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รายงานการประชุม 
กรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ครั้งที่  1 /๒๕61   
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

********************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม                 ประธาน 
๒. ผศ.ชยณัฐ   บัวทองเก้ือ 
๓. อาจารย์จิราภา   ชาลาธราวัฒน์ 
๔. อาจารย์วาจิศา จันทรักษ ์
๕. อาจารย์กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 
๖. อาจารย์นภดล   ศรภักดี    
๗. อาจารย์ประสาร   จิตร์เพ็ชร 
๘. อาจารย์ชลดา กาญจนกุล 
๙. อาจารย์ดุสิต   ชูพันธ์ 
๑๐. ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล 
๑๑. อาจารย์ชัยวัฒน์ ใหญ่บก         
๑๒. อาจารย์ทักษกร พรบุญญานนท์ 
๑๓. อาจารย์ปริญญา สุนทรวงศ์ 
๑๔. อาจารย์นทิตา จิรโสภณ 
๑๕. อาจารย์ไพโรจน์ แสงอ าไพ 
๑๖. อาจารย์อาคม       ลักษณะสกุล 
๑๗. อาจารย์อภิรัญธ์        จันทร์ทอง 
๑๘. อาจารย์สันติพงษ์      คงแก้ว 
๑๙. อาจารย์เกริกวุฒิ    กันเที่ยง 
๒๐. อาจารย์พิมพรรณ      จิตนุพงศ์ 
๒๑. อาจารย์นาตยา ชูพันธ์ 
๒๒. อาจารย์เมธาพร    มีเดช 
๒๓. อาจารย์ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย 
๒๔. อาจารย์กมลนันท์   ชีวรัตนาโชติ 
๒๕. อาจารย์อาทิตย์   สุจเสน    
๒๖. อาจารย์นิตยา   ทัดเทียม 
๒๗. อาจารย์สุภา กาญจนวงศ ์



 
 

๒๘. อาจารย์ศักรินทร์   กลีบแก้ว 
๒๙. อาจารย์สุพัชชา คงเมือง 
๓๐. อาจารย์อารีรัตน์       ชูพันธ์  
๓๑. อาจารย์เสาวคนธ์   ชูบัว 
๓๒. อาจารย์จุฑามาศ   พรหมมา 
๓๓. อาจารย์อัญชิษฐา กิ้มภู่ 
๓๔. อาจารย์น้ าฝน   จันทร์นวล 
๓๕. อาจารย์วกฤตชญา เทพสุริวงค์ 
๓๖. อาจารย์นาถนลิน สีเขียว 
๓๗. อาจารย์ชุลี    หมีรักษา 
๓๘. อาจารย์ทวีศักดิ ์ ศรีภูงา 
๓๙. อาจารย์ภิริญาภรณ์    เจริญโรจนปรีชา 
๔๐. ผศ.มริสา      ไกรนรา  
๔๑. อาจารย์ดวงพร   โสมสุข 
๔๒. อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง 
๔๓. MissDonna Grace  
๔๔. อาจารย์จิตติมา ชูพันธุ์ 
๔๕. นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง 
๔๖. นางกรวดี   เรืองทอง 
๔๗. นางกัญญารัตน์   ใจรักษ์ 
๔๘. นางเกษรา   พูลติ้ม 
๔๙. นางสาวจรินพร   กิจบุญชู 
๕๐. นางสาวจันติมา ย้อยญาต ิ
๕๑. นางจิราวรรณ สุดใจใหม่ 
๕๒. นายจีรศักดิ์  เสนเรือง 
๕๓. นายไฉน   วรรณประดิษฐ 
๕๔. นางสาวชนิตา แซ่ด่าน    
๕๕. นางสาวชันดานีย์   ทรัพย์พจน์ 
๕๖. นางสาวชุติมา เรืองทอง 
๕๗. นางสาวญาณนันท์  รับความสุข 
๕๘. นายทศพร   ใจรักษ์ 
๕๙. นางสาวทิพยางค์   ทองสง 
๖๐. นางนนทยา   ใจรักษ์ 
๖๑. นางสาวนพวรรณ   ทองบุญชู 
๖๒. นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว  
๖๓. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง 
๖๔. นายบุญล้อม รักษาพันธ์ 
๖๕. นางสาวปรางทิพย์   พุทธสุภะ 
๖๖. นางสาวพีรพร   รักษาคุณ 
๖๗. นางสาวฟาริสา   แวลาเตะ 



