่องมือไฟฟ้า 
 

ห้องมาตรวิทยา ห้องวัดละเอียด 
 
 

หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมค 
คาทรอนิกส์ 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะครุศาสตร์ฯอาคาร 71 ชั้น 5 
ปัจจุบัน ปรับปรุงเพื่อใช้ร่วมกัน ผู้ใช้งาน 

71504  
ห้องเรียนทฤษฎี 

ห้อง Network หลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

71505  
ห้องเรียนทฤษฎี 

ห้อง Wire หลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

71506 
ห้องกิจกรรม 

ห้อง Wireless หลักสูตรอุตสาหกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและ
เครือข่าย 

71507 ห้องเรียนทฤษฎี 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและห้องระบบ
ป้องกันไฟฟ้า 
 
 

สาขาวิชาอุตสาหการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 71 ชั้น 6 
ปัจจุบัน ปรับปรุงเพื่อใช้ร่วมกัน ผู้ใช้งาน 

71602   
ห้องสัมมนาหลักสูตร 

ห้องเรียนแบบบรรยาย 
ความจุจ านวน 30 คน 

ทุกสาขาวิชา 

71603  
ห้องปฏิบัติการสมองกลฝังตัว 

ห้องปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

71604  
ห้องปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องเรียนแบบบรรยาย  
ความจุจ านวน 30 คน 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สาขาวิชาไฟฟ้า 
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71606  
ห้องนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

ห้อง Hydraulics & Pneumatics 
ห้องปฏิบัติการ Pump และวาล์ว 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

71607 
ห้อง Automation Control 
 

ห้อง PLC & Automation 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 71 ชั้น 7 
ปัจจุบัน ปรับปรุงเพื่อใช้ร่วมกัน ผู้ใช้งาน 

71703  
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 

ห้องดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

71704  
ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และ 
ทรานดิวเซอร์/
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์และทราน 
ดิวเซอร์ 
 
 

สาขาวิชาไฟฟ้า  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

71705 ห้องปฏิบัติการโทรคมนาคม 
 

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และวงจร  
 

สาขาวิชาไฟฟ้า  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

71706 ห้องปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์  
 

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า 
 
 

สาขาวิชาไฟฟ้า  
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 71 ชั้น 8 
ปัจจุบัน ปรับปรุงเพื่อใช้ร่วมกัน ผู้ใช้งาน 

71806 ห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้า
ปิโตรเลียม 

ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PID สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

  มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
  อนุมัต ิด้วยหลักการ  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ผู้บริหารคณะ เสนอ 
  6.1 สรุปข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ และ ฐานข้อมูลนวัตกรรมผู้เรียน เพ่ือรับรองนวัตกรรมผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 (รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม) 
  6.2 รายงานจ านวน นักศึกษาใหม่ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แผนรับ สมัคร 
หลักสูตร 4 ปี 
ทล.บ เทคโนโลยีปิโตรเลียม ภาคปกติ 30 16 
ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ 30 15 
ค.อ.บ.ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลังภาคปกต ิ 30 23 
ค.อ.บ.ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 10 
ค.อ.บ.อุตสาหการ ภาคปกติ 30 31 
ทล.บ.เทคโนโลยีสื่อสารมวชลน ภาคปกติ 70 87 

รวมหลักสูตร 4 ปี 220 182 



-๙- รายงานประชุมผู้บริหารคณะ 

หลักสูตรต่อเนื่อง แผนรับ สมัคร 
อส.บ ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ภาคปกติ 30 33 

รวมหลักสูตรต่อเนื่อง 30 33 
รวม 250 215 

6.3 งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ AUN QA คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี รายละเอียดดัง 

 -  ฝึ กอบรมหลั กสู ต ร  Outcome Based Education : OBE วั นที่  4 -5  กุ มภา พันธ์  2564 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings / วิทยากร : รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มจธ. 

- ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA วันที่ 
5-7 พฤษภาคม 2564 (ลงทะเบียนช าระเงินไม่เกิน 15 มีนาคม 2564) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom 
Cloud Meetings 

- ฝึกอบรมหลักสูตร AUN QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 : วันที่ 1-2 กรกฎาคม 
2564 รุ่นที่ 2 : วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

- ฝึกอบรมหลักสูตร AUN QA Overview รุ่นที่ 1 : วันที่ 23 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

6.4 ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาด าเนินการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่า จัดท าเนียบ 
ประวัติ การท างาน ประสบการณ์ ความส าเร็จ 

มติที่ประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 

นายอนุกูล นันทพุธ 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


