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ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร 

ครั้ง 7/2559 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
……………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
 2.1    การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                
ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

4.2 รายงานผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4.3 รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปี 2559 งานจัดการศึกษา 
4.4 รายงานงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ที่ได้รับจัดสรร 
4.5 แผนการด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านไอที 
4.6 รายงานสถานะบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
4.7 รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1    พิจารณาแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 

ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเสนออ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
...................................................... 

1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
................................................................. 

2.1 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม  2559  
   ตามท่ีได้มีการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ครั้งที่  6/2559 เมื่อ
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ที่ผ่านมานั้น 
 บัดนี้ ส านักงานผู้อ านวยการ ได้จัดท า (ร่าง) รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 ดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 

เรื่องสืบเนื่อง 
................................................................. 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

................................................................. 

4.1   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ณ สิ้นไตรมาส 4          
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  ผู้ชี้แจง ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 

  ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 รับทราบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ณ สิ้น
ไตรมาส 4  (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559  โดยกองนโยบายและ
แผนรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ส าหรับเป็นตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 42 ตัวชี้วัด  

 ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
  

 
 จ ำนวนตัวชี้วัด (ตัว) 

 

  ตำมแผน   บรรลุเป้ำหมำย   ไม่บรรลุเป้ำหมำย  
พันธกิจที่ 1 ผลิตก ำลังคนด้ำนวิชำชีพฯ                 30                  20                  10  
พันธกิจที่ 2 ท ำนุฯ                   1                    1                    -  
พันธกิจที่ 3 สร้ำงงำนวิจัย                 10                    3                    7  
พันธกิจที่ 4 บริกำรวิชำกำรแก่สังคม                   1                    1                    -  

 
                 42                  25                   17  

 วิทยาลัยฯ จึงรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมบุคลากรฯ เพ่ือทราบ และใช้
ข้อมูลข้างต้นในการวางแผนการด าเนินการในปีต่อไป  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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4.2   รายงานผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                                                
ผู้ชี้แจง ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 

  ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 รับทราบการรายงานผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 
2559 โดยกองนโยบายและแผนรายงานเบิกจ่ายค่าไฟในช่วงเวลาดังกล่าว 

 ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2559 พบปัจจัยที่
ท าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1) จ านวนอาคารเรียน/ห้องปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนเครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึน 
3) ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานเพ่ิมข้ึน 
4) นักศึกษา/บุคลากรขาดจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน 

 วิทยาลัยฯ จึงรายงานผลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าเพ่ือทราบ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวาง
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
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4.3   รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2559 งาน
จัดการศึกษา  ผู้ชี้แจง ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 

  ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 รับทราบการรายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – รายรับจริง งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี 2559  โดยกองนโยบายและแผนรายงานประมาณการรายรับเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยงาน 
มีเพียง 4 หน่วยงานที่สามารถจัดหารายรับจริงได้สูงกว่าประมาณการรายรับ คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการนั้น 

 ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องมาจาก 
1) จ านวนนักศึกษารับจริงไม่เป็นไปตามแผน 
2) มีนักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษาจ านวนมาก 
3) มีนักศึกษารักษาสภาพจ านวนมาก 
4) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เข้มแข็ง 

 วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานประมาณการรายรับ -รายรับจริงเพ่ือทราบ และใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

................................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................ .............................. 

.................................................................................................... .......................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................... ........................................... 

....................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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4.4  รายงานงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับ
จัดสรร  ผู้ชี้แจง ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 

  ความเป็นมา 
 ตามหนังสือที่ ศธ 0584/970 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และหนังสือที่ ศธ 0584/1046 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยแจ้งการจัดสรร
ให้หน่วยงาน เบกิจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เพ่ือทราบ
และเตรียมแผนการเบิกจ่ายให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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4.5  แผนการด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านไอที                                                     
ผู้ชี้แจง ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 

  ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 รับทราบแผนการด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านไอที  
โดยมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดมาตรฐานของนักศึกษาต้องผ่านการสอบมาตรฐานทางไอทีและก าหนดเป็นเกณฑ์
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งใช้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 มอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้ด าเนินการนั้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงแจ้งแผนการด าเนินงานการทดสอบมาตรฐานความรู้ ความสามารถ
ด้านไอทีตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................. ................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................ ..............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................... ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
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4.6  รายงานสถานะบัณฑิต ปีการศึกษา 2558                                                                                  
ผู้ชี้แจง ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 

  ความเป็นมา 
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 รับทราบการรายงานสถานะบัณฑิต โดยกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
เกี่ยวกับสถานะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเร็จการศึกษาผ่านระบบภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตนั้น 

 โดยผลการประเมินสถานะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระระดับคณะ  บัณฑิตของ
วิทยาลัย มีผลการประเมิน ร้อยละ 54.10 แบ่งเป็น 

 
ผู้ส ำเร็จ

(คน) 
ผู้ตอบ 
(คน) 

ร้อยละ 
 มีงำนท ำ 

(คน) 
ร้อยละ 

หลักสตูรวิชำกำรจดักำร 30 29   96.67   12   41.38  
หลักสตูรวิชำกำรบญัช ี 47 47 100.00   31   67.39  
หลักสตูรวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 7 6   85.71   2  40.00  
หลักสตูรวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 4 4 100.00   2   50.00  
หลักสตูรวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 17 17 100.00   6   35.29  
หลักสตูรวิชำวิศวกรรมโยธำ 25 25 100.00   13   61.90  

 รวม 130 128   98.46   66   54.10  
 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงรายงานสถานะบัณฑิตเพ่ือทราบ  

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

4.7  รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย                                                                                  
ผู้ชี้แจง ฝ่ายวิชาการและวิจัย  ฝ่ายบริหารและวางแผน  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  ความเป็นมา 
 ฝ่ายวิชาการ 

 ฝ่ายบริหารและวางแผน 

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................ .............................. 

.................................................................................................... .......................................................................... 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1  พิจารณาแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560)  ผู้ชี้แจง ผศ.ชยณัฐ  บัวทองเก้ือ 

  ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ก าหนดตัวชี้วัดกลางและตัวชี้วัดหน่วยงาน

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นมาตรฐานในแต่ละรอบการประเมินนั้น 

 ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560) วิทยาลัยฯ เสนอแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและมีความเหมาะสม (รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม) 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

1) พิจารณาเห็นชอบแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2559 – 31 มีนาคม 2560) 

2) ลงนามแบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560) 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
เรื่องอ่ืน ๆ 
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