 
 

๖๘. นายมนต์ชัย   ใจรังษี    
๖๙. นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส 
๗๐. นางรัชนู   ใยสุหร่าย 
๗๑. นายศักดิ์ชาติ   วุฒิกรณ์ 
๗๒. นางสาวศิริขวัญ   ศรีนวล 
๗๓. นางสาวศิริทรัพย์   คล้ายโพธิ์ 
๗๔. นายศุภณัฐ   พรหมคีรี 
๗๕. นายศุภวัฒน์   จันทร์ปราง 
๗๖. นายสมชาย    เรืองทอง 
๗๗. นางสายหยุด  ด้วงหวัง 
๗๘. นางสาวสุจิตรา สิงห์ลอ 
๗๙. นายสุชาติ   แป้นศรีนวล 
๘๐. นายสุทธิเดช   เกศมี 
๘๑. นายอนุสรณ ์ สนธิคุณ 
๘๒. นางอมรรัตน์ ไกรปราบ 
๘๓. นางสาวอริญรดา มานพศิลป์ 
๘๔. นางเอกอนงค ์ จันทร์ปราง 
๘๕. นางสาวเมธาวี   ทองโชติ 
๘๖. นายภานุพงศ ์ หนูใย 
๘๗. นายรณรุต ผลหิรัญ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี  ลาป่วย 
2. อาจารย์สันติ   การีสันต์  ลาป่วย 
3. นายเข้มนท ี ศรีสุขล้อม  ติดราชการ 
4. นางสาวญาณนันท ์ รับความสุข  ลาพักผ่อน 
5. นางสาวสุภาพร พรหมอนุมัต ิ  ลาพักผ่อน 
6. นางมณเฑียร อรุณรักษ์  ลาป่วย 
7. นายจีรศักดิ์ เสนเรือง  ลาป่วย 
8. นายทวีศักดิ์ จันทร์สน  ลาป่วย 

  

เริ่มประชุมเวลา  16.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม ประธาน         
(ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 1/2561     
โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใหม ่
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 162-1/2561 ณ วันที่ 26  

มกราคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหม่ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว  ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เป็นคณะที่เปิดใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
วันที่ 26 มกราคม 2561  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ปฏิบัติวันที่ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 

- นางวาศินี  จิตภูษา  ด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2  ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา 

- งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ 9th  Coach the Coacher Program 
of Mice Industry ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราช
สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถเข้า
ร่วมได้ทุกหลักสูตรวิชา หากอาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถด าเนินการดังนี้ 

(1) แจ้งความประสงค์ไปยังฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพ่ือทาง
ฝ่ายวิชาการฯ จะได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อจัดส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

(2) หลังจากส่งรายชื่อไปยังฝ่ายวิชาการและวิจัยเรียบร้อย ให้ด าเนินการสมัครผ่านระบบอีก
ครั้งหนึ่ง 

- มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 22 – 
24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย โดยวิทยาลัยฯ สามารถเข้าร่วมและเตรียมผลงานเพ่ือจัดบูธ  ผลงานที่น าเสนอทุกชิ้นที่
เข้าร่วมจะได้รับเงินสนับสนุนชิ้นละ 1,000 บาท ในส่วนรายละเอียดที่ชัดเจน ทางมหาวิทยาลัยฯ 
จะด าเนินการท าการส ารวจมาอีกครั้ง 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยแนะนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาภาคใต้” ระหว่างวันที่ 17 – 18 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม คือ ค่าลงทะเบียนส าหรับอาจารย์และนักวิจัยคนละ 1,000 บาท 
 

