
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5  

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  
ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว   ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทุ่งปรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายกิตติพงศ์  เพทาย     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล  กรรมการ 

 5. นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์    กรรมการ   
 6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นเรศ  ขวัญทอง   กรรมการ 

 7. นางสาวสิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์    กรรมการ 
 8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์  กรรมการ 

9. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา    กรรมการ 
10. นายสิทธิศักดิ์  โรจชะยะ    กรรมการ 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์  เลขานุการ 

   
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายชัยนาถ  กาญจนะ     ติดภารกิจ 
2. นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี    ลา   

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑3.๐๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1. ทางคณะฯ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมครบวาระ 2 ปี  
2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 -2563 ณ ศูนย์ประชุม

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 หากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางส านักพระราชวังจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

3. จ านวนนักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 57 คน มีนักศึกษาจ่ายเงินแล้วจ านวน 24 คน โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จ านวน   ๒9  คน 



 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) จ านวน   ๑3  คน 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   จ านวน     6  คน 
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)   จ านวน     9  คน 
4. การขอเปิดการเรียนการสอบแบบ On – site ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ    

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
5. มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม Open house ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็น

การแนะน ามหาวิทยาลัยฯ และแนะน าคณะต่างๆ ไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. รวมถึง
ผู้ปกครอง โดยใช้ชื่อว่า ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2022 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/๒๕๖4      

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 

นางสาวสิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์มีบทบาทและเป็นเครื่องมือใช้ในทางสังคมมากยิ่งขึ้น เสมือนเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตซึ่งต้องเรียนรู้  
อยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลท าให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้ด าเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา      
4 ปีแล้วและครบก าหนดระยะการปรับปรุงหลักสูตร จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้อง      
กับเทคโนโลยี สังคม การด ารงชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21      
ทั้งให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทย  ซึ่งมีคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันเสนอข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพ่ือให้หลักสูตรได้น าไปแก้ไขปรับปรุงและด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) โดยให้แก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 



 
 

๕.2 เรื่อง พิจารณาสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุม
พิจารณาสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และใช้ในการรายงานประเมินตนเอง SAR ตามองค์ประกอบที่ 3 การบริการ  
ทางวิชาการ ระดับคณะฯ ทั้ งนี้  งานวิชาการและวิจัย ได้สรุปผลการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ          
และรายงานการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)             
ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งเป็นพ้ืนที่ ดังนี้ 
      - ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
      - ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
     - ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
      - ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
      - ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
 
 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑4.20 น 
 

 

 

     (นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์)           (ผศ นเรศ ขวัญทอง) 

       ผู้จดรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


