
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  

วันศุกรท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

ประชุมออนไลนดวยโปรแกรม google meet 

 

ผูเขาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร  ขันแกลว   ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยนาถ  กาญจนะ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

๓. นายสุรพงษ  อินทรเจียว    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยขวัญชีวา  หยงสตาร   กรรมการ  

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยนเรศ  ขวัญทอง   กรรมการ 

 ๖. นายนุอนันท  คุระแกว     กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสําราญ  โชคสวัสดิกร  กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยคณิศร บุญรัตน   กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพาสนา  เอกอุดมพงษ  เลขานุการ 

๑๐. นางสาวทิพยรัตน  ชวยธานี    ผูชวยเลขานุการ 
   

ผูไมเขาประชุม    

๑. นายรักชาติ บุหงาชาติ     ติดภารกิจ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน  สากุล   ติดราชการ 
๓. ดร.ประสิทธิ์ ศรีนคร     ติดภารกิจ 

๔. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ    ติดภารกิจ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. 

เม่ือครบองคประชุม ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร ขันแกลว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยี ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1. การรับปริญญาของนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงทาง

มหาวิทยาลัยฯ ไดเลื่อนกําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ  เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซ่ึงกําหนดการจะจัดในชวงระหวางวันท่ี ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนยประชุม

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สวนจะเปนวันและเวลาใด ทางสํานัก

พระราชวังจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 



 
 

2. ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ          
(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพ่ือเปนการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซ่ึงทางคณะฯ ไดรับผิดชอบพ้ืนท่ีในจังหวัดตรัง จํานวน ๓ ตําบล ซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ในป ๒๕๖๔  คือ ๑.ตําบลหาดสําราญ  ๒.ตําบลบางหมาก  และ ๓.ตําบลปะเหลียน โดยการจางตามรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนั้นๆ จํานวน ๕ คน เปนระยะเวลา ๑ ป จางเดือนละ 
๙,๐๐๐ บาท  

2. บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๐ คน เปนระยะเวลา ๑ ป  จางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
3. นักศึกษา จํานวน ๕ คน เปนระยะเวลา ๑ ป  จางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

และในป ๒๕๖๕ ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหทางมหาวิทยาลัยฯ สงเพ่ิม     
ไปนั้น ทางคณะฯ ก็ไดสงเพ่ิมไปอีก จํานวน ๓ ตําบล ในพ้ืนท่ีของจังหวัดตรังท่ียังคงเหลืออยูจากป ๒๕๖๔         
คือ ๑. ตําบลบาหวี ๒.ตําบลควนธานี และ ๓. ตําบลบางเปา 
 โดยในป ๒๕๖๔ ทางมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหอาจารยท่ีรวมทํากิจกรรมดังกลาวเปนโครงการ
บริการวิชาการท่ีไมกอใหเกิดรายได แตเปนโครงการบริการวิชาการสูชุมชน 

3. แผนการรับนักศึกษา ๒๕๖๔ ทางคณะฯ ไดแจงไปยังมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการรับ
นักศึกษา ท้ัง ๔ หลักสูตร หลักสูตร ๔ ป จํานวน ๓๐ คน เทียบโอน จํานวน ๓๐ คน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

   คณะกรรมการมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓      
เม่ือวันศุกรท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เสนอเพ่ือทราบ 

3.1 เรื่อง รายงานแผนการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม ประจําป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ งานพัฒนา 
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

ผศ.ขวัญชีวา หยงสตาร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนิน
โครงการและกิจกรรม ประจําป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๓  มีจํานวน ๕ โครงการ ซ่ึงทางงาน
พัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดดําเนินโครงการเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว และในปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีจํานวน ๕ โครงการ ซ่ึงเปนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการท้ังหมด และโครงการในสวนของสโมสรนักศึกษา         
มีจํานวน ๑๘ โครงการ โดยมี ๑๐ โครงการท่ีดําเนินการไปแลวบางสวน อีก ๒ โครงการซ่ึงไมสามารถดําเนินการได 
คือ ๑. โครงการกีฬาศรีวิชัยเกมสครั้งท่ี ๑๒ และ ๒.โครงการดาวเดือน (มหาวิทยาลัย) ซ่ึงยกเลิก เนื่องจาก       
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเหลืออีก จํานวน ๙ โครงการท่ีทางสโมสรฯ 
กําลังจะดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ เพ่ือใหทันกับงบประมาณของสโมสรฯ ภายใน
วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ และกิจกรรมท่ีอยูภายใตชมรมนักศึกษา ซ่ึงจะมีชมรมภายใตคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน ๕ ชมรม ๙ กิจกรรม คือ ๑.ชมรมวิศวะ-เทคโนอาสา ๒.ชมรมดนตรี ๓.ชมรมกีฬา ๔.ชมรม
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ๕.ชมรมวิชาการ มี ๓ โครงการ (ดําเนินการจัดไปแลว ๒ โครงการ คือ     
๑.โครงการ Sketup Support และ ๒.โครงการพ่ีสอนนอง (ไฟฟา) ) โดยทุกโครงการจะตองดําเนินการภายใต
ระเบียบพัสดุฯ 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 