- งานสัมมนา 3rd  Liberal Arts National Conference ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561  
ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 
 

1.3  งานวิจัยค้างส่ง 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะมีติดตามงานวิจัยที่ค้างเบิกและค้าง
จัดส่งเล่ม โดยจะประสานและจัดท าหนังสือไปยังแต่ละพ้ืนที่ โดยจะให้ระยะเวลาด าเนินการส าหรับบุคคลที่ค้างเบิก
จ านวน 90 วัน หลังจากที่ได้รับการประสานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้จึงขอแจ้งไปยั งหัวหน้าสาขา หัวหน้า
หลักสูตรวิชา แจ้งข้อมูลไปยังอาจารย์ของแต่ละสาขา/หลักสูตรวิชา เพ่ือรับทราบข้อมูลเบื้องต้น 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
1.4  การปรับเวลาในการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งการปรับเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในการนี้วิทยาลัยฯ จึงขอก าหนดรายละเอียดเพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดการของกองบริหารงานบุคคลดังนี้ 
  วันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์/บุคลากรทุกท่านส่งแบบประเมินไปยังหัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน เพ่ือ 
      ด าเนินการประเมินเบื้องต้น 
  วันที่ 5 มีนาคม 2562 หัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน รวบรวมแบบประเมิน ส่งรองผู้อ านวยการแต่ 
      ละฝ่าย 
  วันที่ 6 มีนาคม 2561 รองผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย รวบรวมแบบประเมิน ส่งแผนกงานบุคลากร 
       เพ่ือรวบรวมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติ 
      ราชการ 
  วันที่ 8 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
  วันที่ 9 มีนาคม 2561 รวบรวมแบบประเมินจัดส่งไปยังรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต 
      นครศรีธรรมราช 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561   
เวลา 16.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30        
กันยายน 2560) 
  ความเป็นมา  
  ตามท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รายงานผลการด าเนินงานและ
รายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งกองทุนหน่วยงาน และ
กองทุนมหาวิทยาลัยฯ ในคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  
  



 
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ 

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ต่อ
บุคลากรวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

 ความเป็นมา  

ตามท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ
ในด้านต่างๆ ทั้งการแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจและ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มี
พัฒนาการทางด้านวิชาการและมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ รวมถึงเป็นการ
สร้างเครือข่ายในวิชาชีพนั้น 

ผลการแข่งขัน 

1. การการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
ชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) 
ชนะเลิศ การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) 
ชนะเลิศ การตอบค าถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ 
ชนะเลิศ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ 

  
2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุมศึกษา 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.3 รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
  ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มีโครงการที่คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษารับผิดชอบประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 11 รายการ ได้มีการด าเนินการเสร็จสิ้นไปทั้งสิ้น 10 โครงการ 
และได้มีการยกเลิกไป 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับที่ โครงการ สถานะ 
1 โครงการสอนน้องร้องเพลงและสานใจน้องพ่ีศรีวิชัยขนอม เสร็จสิ้น 
2 โครงการไหว้ครู เสร็จสิ้น 
3 โครงการ CIM Freshymen Contest 2017 เสร็จสิ้น 
4 โครงการสาทรเดือนสิบ เสร็จสิ้น 
5 โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหา

กรรมและการจัดการ "ข้อล้อมเกมส์ 2017" เสร็จสิ้น 
6 โครงการท าบุญวันคล้ายวันจัดตั้งวิทยาลัยฯ ครบรอบ 22 ปี เสร็จสิ้น 
7 โครงการอบรมประกันคุณภาพ เสร็จสิ้น 
8 โครงการแต้มสีเติมฝัน เสร็จสิ้น 
9 โครงการเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เสร็จสิ้น 
10 โครงการลอยกระทง ยกเลิก 
11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เสร็จสิ้น 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จะหมดวาระลงในวันที่   28 

กุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2561  ผล
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรสักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3  รายงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
       เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,572,500 บาท  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท แผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายบริหารและวางแผนมีหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน หมวดสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หลักสูตรวิชา ชั้นปี ต าแหน่ง 
1 นายศิวกร  ขุนชุม การบัญชี 2 นายกสโมสรนักศึกษา 
2 นายอานนท์  ทองน้อย การโรงแรมฯ 2 อุปนายกคนที่ 1 
3 นางสาวณลาเพชร  พูลสมบัติ วิศกวกรรมไฟฟ้า 2 อุปนายกคนที่ 2 
4 นางสาวสุนิษา  ขนอม การบัญชี 2 เลขานุการ 
5 นางสาวสิราวรรณ  ศรชัย การบัญชี 2 เหรัญญิก 
6 นางสาวธีรนาฏ  เวียงอินทร์ วิศวกรรมโยธา 2 ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
7 นายอรรถพล  ปาละกุล วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ประธานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
8 นางสาวพิมพ์ชนก กล่อมเกลี้ยง การจัดการ 2 ประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
9 นายวสันต์  ศรีละมุล วิศวกรรมโยธา 2 ประธานฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 

10 นางสาวน้ าทิพย์  ชัยทอง วิศกรรมโยธา 2 ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
11 นางสาวิฬาวรรร  พุดสงคราม การโรงแรมฯ 2 ประธานฝ่ายนันทนาการ 
12 นางสาวสุภาวด ี อินทรเพชร การบัญชี 2 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
13 นางสาวนันทการ  ช่อสลิด การบัญชี (เทียบโอน) 1 ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ 
14 นายพรพิชิต  ฉิมชนะ ระบบสารสนเทศฯ 2 ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
15 นายแมนสรวง  เสมอภาค การบัญชี 1 ประธานฝ่ายบริหารทรัพย์สินและ

จัดหารายได้ 



 
 

รายงานรายละเอียดการด าเนินการงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

การด าเนินการ 

1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จ าลอง 
จ านวน 1 ชุด 

700,000 รอส่งมอบ 

2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
โยธา จ านวน 1 ชุด 

2,500,000 รอส่งมอบ 

3 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
จ านวน 1 ชุด 

1,800,000 ก าลังด าเนินการส่งมอบ 

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000,000  
 
 

รายงานรายละเอียดการด าเนินการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

การด าเนินการ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 
จ านวน 1 งาน 

2,424,000 ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จ านวน 1 งาน 148,500 รอโอนเงินเพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่าย 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,572,500  
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.4 รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีบันทึกที่   

ศธ ๐๕๘๔/1178  ลงวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕60 แจ้งปฏิทินและมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕61 ฝ่ายบริหารและวางแผน ติดตามผลการรายงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 จากหน่วยงาน และได้ด าเนินการรายงานข้อมูลดังกล่าวในระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย และขอรายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

 

 



 
 

รายละเอียดการด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจ าปี 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 61 – มี.ค. 61) 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

วัน/เดือน/
ปี  

สถานะ
โครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกทักษะปฏิบัตินักศึกษาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อย
ที่ 3 ศึกษาระบบการจัดการท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 

55,200.00 ม.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.น้ าฝน จันทร์นวล 
 088-3996498 

2 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 

200,000.00 ม.ค. 61 
- 

พ.ค 61 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.วาจิศา จันทรักษ์ 
 089-8733183 

3 โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 1 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา 

30,400.00 ม.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ชูเกียรติ ชูสกุล  
081-9562007 

4 โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา : กิจกรรมย่อยที่ 2 
กิจกรรมแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ณ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ 

19,600.00 ม.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ชูเกียรติ ชูสกุล  
081-9562007 

5 โครงการแข่งขันทักษะทางด้านบัญชี 70,000.00 ม.ค. -61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ภริศฑ์ชาก์  ชดช้อย  
096-8814148 

6 โครงการนิทรรศการวิชาการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์(ไสใหญ่) 

120,000.00 
 

ม.ค. -61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คุณศุภณัฐ  พรหมคีรี 
081-0861731 

