
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 2/๒๕๖5  

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖5  
ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว   ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทุ่งปรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายชัยนาถ  กาญจนะ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์    กรรมการ   
 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นเรศ  ขวัญทอง   กรรมการ 

 6. นางสาวสิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์    กรรมการ 
 7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์  กรรมการ 

8. นายสิทธิศักดิ์  โรจชะยะ    กรรมการ 
9. นายภูมินทร์  อินทร์แป้น    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร จิตต์เพ็ชร   กรรมการ 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์  เลขานุการ 
12. นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายกิตติพงศ์  เพทาย     ติดภารกิจ  
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล  ลา 
3. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา    ติดภารกิจ 
  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑0.๐๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1. ทางคณะฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนอาจารย์เป็นคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ิมอีก 2 ท่าน คือ  
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร จิตต์เพ็ชร อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมก่อสร้าง 
1.2 อาจารย์ภูมินทร์  อินทร์แป้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการ  
  สื่อสาร 



 
 

2. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 (ร่าง) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ระยะปานกลาง 5 ปี ได้เข้าสู่     
ที่ประชุมผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยฯ และ จะเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งจะมีการน าแผนนี้มาใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา พศ.2566-2570  

3. จ านวนนักศึกษา ขณะนี้ระบบการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.นั้น อยู่ในรอบ     
ที่ 3.4 ซึ่งจะสิ้นสุดการเปิดรับสมัครในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 และระดับ ปวส. จะมีรอบ 3.5 และ 3.6 
รอบละ 15 วัน ส่วนระบบ TACAS จะเปิดรับรอบที่ 4 ในวันที่ 11-31 พฤษภาคม 2565 และในขณะนี้มี   
จ านวนนักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จ านวน 79 คน  ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จ านวน   37  คน 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) จ านวน   20  คน 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   จ านวน   14  คน 
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)   จ านวน     8  คน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/๒๕๖5      

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ          
ผลการด าเนินงานงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการงานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จ านวน 7 โครงการ ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นจ านวน 6 โครงการ ยกเลิกจ านวน      
1 โครงการ และมีโครงการสโมสรนักศึกษา จ านวน 16 โครงการ ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น จ านวน 13 โครงการ 
ยกเลิกจ านวน 2 โครงการ และขอเลื่อนจัด จ านวน 1 โครงการ 
  

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.2  เรื่อง รายงานแผนการด าเนินงานงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปี 
การศึกษา 2565 

 นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ          
แผนการด าเนินงานงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 82 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 105 คน 

2. แผนการด าเนินงานสโมรสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565  
3. แผนการด าเนินงานงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  
๒๕๖4 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจง
แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากลาป่วย เสนอที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน             
4 หลักสูตร ดังนี้  

 

๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
๒. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) 
๓. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง) 
๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 

 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาค 

การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4   
 

๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 2              
ปีการศึกษา ๒๕๖4             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชี้แจงแทน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากลาป่วย เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน 42 คน ดังนี้ 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จ านวน   19  คน 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) จ านวน     8  คน 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   จ านวน   12  คน 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)   จ านวน     3  คน 

 
จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา จ านวน   
42 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมี
ความประพฤติดี  

 



 
 

๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ มคอ.๓,๔ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖4 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชี้แจงแทน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากลาป่วย เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖4  

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ การศึกษาฤดูร้อน       
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

๕.๔ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ชี้แจงแทน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องจากลาป่วย เสนอที่ประชุมพิจารณา
ผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  
 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  มีมติเห็นชอบผลผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและ   
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 

 

ปิดการประชุมเวลา ๑1.17 น 
 
 
 

(นางสาวทิพย์รัตน์   ช่วยธานี) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

     (นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์)           (ผศ นเรศ ขวัญทอง) 

       ผู้จดรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


