
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕  

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว   ประธานกรรมการ 
๒. นายณรงค์ฤทธิ์  ทุ่งปรือ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายชัยนาถ  กาญจนะ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์    กรรมการ   
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นเรศ  ขวัญทอง   กรรมการ 

 ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล  กรรมการ  
๗. นางสาวสิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์    กรรมการ 

 ๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศวรรณรัศม์ อภัยพงค์  กรรมการ 
๘. นายสิทธิศักดิ์  โรจชะยะ    กรรมการ 
๙. นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา    กรรมการ 
๑๐. นายภูมินทร์  อินทร์แป้น    กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร จิตต์เพ็ชร   กรรมการ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์  เลขานุการ 
๑๓. นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
ผู้ไม่เข้าประชุม    

๑. นายกิตติพงศ์  เพทาย     ติดภารกิจ  
 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

๑. ขณะนี้ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะมี
จ านวนนักศึกษาที่ได้ยืนยันสิทธิ์และได้ช าระเงินแล้ว จ านวน ๑๐๙ คน โดยแยกเป็นหลักสูตรดังนี้ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จ านวน   ๔๐  คน 
แบ่งเป็น นศ. ๔ ปี  จ านวน ๑๒ คน และเทียบโอน จ านวน ๒๘ คน 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) จ านวน   ๒๘  คน 
แบ่งเป็น นศ. ๔ ปี  จ านวน ๕ คน และเทียบโอน จ านวน ๒๓ คน 



 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   จ านวน   ๒๔  คน 
แบ่งเป็น นศ. ๔ ปี  จ านวน ๑๒ คน และเทียบโอน จ านวน ๑๒ คน 

- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)   จ านวน   ๑๗  คน 
แบ่งเป็น นศ. ๔ ปี  จ านวน ๓ คน และเทียบโอน จ านวน ๑๔ คน 
 

2. เนื่องจากวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา 
และมีประกาศแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง งดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าว โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวนนักศึกษา ๕๗ คน สละสิทธิ์ไม่เข้ารับ จ านวน ๒๔ คน 
และนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนนักศึกษา ๗๐ คน สละสิทธิ์ไม่เข้า
รับ จ านวน ๓๓ คน รวมทั้ง ๒ ปีการศึกษา จ านวน ๑๒๗ คน  

3. จากที่มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญประชุมด่วน เรื่อง ให้อาจารย์เข้าไปฝังตัวหรือสร้างความ
เชี่ยวชาญ  โดยขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ติดตามและส่งรายชื่อไปยังกองบริหารงานบุคคล 

4. ในช่วงเดือนสิงหาคม ทางคณะมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ดังนี้ 
๔.๑ ฝ่ายวิชาการจะน านักศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ                   

ในระหว่างวันที่ ๑-๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  
๔.๒ กิจกรรมการจัดงานประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานระดับชาติ Engagement 

Thailand ครั้งที่ ๘ (The ๘th Engagement Thailand Annual Conference ๒๐๒๒) ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยคณะฯ จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดท าเกียรติบัตร          
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และจะมีนักศึกษาบางส่วนที่จะต้องไปช่วยงาน 

๔.๓ กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๓ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

๕. การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคการศึกษา โดยขอให้อาจารย์ปฏิบัติตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕      

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๔ หลักสูตร 
ดังนี้  

 

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

 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาค 

การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 

๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๕๘ คน ดังนี้ 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จ านวน   ๔๘  คน 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   จ านวน     ๓  คน 
3. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)   จ านวน     ๗  คน 

 
จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา จ านวน   
๕๘ คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมี
ความประพฤติดี  
 

๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ มคอ.๓,๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ การศึกษาที่ ๑       
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

๕.๔ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างอาจารย์พิเศษ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอที่ประชุมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการจ้างอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอนแทน ผศ.คณิศร บุญรัตน์ ที่ลาศึกษาต่อ ส่งผลให้ภาระงานในด้าน     
การสอนของอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตรมีจ านวนมากจนเกินไป  ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้าง ว่าที่ รต.ภาคภูมิ ศรีทองนวล เป็นอาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  มีมติเห็นชอบการจ้างอาจารย์พิเศษ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งที่ประชุม

ทราบ เนื่องจากตอนนี้ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้าง
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๑4 น 
 
 
 

(นางสาวทิพย์รัตน์   ช่วยธานี) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

     (นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์)           (ผศ.นเรศ ขวัญทอง) 

       ผู้จดรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