7 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรมย่อยท่ี 7 
English Clinic 

33,700.00 ม.ค. 61 
- 

ส.ค. 61 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ดวงพร  โสมสุข 
089-47022070 

8 โครงการการให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า - 
บ่อโก : กิจกรรมย่อยที่ 1 การวางแผน
และการจัดรายการน าเที่ยว ชุมชนบ้าน
ท่า-บ่อโก 

15,000.00 ม.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.จุฑามาศ พรหมมา  
084-3309981 

9 โครงการการให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า 
–บ่อโก  กิจกรรมย่อยที่ 2 การบริการ
วิชาการด้านการบัญชีชุมชนบ้านท่า-บ่อ
โก 

15,000.00 ม.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.กมลนันท์ ชีวารัตนาโชติ 
080-5287222 



 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

วัน/เดือน/
ปี  

สถานะ
โครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการการให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า - 
บ่อโก : กิจกรรมย่อยที่ 3 การให้บริการ
วิชาการด้านวิศวกรรมโยธา สร้างฐานการ
เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

40,000.00 ม.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ชัยวัฒน ์ใหญ่บก 
 082-1323812 

11 โครงการการให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า 
– บ่อโก : กิจกรรมย่อยที่ 5 การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ชุมชนบ้านท่า-บ่อโก 

50,000.00 ก.พ.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.อภิรญัธ์ จันทร์ทอง 
 087-2801366 

12 โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรมย่อยท่ี 8 
khanom Tourist Guide 

31,530.00 ก.พ.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ดวงพร  โสมสุข
089-47022070 

13 โครงการศรีวิชัยขนอมวิชาการ 200,000.00 ม.ค. -61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คุณชุติมา  เรืองทอง 
083-1765383 

14 โครงการยูทีนสแควร์เส้นทางสู่อาชีพ : 
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมจัดท าโพ
สเตอร์/แผ่นพับ/และสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมให้ความรู้
ต่างๆ 

95,000.00 ก.พ. 61 
- 

พ.ค. 61 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คุณนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว 
083-5929434 

15 โครงการยูทีนสแควร์เส้นทางสู่อาชีพ : 
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสาขา/หลักสูตรวิชา 

25,000.00 ก.พ. 61 
- 

พ.ค. 61 

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

คุณนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว 
083-5929434 

16 โครงการฝึกทักษะปฏิบัตินักศึกษาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อย
ที่ 4 ปฏิบัติการมัคคุเทศก์เส้นทางภาค
กลาง-อีสาน-ภาคเหนือ 
 

117,040.00 ก.พ.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.จุฑามาศ พรหมมา  
084-3309981 

17 โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 

140,000.00 มี.ค.-61 ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

อ.เสาวคนธ์ ชูบัว  
089-9391889 
 

18 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรมย่อยท่ี 1 
ค่ายภาษาอังกฤษสัญจร 

28,000.00 มี.ค. 61 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.ดวงพร โสมสุข  
089-47022070 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

วัน/เดือน/
ปี  

สถานะ
โครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
: กิจกรรมที่ 1 วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

7,040.00 มี.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คุณสายหยุด ด้วงหวัง 
 089-7306134 

20 โครงการอบรมทักษะการให้บริการอย่าง
มีคุณภาพส าหรับพนักงานในกลุ่มธุรกิจ
บริการ 

25,000.00 มี.ค.-61 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อ.นาถนลิน  สีเขียว 
082-7599251 

21 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอก : กิจกรรมที่ 1 ร่วมการแข่งขัน
กีฬา ศูนย์กีฬา หมู่ที่ 8 ต าบลควนทอง 

- มี.ค.-61 ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

อ.ชุลี หมีรักษา  
061-7722199 

22 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - มี.ค.-61 ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

คุณเข้มนที ศรีสุขล้อม 
 087-3894229 

  มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

   เลิกประชุมเวลา  12.45 น. 
 
 
 
 
       ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง) 
                                                          เลขานุการ  
 
 
 
                     ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม                
                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) 
                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 


