
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

คร้ังท่ี 3/๒๕๖3  

วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน ๒๕๖3  

ประชุมออนไลนดวยโปรแกรม google meet 

 

ผูเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร  ขันแกลว   ประธานกรรมการ 

2. นายชัยนาถ  กาญจนะ     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ   

3. นายสุรพงษ  อินทรเจียว    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. ดร.ประสทิธ์ิ  ศรีนคร     กรรมการ 

 5. ผูชวยศาสตราจารยขวัญชีวา  หยงสตาร   กรรมการ  

 6. ผูชวยศาสตราจารยวีระศักด์ิ  ไชยชาญ   กรรมการ 

 7. นายนุอนันท  คุระแกว     กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  โชคสวัสดิกร  กรรมการ 

9. นางสาวสริิรักษ  ขันฒานุรักษ    กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยคณิศร บุญรัตน   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยพาสนา  เอกอุดมพงษ  เลขานุการ 

12. นางสาวทิพยรัตน  ชวยธานี    ผูชวยเลขานุการ 
   

ผูไมเขาประชุม    

1. นายรักชาติ บุหงาชาติ     ติดภารกิจ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน  สากุล   ติดราชการ 
3. นายนเรศ  ขวัญทอง     ติดราชการ 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา เวลา ๑0.๐๐ น. 

เมื่อครบองคประชุม ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร ขันแกลว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1. ในวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางผูวาราชการจังหวัดตรัง ไดขอใชหองประชุมอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใชสําหรับประชุมหัวหนาสวนราชการ ดังน้ันทางวิทยาเขตตรัง จึงขอความรวมมือให          

แตละคณะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานวิจัย หรือผลงานของนักศึกษา เพื่อมาจัดแสดงในวันดังกลาว 

2. ตามที่คณะฯไดเขียนโครงการเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยดําเนินการผานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะฯ ไดสง

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงมหาวิทยาลยัไป จํานวน 2 ตําบล คือ ตําบลหาดสําราญและตําบลบางหมาก ซึ่งในเบื้องตน
ไดรับการพิจารณาแลว และรออนุมัติเบิกจายเงิน  



 
 

3. จํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 151  คน (รวมนักศึกษาทั้ง 4 ป และเทียบโอน) 

- หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา        จํานวน  48 คน 

- หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรและการสื่อสาร จํานวน  31 คน  

- หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จํานวน  43 คน  

- หลักสูตรวิศวกรรมกอสราง   จํานวน  29 คน  

4. เรื่องมาตรการตางๆ กอนเปดภาคการศึกษา ขอใหแตละหลักสูตรชวยดําเนินการ
ประชาสัมพันธตามประกาศของกระทรวงฯ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ใหนักศึกษาทราบ โดยใหนักศึกษา
และบุคลากรทุกคนสวมหนากากอนามัย ซึ่งทางคณะฯไดจัดเจลแอลกอฮอลไวให นักศึกษา บุคลากร           
อยางเพียงพอ ตามจุดตาง ๆ ภายในอาคาร 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/๒๕๖3      
เมื่อวันศุกรที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖3  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทราบ 

3.1 เร่ือง งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ดร.ประสิทธ์ิ  ศรีนคร รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวการ
ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

 มติคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเน่ือง 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองพิจารณา 

๕.๑ เร่ือง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2562 
 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตที่ประชุมช้ีแจงแทนผูชวยศาสตราจารย    
ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เน่ืองจากติดราชการที่ตางจังหวัด เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2562 จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี  

 

๑. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกอสราง) 
๒. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
๓. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) 
๔. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
 
 

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ   
 



 
 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาค 

ภาคการศึกษาฤดูรอน/2562  จํานวน 4 หลักสูตร 
 

๕.๒ เร่ือง พิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2562             
 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตที่ประชุมช้ีแจงแทนผูชวยศาสตราจารย    
ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เน่ืองจากติดราชการที่ตางจังหวัด เสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2562 จํานวน 14 คน ดังน้ี 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)   จํานวน   2  คน 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) จํานวน   2  คน 
3. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   จํานวน   6  คน 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกอสราง)   จํานวน   4  คน 

 
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จํานวน   

14 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาฤดูรอน/2562 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและมีความประพฤติดี  

 

๕.๓ เร่ือง พิจารณาอนุมัติ มคอ.3,4 ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

  ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตที่ประชุมช้ีแจงแทนผูชวยศาสตราจารย    

ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เน่ืองจากติดราชการที่ตางจังหวัด เสนอที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563  

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติ มคอ.3 และ มคอ.4 ประจําภาคการศึกษา

ที่ 1 ปการศึกษา 2563 
 

๕.4 เร่ือง พิจารณาประเด็นความเสี่ยง 

  ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ  อางถึงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของคณะฯ โดยคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโนบาย แนวทางในการดําเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยง การวิเคราะห ระบุปจจัย จัดลําดับความสําคัญของปจจัยความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ี        

ไดประชุมและสรุปประเด็นความเสี่ยงมาเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยง 
 

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติประเด็นความเสี่ยง 
 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ผูชวยศาสตราจารยขวัญชีวา หยงสตาร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ขอช้ีแจงตามที่        
งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดจัดทําแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยการนําเสนอแผนการดําเนิน
กิจกรรมโครงการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และรายงานผลการใชจายงบประมาณในรูปแบบ    
งบดุล พรอมทั้งสรุปผลการดําเนินการดําเนินโครงการทั้งหมดของสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
 

ปดการประชุมเวลา ๑1.4๐ น 
 

 

(นางสาวทิพยรัตน   ชวยธานี) 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

     (นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ)           (ดร.ประสิทธ์ิ  ศรีนคร) 

       ผูตรวจรายงานการประชุม                             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


