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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๐ 
วันพุธ    ที่   ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
ผู้มาประชุม  
 ๑.  ผศ.ดร.โอภาส รักษาบุญ    (แทนประธานคณะกรรมการ) 
 ๒.  ผศ.ชวน  แพงปัสสา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  รศ.สภุาพ  สุราสา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔.  นายเขษมพงษ์  สงสอน    กรรมการ 
 ๕.  ผศ.ดร.สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน ์   กรรมการ   
 ๖.  ผศ.มาโนช  รักเกียรติ์   กรรมการ 
 ๗.  ผศ.สมชาต ิ  บุญโท    กรรมการ  

๘.  ดร.สุบรร  ผลกะสิ    กรรมการ    
 ๙.  ดร.ฉัตรแก้ว  สุริยะภา    กรรมการ 
 ๑๐. ดร.บงการ  ไวโสภา    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอัมพวรรณ ยินดีมาก   กรรมการ 

๑๒. นายทองทวี   จิตพรมมา   กรรมการ 
 ๑๓. นายธีรวฒุ ิ    ศรีพันธ์ชาติ   กรรมการ 

๑๔. นายวิรัช  ชินพลอย   กรรมการ 
 ๑๕. นายไตรทศ   แก้วเหง้า   กรรมการ   

๑๖. ผศ.ดร.บุปผา เสือค า    กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.ยุพาภรณ ์ ศรีตระการ   กรรมการ 

 ๑๘. ผศ.ดร.ดุษณี  รัตนวราห   กรรมการ 
๑๙. นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม   กรรมการ 
๒๐. นางรจนา    ประสมพล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.วิชิต    สุทธิพร    ประธาน    (ติดราชการ) 
 ๒.  นายประสิทธิ์  สิทธิวิบูลย์ชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ) 
 ๓.  นายสามารถ  อังวราวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     (ติดราชการ) 
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 ๔.  นายสมภพ  อนันตศานต์   กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๕.  ผศ.ศักยภาพ   บุญบาล    กรรมการ  (ติดราชการ) 
 ๖.  ผศ.กษิดิ์เดช  สิบศิริ    กรรมการ     (ติดราชการ) 
 ๗  นายประพันธ์  ยาวระ    กรรมการและเลขานุการ  (ติดราชการ) 
 ๘. นางสาวดรุณี  พรมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ  (ติดราชการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

(-ไม่มี-) 
 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  รักษาบุญ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี   ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   ๑.๑.  การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational 
National Educational Test :  V-NET)   
             ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นศูนย์
สอบด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational 
Test :  V-NET)  ในวันเสาร์  ที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ และวันอาทิตย์ ที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  สนาม
สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ   
 

 ๑.๒  การตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคุรุสภา 
   ตามที่คุรุสภา ได้ก าหนดเข้าตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร  เพ่ือรับรองปริญญา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จ านวน  ๓  หลักสูตร  (๗  สาขาวิชา) ในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ประกอบด้วย  

๑.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (หลักสูตร  ๕ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ.  ๒๕๕๖)  สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม 
๒. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (หลักสูตร  ๕ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ.  ๒๕๕๗)  จ านวน  ๒  สาขาวิชา ได้แก่ 
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   ๒.๑  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
   ๒.๒  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
  ๓.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (หลักสูตร  ๕ ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘)  จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
   ๓.๑  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
   ๓.๒  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
   ๓.๓  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   ๓.๔  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
  โดยมีคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานบัณฑิตปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร  ๕  ปี)  คณะที่  ๓  จ านวน  ๖  ท่านประกอบด้วย 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์    กองสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด อนุกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส  อนุกรรมการ 

๔. นายเกษม   สุริกัณฑ ์ อนุกรรมการ 

๕. นางสาวสมปอง   ตุ้มวารี  อนุกรรมการ 

๖. นายปิยะ   ประเสริฐสังข ์ นักวิชาการ  

ที่ประชุม  :  รับทราบ  

 

   ๑.๓  การบรรยายพิเศษ เรื่อง  มทร.อีสาน กับประเทศไทย ๔.๐   
          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้จัดโครงการร่วมจิตน้อมเกล้าฯ 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปี ๒๕๖๐ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง มทร.อีสาน กับประเทศไทย 
๔.๐ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      
ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐ ณ  ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
                         ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙   
    ฝ่ายเลขานุการกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดท า รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดี   ที่  ๒๒  ธันวาคม    
๒๕๕๙  จ านวน    ๑๕  หน้า   
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                   เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุม   
  
