
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 6/๒๕๖4  

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖4  
ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สากุล   ประธานกรรมการ 
2. นายชัยนาถ  กาญจนะ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายสุรพงษ์  อินทรเจียว    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4. นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์    กรรมการ  
 5. ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร     กรรมการ  
 6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นเรศ  ขวัญทอง   กรรมการ 

 7. นางสาวสิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร บุญรัตน์   กรรมการ 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์  เลขานุการ 
10. นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ส าราญ  โชคสวัสดิกร  เกษียรอายุราชการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว   ติดภารกิจ 
3. นายรักชาติ บุหงาชาติ     ติดภารกิจ 
 
 

 

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    

ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1. ทางคณะฯ ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขา โดยสาขาวิศวกรรม       
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ขวัญทอง และสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นนางสาวสิริรักษ์  ขันฒานุรักษ์  

2. เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าราญ โชคสวัสดิกร เกษียณอายุราชการ จึงไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการประจ าฯ ต่อได้  
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติ รับรองรายงานการประชุมแจ้ งเวียนคณะกรรมการประจ าคณะ               
ครั้งที่ 5/๒๕๖4      
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพื่อทราบ 

3.1 เรื่อง แผนงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ          

แผนงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งฝ่ายพัฒนาฯ มีโครงการที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 7 โครงการ  

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.2  เรื่อง แผนงานสโมสรนักศึกษางบประมาณ 2564 
 นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ          

แผนงานสโมสรนักศึกษางบประมาณ 2564 โดยได้รับอนุมัติโครงการจ านวน 9 โครงการ เป็นเงินจ านวน 
17,451 บาท  

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.3  เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าป ี
งบประมาณ 2564    

นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
รายงานผลการด าเนินโครงการงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564               
ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี และด าเนินการไปตามแผนงานทุกกิจกรรม 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.4  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564     
นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ 

รายงานผลการด าเนินโครงการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับ    
จากนักศึกษาเป็นอย่างดี และด าเนินการไปตามแผนงานทุกกิจกรรม 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.5  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประจ าปี 2565 
นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ   

การจัดสรรงบประมาณงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ประจ าปี 2565  

มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

 
 
 



 
 

3.6  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจ าปี 2565   
นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การ

จัดสรรงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจ าปี 2565   

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.7  เรื่อง  ทุนการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 
นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 1/2564      โดยฝ่ายพัฒนาฯ สามารถจัดหาทุนให้แก่นักศึกษาได้จ านวน 42 ทุน 
เป็นเงินจ านวนเงินประมาณ 300 ,000-400,000 บาท เพ่ือมาช่วยเหลือนักศึกษา และมีอีก 3 ทุนที่ก าลัง
เปิดรับสมัคร 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.8  เรื่อง  รายงานผลการส ารวจการฉีดวัคซีน COVID – 19 
นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ

รายงานผลการส ารวจการฉีดวัคซีน COVID – 19    ซึ่งคณะฯ มีนักศึกษา จ านวน 460 คน นักศึกษาตอบแบบ
ส ารวจ 397 คน  ติดเชื้อ 10 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 238 คน และมีนักศึกษา 149 คน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 
 

3.9  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 ได้รับจัดสรร 

ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับจัดสรร          
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 16,948,600 บาท และงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับจัดสรรจ านวน 9,312,400 บาท และคณะฯ มีเงินรายได้สะสม         
จ านวน 15,193,545.89 บาท 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  
๒๕๖4 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้  

 

๑. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 



 
 

๒. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 
๓. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง) 
๔. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 

 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจ าภาค 

การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4   
 

๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1              
ปีการศึกษา ๒๕๖4             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 จ านวน 34 คน ดังนี้ 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)   จ านวน   12  คน 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) จ านวน     5  คน 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)   จ านวน   16  คน 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมก่อสร้าง)   จ านวน     1  คน 

 
จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา จ านวน   
34 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมี
ความประพฤติดี  

๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ มคอ.๓,๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4  

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจ าภาค
การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 



 
 

๕.๔ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์  AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2563 ,                
(ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ปีการศึกษา 2563,(ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2564 
ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร  
 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติคณะกรรมการประจ าคณะ  มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0   
ปีการศึกษา 2563,(ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับ
หลักสูตร 
 

  ๕.5 เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 และ (ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณา 
ผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ (ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ 
(KPI) ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ 

 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติคณะกรรมการประจ าคณะ  มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 , แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ (ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ 

 

  ๕.6 เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565) 

  ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 
2565)  

 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 



 
 

   มติคณะกรรมการประจ าคณะ  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565) 

 
  ๕.7 เรื่อง พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  2565    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา เอกอุดมพงษ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

จึงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

   มติคณะกรรมการประจ าคณะ  มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ สากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  สอบถามถึงเรื่อง    
การขอโอนย้ายของอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรม   
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง โดยนางสาวขวัญชีวา หยงสตาร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง ได้ชี้แจงให้ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการขอโอนย้ายจากมหาวิทยาลัยฯ 
และยังสอบถามถึงการขอลาศึกษาต่อของผศ.คณิศร บุญรัตน์  โดยผศ.คณิศร ได้ชี้แจงว่ายังติดปัญหาของบุคลากร
ที่จะมาทดแทน และเอกสารในการแจ้งการขอขยายทุนล่าช้า ท าให้ต้องเลื่อนการลาศึกษาต่อ 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑2.0๐ น 
 

 

(นางสาวทิพย์รัตน์   ช่วยธานี) 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

     (นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ์)           (ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร) 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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