
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี 2/๒๕๖3  

วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖3  

ประชุมออนไลนดวยโปรแกรม google meet 

 

ผูเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร  ขันแกลว   ประธานกรรมการ 

2. นายชัยนาถ  กาญจนะ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

3. นายรักชาติ บุหงาชาติ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

4. ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร     กรรมการ 

 5. ผูชวยศาสตราจารยขวัญชีวา  หยงสตาร   กรรมการ  

 6. ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ์  ไชยชาญ   กรรมการ 

 7. นายนุอนันท  คุระแกว     กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  โชคสวัสดิกร  กรรมการ 

9. นายนเรศ  ขวัญทอง     กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยคณิศร บุญรัตน   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพาสนา  เอกอุดมพงษ  เลขานุการ 

12. นางสาวทิพยรัตน  ชวยธานี    ผูชวยเลขานุการ 
   

ผูไมเขาประชุม    

1. นายสุรพงษ  อินทรเจียว    ติดภารกิจ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน  สากุล   ติดราชการ 
3. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ    ลาปวย 

 

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑0.๐๐ น. 

เม่ือครบองคประชุม ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร ขันแกลว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1. จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 140  คน (รวมนักศึกษาท้ัง 4 ป และเทียบโอน) 

- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา        จํานวน  44 คน 

- หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร จํานวน  39 คน  

- หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จํานวน  40 คน  

- หลักสูตรวิศวกรรมกอสราง   จํานวน  27 คน  

 



 
 

2. แจงผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ในระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ใหดําเนินการรายงานการประเมิน
ตนเองฯ รอบ 12 เดือน ซ่ึงครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2563 ซ่ึงในรอบ 9 เดือน ดําเนินการอยูในระดับ 3.96 
คะแนน 

3. การเปดภาคการศึกษา เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยฯ กําหนดเปดในวันท่ี 29 มิถุนายน 2563
และทางมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินติดตั้งอุปกรณสําหรับรองรับการสอนออนไลน ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินการ        
ยังไมแลวเสร็จ จึงกําหนดชวงเปดภาคการศึกษาใหม เปนวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 และขอใหอาจารยท่ีปรึกษา
ชวยแจงใหนักศึกษาทราบ สวนกําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษายังคงกําหนดเปนวันท่ี 19 มิถุนายน 2563       
ของวิทยาเขตตรัง  

4. จากการท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ปรากกฎวามีนักศึกษาของคณะฯ ไมจบตาม
แผนการเรียนท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และอีกประเด็นท่ีเก่ียวตามตามท่ีไดอนุมัติผลสําเร็จของนักศึกษาปรากฏ     
วามีนักศึกษาท่ีไมไดรับเกียรตินิยม ขอใหทางสาขาและหลักสูตรชวยพิจารณาขอมูล เพ่ือชวยผลักดันใหนักศึกษา
ไดรับเกียรตินิยมมากข้ึน 

5. การประชุมเรื่องการรับปริญญา ประจําปการศึกษา 2562 ดวยสถานการณการระบาดของ    
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยฯ จะทําหนังสือขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2562 ถึงสํานักพระราชวัง โดยจะรับรวมกันในปการศึกษา 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/๒๕๖3      
เม่ือวันศุกรท่ี 24 เมษายน ๒๕๖3  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู KM ดานการจัดการเรียนการสอนและ
ดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562       
 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย    

ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการท่ีตางจังหวัด แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ

ผลการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 

2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ดานการวิจัย เรื่อง อยากไดทุนวิจัย จะทําอยางไรดี ปญหาและอุปสรรค บุคลากรในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งขอสังเกตในการพัฒนาโครงการ ดังนี้ 

- มีการปรับเปลีย่นโครงสราง รูปแบบของแหลงทุน ตามการบริหารจัดการของกระทรวงใหมฯ 
- ประเด็นวิจัยไมชัดเจนวาเปนโครงการวิจัยหรือโครงการพัฒนา  
- การเขียนโครงการ ของบวิจัย ยากข้ึน 
- ไมคอยมีงานตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ 

 
 
 
 



 
 
   แนวทางการจัดทํา 

1. ในเบื้องตนนําเสนอ พูดคุย ทําความรูจักแหลงทุนวิจัย โครงสราง รูปแบบของแหลงทุน ตาม
การบริหารจดัการของกระทรวงใหมฯ 
  2. การวิเคราะหโจทยวิจัย ประเด็นตางๆ ของแหลงทุนวิจัย 