ที่ประชุม  :  รับรองบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
  (-ไม่มี-) 
    
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๔.๑.๑  รายงานผลการด าเนนิโครงการงบประมาณแผ่นดิน /งบประมาณรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ไตรมาส ๑  

      เพ่ือให้การด าเนินการโครงการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไป 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน/
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ไตรมาส ๑   เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือโปรดทราบ
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สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าไตรมาสที่ ๑ ระหว่าง  ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
  

จ านวนโครงการ 
ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส ๑/๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๙) 

  
ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

งบ
แผ่นดิน 

งบรายได้ 
งบ

แผ่นดิน 
งบรายได้ งบแผ่นดิน งบรายได้ 

ผลผลิตที่ ๑ : สังคมศาสตร์ ๐ ๐ ๐ ๐         
ผลผลิตที่ ๒ :  บริการวิชาการ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑       
ผลผลิตที่ ๓ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๙ ๐ ๑ ๒ ๗   ๑ 
ผลผลิตที่ ๔ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐     
ผลผลิตที่ ๕ : ด้านงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๐ ๑   ๐ ๐ ๑     
ผลผลิตที่ ๖ : ด้านงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๐ ๒   ๑ ๐ ๑     

รวมโครงการ ๕ ๑๓ ๒ ๓ ๓ ๙ ๐ ๑ 
สรุป ๑๘ ๕ ๑๒ ๑ 

คิดเป็นร้อยละ 
  

๒๗.๗๘ ๖๖.๖๗   

*** โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ         
งบแผ่นดิน ===>   ผลผลิตท่ี ๒ ด้านบริการวิชาการ ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการชุมชนเข้มแข็งกับครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 
๒)โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนแบบยั่งยืนเพื่อใช้ในครัวเรือน ส าหรับชุมชน ปีท่ี ๒ 

งบรายได้ ===>  ผลผลิตท่ี ๒ ด้านบริการวิชาการ ๑) โครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
               ผลผลิตท่ี ๓ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑) โครงการแนะแนวการศึกษากบัสถาบันและสถานศึกษาเครือข่าย 
              ผลผลิตท่ี ๖ ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ๑) กองทุนสนับสนุนการท าผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรครูช่างอุตสาหกรรม 

 
 

ที่ประชุม  :  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี   ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  ๕.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

        ๕.๑.๑ พิจารณาการปรับค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

        ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    

การท าแผนกลยุทธ์และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ภูฟ้าใสรีสอร์ท จังหวัด
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และตัวบ่งชี้เพ่ือการพัฒนา
คณะฯ โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้และมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้ปรับค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ล าดับที่ ๙) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.ระดับดีขึ้น
ไป  จากเดิม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕  ปรับเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
          ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตัวชี้วัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ล าดับที่ ๙) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ สกอ.ระดับดีข้ึนไป  จากเดิม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕  ปรับเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
         
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบการปรับค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ (KPI) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตัวช้ีวัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ล าดับที่ ๙) ร้อยละของหลักสูตร
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.ระดับดีขึ้นไป  จากเดิม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕  ปรับเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 ๕.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากฝ่ายบริหาร   
         ๕.๒.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้เข้าแผนสนับสนุนการศึกษาต่อ  
ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

        ตามท่ีประชุมอนุกรรมการบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  
๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐  ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  พิจารณาบุคลากรเพ่ือเข้าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวาการ สายสนับสนุน ประจ าปี  ๒๕๖๐   มติที่ประชุม  เห็นชอบรายชื่อบุคลากรเพ่ือเข้าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวาการ สายสนับสนุน ประจ าปี  ๒๕๖๐             
              ฝ่ายบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าแผนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
       
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าแผนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจ าปี  ๒๕๖๐  ตามท่ีประชุมอนุกรรมการ 
บุคลากรเสนอ



๗/๑๑ 

  :  1M34-01 
วนัท่ีบงัคบัใช ้          : ๑  มิ.ย. ๕๔                                                                                   

  ๕.๒.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
        ตามท่ีประชุมคณะอนุกรรมการงบประมาณและพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐   

ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ครั้งที่  มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒   
               ฝ่ายบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการใช้
งบประมาณรายได้สะสม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓   

สรุปแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

ที ่ ประจ าปีงบประมาณ  2560 ประจ าปีงบประมาณ  2561 ประจ าปีงบประมาณ  2562 ประจ าปีงบประมาณ  2563 