 
 

3.2 เรื่อง รายงานช่ือนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา 
  ผศ.ขวัญชีวา หยงสตาร รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงให ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ
ทุนการศึกษา ซ่ึงทางคณะฯ มีนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา จํานวน ๒๔ ทุน ซ่ึงคณบดีไดกํากับใหอาจารยประจํา
หลักสูตร ชวยคัดเลือกนักศึกษาท่ีเดือดรอน หรือลําบาก เบื้องตนไวกอน เพราะวาสวนใหญทุนจะมาแบบเรงดวน 
พอถึงเวลาท่ีฝายพัฒนาฯ ประชาสัมพันธเรื่องทุนการศึกษา ทางหลักสูตรก็จะไดสงรายชื่อนักศึกษาเพ่ือการ
พิจารณาท่ีรวดเร็วทันตามเวลา  
 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

3.3 เรื่อง งบประมาณรายจาย และงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ไดรับจัดสรร 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทน ดร.ประสิทธิ์  ศรีนคร 
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน เนื่องจากติดภารกิจ แจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณรายจาย และงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือให
เกิดประโยชนคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องพิจารณา 

๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา  
๒๕๖๓ 

 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย    
ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติผลการ
เรียนของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

 
 

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ   
 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ประจําภาค 

การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓   

 

 

 
 

 



 
 

๕.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑              
ปการศึกษา ๒๕๖๓             
 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย    
ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติผลสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓๖ คน ดังนี้ 

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)   จํานวน   ๒  คน 
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร) จํานวน   ๑  คน 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)   จํานวน  ๓๑  คน 
4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมกอสราง)   จํานวน   ๑  คน 
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   จํานวน   ๑  คน 

 
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติผลสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จํานวน   

๓๖ คน เปนผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนและมี

ความประพฤติดี  

๕.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ มคอ.๓,๔ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย    

ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบอนุมัติ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ประจําภาค

การศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๕.๔ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒,แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา           

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย    

ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     

ปการศึกษา ๒๕๖๒, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลย ีไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓) เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงไดนําผลการประเมินคุณภาพและ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ



 
 
การศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ ,

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

๕.๕ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ,แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                

ปการศึกษา ๒๕๖๓ และ (ราง) เปาหมายคุณภาพ (KPI) ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคณะ 

  ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย    

ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ          

ปการศึกษา ๒๕๖๒, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ และ (ราง) เปาหมายคุณภาพ (KPI)         

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคณะ ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอย

แลว ดังนั้น ทางคณะฯ จึงไดนําผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ     

ระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๒ มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหการดําเนนิงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตอไป 

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ   เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๒, แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ และ (ราง) ) เปาหมายคุณภาพ (KPI) ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคณะ 

 

๕.๖ เรื่อง พิจารณาแผนการดําเนินงานบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานบริหาร    

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบแผนการดําเนนิงานบริหารความเส่ียง ประจําป 

งบประมาณ ๒๕๖๔ 



 
 

๕.๗ เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน 

ระดับคณะ 

ผูชวยศาสตราจารยพาสนา เอกอุดมพงษ ขออนุญาตท่ีประชุมชี้แจงแทนผูชวยศาสตราจารย       

ดร.ชัยวัฒน สากุล รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย เนื่องจากติดราชการ เสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน ระดับคณะ  
 

มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 

๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

-ไมมี- 

 

ปดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 
 

 

(นางสาวทิพยรัตน   ชวยธานี) 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางสาวพาสนา  เอกอุดมพงษ) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