3  การวิเคราะหศักยภาพนักวิจัย และ ความคลองตัวของการบริหารจัดการวิจัยในหนวยงาน 
  4. ตองวางแผนการเขียนบทความ ถาทําโดยไมมีการวางแผน โอกาสลมเหลวสูงมาก 
  5  คนหาเทคนิค วิชาการ เขียนโครงการวิจัยอยางไรใหโดนใจคนพิจารณาทุนวิจัย 

  ดานการเรียนการสอน เรื่อง การเสริมทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษานอกชั้นเรียน ปญหาและ

อุปสรรคสังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน

และการดําเนินชีวิตมากข้ึน ผูท่ีสามารถปรับตัวมีทักษะดานการสื่อสาร การแกไขปญหา ความคิดสรางสรรค     

การคิดเชิงวิพากษและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวัง       

ขององคกร ยอมเปนท่ีตองการของสถาบันองคกรตาง ๆ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนยุคใหมเพ่ือใหกาวทันสูโลก   

แหงอนาคต โดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับสังคมโลกนั้น จึงไมควรแตมุง        

ใหผูเรียน เรียนรูแคเนื้อหา สาระวิชาในหองเรียนเทานั้น แตผูเรียนควรเรียนรูโดยการสรางองคความรูจากแหลง

เรียนรูท่ีหลากหลายนอกหองเรียนและควรฝกทักษะท่ีจําเปนเพ่ือการดํารงชีวิตและการทํางานในศตวรรษใหม 

แนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
  1. การจัดการเรียนการสอน ท่ีหลากหลายเนนทฤษฎีและการปฏิบั ติ  การเรียนรูจาก
ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน เปนตน การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณการเรียนรู การทํางาน การประกอบอาชีพ 
  2.  การเสริมทักษะการเรียนรูใหแกนักศึกษานอกชั้นเรียนผานการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการ  
บูรณาการกับการวิจัย 
  3. จัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการ
เรียนรู การทํางาน การประกอบอาชีพ เชน เม่ืออาจารยผูสอนจัดโครงการบริการทางวิชาการฝกอบรมใหแก
บุคคลภายนอก ก็ใหนํานักศึกษาไปเปนผูชวยในการฝกอบรมทําใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงๆ ไปพรอมกับการ
ดําเนินโครงการ 
 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ   คณะกรรมการรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2  
ปการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) 

 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ แจงใหท่ีประชุมทราบวาทางหนวยทะเบียนและวัดผล 
แจงมายังคณะฯ เรื่องการอนุมัติผลการเรียนท่ีเปน (I) ของวิชาโครงงานของนักศึกษาไมตองผานคณะกรรมการ
ประจําคณะ ทางฝายเลขาฯ จึงขอยกเลิกระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม)  

 
 

๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 2             
ปการศึกษา  2562 (เพ่ิมเติม) 
 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน สากุล     

รองคณ บดีฝ ายวิชาการและวิจัย  เสนอ ท่ีประชุม พิ จารณ าอนุ มัติ ผลสํ า เร็จการศึกษาของนั ก ศึกษา                  

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) จํานวน 7 คน ดังนี ้

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   จํานวน   2  คน 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)   จํานวน   5  คน 
 
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จํานวน   

7 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวน   

และมีความประพฤติดี  
 

๕.3 เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 

 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารยดร.ชัยวัฒน สากุล      

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เสนอท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  และใชในการรายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ตามองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ระดับคณะฯ นั้น ท้ังนี้ งานวิชาการและวิจัย จึงไดสรุปโครงการ

บริการวิชาการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ประจําปงบประมาณ 2563 คือ โครงการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชน

บานโคกออกเปนชุมชนแหงการทองเท่ียว กิจกรรมยอยท่ี 3 โครงการออกแบบตราสัญลักษณตนแบบสินคาชุมชน

เพ่ือยกระดับสูสินคาไทยแลนด 4.0 พรอมท้ังรายงานประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริกาวิชาการ       

แกสังคม 

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

-ไมมี- 

 

ปดการประชุมเวลา ๑0.3๐ น 
 

 

(นางสาวทิพยรัตน   ชวยธานี) 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

     (นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ)           (ดร.ประสทิธิ์  ศรีนคร) 

       ผูตรวจรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