  
รายการครุภณัฑ ์ สาขาวิชา วงเงิน รายการครุภณัฑ ์ สาขาวิชา วงเงิน 

รายการ
ครุภณัฑ ์

สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภณัฑ ์

สาขาวิชา วงเงิน 

    (บาท)     (บาท)     (บาท)     (บาท) 

๑ 
ชุดครุภณัฑ์ฝึก
ปฏิบัติงานเชื่อม 

TIW ๙๐๐,๐๐๐ 
ชุดครุภณัฑ์ทดลอง
การป้องกันระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

TEP ๗๕๐,๐๐๐ 
ชุดครุภณัฑ์
ทดสอบแรงดึง 

TCE ๙๐๐,๐๐๐ 
ชุดครุภณัฑ์
ประจ าห้อง
ทดสอบวัสด ุ

TCE ๓๐๐,๐๐๐ 

๒ 

ชุดครุภณัฑ์
ประจ า
ห้องปฎิบัติการ
แอดวานด์
โปรแกรมมิ่ง  

TEC ๗๕๐,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
ปฏิบัติการระบบ
ควบคุมทาง
อุตสาหกรรม 

TEN ๗๕๐,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
ประจ าห้อง
ทดสอบและ
ฝึกปฏิบัต ิ

TIW ๑๕๐๐๐๐ 
ชุดครุภณัฑ์
ประจ าห้องฝึก
ปฏิบัติการคร ู

TIW ๑๕๐,๐๐๐ 

๓ 
ชุดครุภณัฑ์
ประจ าห้องเขียน
แบบคอมพิวเตอร ์

TID,TIE ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
ชุดปฏิบัติการ
ทดสอบทาง
เครื่องกล 

TME,FM ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
เครื่องมือ
พื้นฐาน
วิศวกรรม 

TEC ๑๕๐,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
ประจ าห้องฝึก
ปฏิบัติการ
วิชาชีพ 

TEC ๓๐๐,๐๐๐ 

 



๘/๑๑ 

  :  1M34-01 
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สรุปแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

ที ่ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

  รายการครุภัณฑ์ สาขาวิชา วงเงิน รายการครุภัณฑ์ สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

สาขาวิชา วงเงิน 

๔ 

โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม ระยะ
ที่ 1 

สนง. ๙๘๖,๐๐๐ 

โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม 
ระยะที่ ๒ 

สนง. ๑,๗๔๘,๐๐๐ 
ชุดทดลอง
เครื่องกล
ไฟฟ้า 

TEP ๑๕๐,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
ทดลอง
อิเล็กทรอ 
นิกส์ก าลัง 

TEP ๓๐๐,๐๐๐ 

๕ 

โครงการจดัเตรียม
ครุภณัฑ์ประจ า
ห้องเรียนสาขา
พละศึกษาและ
นันทนาการ ระยะ
ที่ ๑ 

พลศึกษา
และ

นันทนาการ 
๒๐๔,๐๐๐ 

โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาโท ระยะที่ 
๒ 

EIC ๑๒๖,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
เครื่องมือวัด
ทาง
อุตสาหกรรม 

TEN ๑๕๐,๐๐๐ 
ชุดครุภณัฑ์
ปฏิบัติการ 
PLC 

TEN ๓๐๐,๐๐๐ 

๖ 

โครงการจดัเตรียม
ครุภณัฑ์ประจ า
ห้องเรียนสาขาวิชา
สังคมศาสตร ์ระยะ
ที่ ๑ 

สังคมศาสตร ์ ๒๐๔,๐๐๐ 

ครุภณัฑ์ส่งเสรมิ
ประสิทธิผลการ
เรียนการสอน
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร ์ระยะ
ที่ ๒ 

มนุษยศ
าสตร ์

๑๒๖,๐๐๐ 

ชุดครุภณัฑ์
ประจ า
ห้องปฏิบัติกา
รเครื่องมือกล 
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม 

IDT,MM ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
ชุดปฏิบัติการ
เชื่อมและ
ทดสอบ 

IPT,MM ๑,๕๐๐,๐๐๐ 



๙/๑๑ 

  :  1M34-01 
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สรุปแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

ที ่ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

  รายการครุภณัฑ ์ สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภณัฑ ์

สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภณัฑ ์

สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภณัฑ ์

สาขาวิชา วงเงิน 

๗ 

โครงการเตรยีม
ครุภณัฑ์ส่งเสรมิ
ประสิทธิผลการ
เรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาไทย 
ระยะที่ ๑ 

ภาษาไทย ๒๐๔,๐๐๐       

โครงการ
ปรับปรุง
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี คณะ
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ระยะที่ ๓ 

สนง. ๗๒๒,๐๐๐ 

โครงการ
ปรับปรุง
พัฒนา
อาคาร
สถานท่ี 
คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรร
ม ระยะที่ 4 

สนง. ๒,๐๒๔,๐๐๐ 

๘ 

โครงการปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียน
เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับ
หลักสตูรปริญญา
โท ระยะที่ ๑ 

EIC ๑๒๖,๐๐๐       

โครงการ
ปรับปรุง
พัฒนา
ห้องเรียน
สาขาพละ
ศึกษาและ
นันทนาการ 
ระยะที่ ๒ 

พลศึกษา
และ

นันทนาการ 
๓๐๐,๐๐๐ 

โครงการ
ปรับปรุง
พัฒนา
ห้องเรียน
เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ส าหรับ
หลักสตูร
ปริญญาโท 
ระยะที่ ๔ 

EIC ๑๒๖,๐๐๐ 



๑๐/๑๑ 
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วนัท่ีบงัคบัใช ้          : ๑  มิ.ย. ๕๔                                                                                   

สรุปแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ที ่ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

  รายการครุภัณฑ์ สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

สาขา 
วิชา 

วงเงิน รายการครุภัณฑ์ สาขาวิชา วงเงิน 
รายการ
ครุภัณฑ์ 

สาขา 
วิชา 

วงเงิน 

๙ 

โครงการจัดเตรียม
ครุภัณฑ์ส่งเสริม
ประสิทธิผลการเรียน
การสอนสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๑ 

มนุษยศาสตร์ ๑๒๖,๐๐๐       

ครุภัณฑ์ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการและหอ้งเรียน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ระยะ
ที่ ๒ 

สังคมศาสตร์ ๓๐๐,๐๐๐       

              
ครุภัณฑ์ส่งเสริมประสิทธิผล
การเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาไทย ระยะที่ ๒ 

ภาษาไทย ๓๐๐,๐๐๐       

              

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับหลกัสูตร
ปริญญาโท ระยะที ่๓ 

EIC ๑๒๖,๐๐๐       

              
ครุภัณฑ์ส่งเสริมประสิทธิผล
การเรียนการสอนสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ ระยะที่ ๓ 

มนุษยศาสตร์ ๒๕๒,๐๐๐       

  รวมทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐,๐๐๐     ๕,๐๐๐,๐๐๐     ๕,๐๐๐,๐๐๐     ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
มติที่ประชุม  :    เห็นชอบแผนการใช้งบประมาณรายได้สะสม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ และมอบ
คณะอนุกรรมการงบประมาณและพัสดุ  จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตขอนแก่น (CEO) ต่อไป  



๑๑/๑๑ 

  :  1M34-01 
วนัท่ีบงัคบัใช ้          : ๑  มิ.ย. ๕๔                                                                                   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
  ตัวแทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรียนถามที่ประชุม เรื่อง การออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา เนื่องจากการออกนิเทศนักศึกษาที่ผ่านมา ได้รับข้อร้องเรียนจาก
สถานศึกษาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรณีของนักศึกษาบางคน มีความประพฤติไม่เหมาะสม  
ขาดความรับผิดชอบ ขาดความตรงต่อเวลา  การแต่งกายไม่สุภาพ  คณะฯมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

๑.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู ควรเพ่ิมเนื้อหาเรื่องระเบียบข้อควรปฏิบัติของนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/คร ู
๒. ควรมีการประชุมครูพ่ีเลี้ยง ให้รับทราบบทบาทและหน้าที่  

ที่ประชุม  :  รับทราบและให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 ๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการ “การขยายผลส าเร็จการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอน้ าพองและมัญจาคีรีเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและรองรับอาเซียน” 
        หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล)  ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนเข้าร่วมโครงการการขยายผลส าเร็จการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในเขตอ าเภอน้ าพองและมัญจาคีรีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับอาเซียน   ซึ่งสาขาวิชา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จะด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ  บริเวณอาคารเรียนรวม 
(อาคาร  ๑๒)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
ก าหนดประชุมครั้งต่อไป :  วันพุธ   ที่  ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
เลิกประชุม  :  เวลา  ๑๒.๐๐ น.    
        
 
 
 

        (นางรจนา   ประสมพล) 
             ผู้ช่วยเลขานุการ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส รักษาบญุ)       
                                                                   รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน 

                                                   คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
           ประธานคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  


