
 
 

ห น้ า  ๑ | 7 

 

 
รายงานการประชุม 

กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  6/๒๕63   

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ  

********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
3.   อาจารย์วชิร   ยั่งยืน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
4. อาจารย์วาจิศา  จันทรักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม  กรรมการ 
6. อาจารย์เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
7.  อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
8.  อาจารย์ทักษกร  พรบุญญานนท์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
9. อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
10. อาจารย์พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี  กรรมการ 
11. อาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ  กรรมการ 
12. อาจารย์มรกต  การดี หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ กรรมการ 
13. อาจารย์นาถนลิน สีเขียว หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ  กรรมการ 
14. นางสายหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
15. นายรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
16. นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
17. นางสาวเนตรลดา ละอองทอง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 
1.   นางรัชนู  ใยสุหร่าย  หัวหน้าแผนกงานแผนและงบประมาณ 
2.   นางสาวจันติมา  ย้อยญาต ิ เจ้าหน้าที่แผนกงานแผนและงบประมาณ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม 
ประธาน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่ 6/2563 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ตามที่ นายชัยวัฒน์  ใหญ่บก หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรม ได้มีหนังสือ  
ขออนุญาตลาออกจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี และ
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีมติเสนอ นายทักษกร พรบุญญานนท์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรม
โยธาแทนนั้น 
  ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงได้มีค าสั่งให้บุคลากรพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  นายชัยวัฒน์  ใหญ่บก         พ้นจากต าแหน่ง   หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  
  นายทักษกร  พรบุญญานนท์   ปฏิบัติหน้าที่       หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

1.2  การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศบังคับใช้ไม่ทันใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนั้นการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้น าส่งหนังสือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน มายังวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
1.3 เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ตามที่ งานงบประมาณ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีหนังสือเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มายังวิทยาลัยฯ นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีก าหนดการดังนี้ 

- กรณีการเบิกจ่ ายค่าใช้จ่ ายต่างๆ ทุกงบรายจ่ายที่ เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน  
ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินมายังงานการเงิน ฝ่ายบริหารและวางแผน ภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2563 

- กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายต่างๆ ทุกงบรายจ่ายที่ เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  
(เงินรายได้) ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินมายังงานการเงิน ฝ่ายบริหารและ
วางแผน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 
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- กรณีที่มีการเดินทางไปราชการหลังจากวันที่ 23 กันยายน 2563 ให้ด าเนินการติดต่อ  
แผนกงานการเงิน ฝ่ายบริหารและวางแผน เฉพาะรายหากบุคลกรท่านใดไม่ด าเนินการติดต่อ
แผนกงานเงินกรณีที่ มีการเดินทางไปราชการหลั งจากวันที่  23 กันยายน 2563  
ให้ถือว่าบุคลากรท่านนั้นประสงค์ที่จะไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย  

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2563  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
ระเบียบวาระ 4.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบประปา 

จาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ และคณะกรรมการฯ ได้แจ้ง
ปัญหาและตั้งข้อสังเกต  กรณีผู้รับจ้างติดตั้งหลังคาถังเก็บน้ าโดยใช้วัสดุมุงหลังคาเป็นชนิด
แผ่นเมทัลชีท ท าให้บริเวณอาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมตอนฝนตกจะเกิดเสียงดังมาก
และแสงที่สะท้อนมาจากหลังคา อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานบริเวณนั้น  

  เป็น การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
  กรณีที่ผู้รับจ้าง “โครงการปรับปรุงระบบประปา” ด าเนินการติดตั้งหลังคา 
ถังเก็บน้ าบริเวณอาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วัสดุมุงหลังคาเป็นชนิดแผ่นเมทัล
ชีท ท าให้ตอนฝนตกจะเกิดเสียงดังมาก และการสะท้อนของแสงจากหลังคาอาจท าให้เกิด
อันตรายต่อผู้ใช้งานบริเวณนั้นได้  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การน านักศึกษาศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
  จาก ณ เกาะปอดดะ 

  เป็น ณ เกาะปอดะ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 

  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยมีการรับนักศึกษาใหม่และการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบดังนี้ 
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ก าหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

การรับสมัคร 

ก าหนดการ 

เปิดรับสมัคร 
สอบ

สัมภาษณ์ 
ประกาศผล ยืนยันสิทธิ์ 

รอบท่ี 1 แบบโควตา 28 ก.ย. - 22 พ.ย. 63 6 ธ.ค. 63 11 ธ.ค. 63 25-31 ธ.ค. 63 

รอบท่ี 2 แบบรับตรง 23 พ.ย. – 31 ธ.ค. 63 16 ม.ค. 64 20 ม.ค. 64 10-17 ก.พ. 64 

รอบท่ี 3 แบบรับตรงอิสระ  

แบบรับตรงอิสระรอบที่ 3.1 

แบบรับตรงอิสระรอบที่ 3.2 

แบบรับตรงอิสระรอบที่ 3.3 

แบบรับตรงอิสระรอบที่ 3.4 

แบบรับตรงอิสระรอบที่ 3.5 

 

 1 ม.ค. – 20 ก.พ. 64 

21 ก.พ. – 20 มี.ค. 64 

24 มี.ค. – 20 เม.ย. 64 

21 เม.ย. – 20 พ.ค. 64 

21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 64 

 

28 ก.พ. 64 

27 มี.ค. 64 

25 เม.ย. 64 

25 พ.ค. 64 

15 มิ.ย. 64 

 

 3 เม.ย. 64 

30 มี.ค. 64 

28 เม.ย. 64 

28 พ.ค. 64 

17 มิ.ย. 64 

 

18-24 เม.ย. 64 

13 -20 เม.ย. 64 

13 – 20 พ.ค. 64 

10 – 17 มิ.ย. 64 

17 - 25 มิ.ย. 64 

ก าหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

Thai University Central Admission System (TCAS) 

การรับสมัคร 

ก าหนดการ 

เปิดรับสมัคร 
สอบ

สัมภาษณ์ 
ประกาศผล ยืนยันสิทธิ์ 

รอบท่ี 1 (แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) 

5 – 25 ม.ค. 64 31 ม.ค. 64 4 ก.พ. 64 22-23 ก.พ. 64 

รอบท่ี 2 โควตา (Quota) 6 ก.พ. – 27 เม.ย. 64 7 พ.ค. 64 10 พ.ค. 64 10 - 11 พ.ค. 64 

รอบท่ี 3 Admission 7 – 15 พ.ค. 2564 5 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 64 10 - 18 มิ.ย. 64 

รอบท่ี 4 Direct 
Admission 

16 พ.ค. – 10 มิ.ย. 64 14 มิ.ย. 64 20 มิ.ย. 64 20 – 27 มิ.ย. 64 

 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       

 มีบันทึกท่ี อว 0655/711 ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2563 แจ้งจัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  
เพ่ือรองรับการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งค าเสนอของบประมาณ
รายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จะต้องเป็น
รายการที่บรรจุอยู่ในแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เท่านั้น 

ในการนี้  แผนกงานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ ายบริหารและวางแผน จึ งขอเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาและจัดล าดับแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รายการตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบการ ในการพิจารณาจัดล าดับแผน
ความต้องการรายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อรายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 

64 65 66 67 68 69 
1 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบชลศาสตร์พ้ืนฐาน  3,200,000       
2 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1,900,000       
3 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการโรงแรม  1,672,500       
4 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง  2,042,500       
5 ชุดปฏิบัติการทดลองพลังงานหมุนเวียน 4,000,000       
6 ครุภัณฑ์ชุดผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว 491,000       
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 170,000       
8 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟ้า 
2,200,000       

9 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบวัสดุการทาง  357,500       
10 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม  
5,000,000       

11 ครุภัณฑ์งานทดสอบคอนกรีตและวิจัยด้านโยธา 437,550       
12 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบการหาค่าการทรงตัวของดิน 672,000       
13 ครุภัณฑ์ชุดขุดเจาะส ารวจเก็บตัวอย่างของดิน 550,000       
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5.2 แบบฟอร์มแนบท้ายแบบเสนอโครงการ 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีการเพ่ิมตัวบ่งชี้ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ  
ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 35 ตัวชี้วัด 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงขอเสนอแบบฟอร์มแนบท้ายแบบเสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจาณาและน าเอกสารแนบท้ายแบบเสนอโครงการทุกโครงการต่อไป 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบการ ในการก าหนดแบบฟอร์มแนบ
ท้ายประกอบการเสนอโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
แบบเสนอการบูรณาการของโครงการ 

 
                           ชื่อโครงการ.................................................................................................. 
                                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................... 
 
กรุณาระบุรายละเอียดการบูรณาการของโครงการ 
  การบูรณาการต่อการวิจัย (โปรดระบุรายละเอียด) 

บูรณาการการต่อการวิจัย เรื่อง ...................................................................................... 
งบประมาณ (ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) ...............................................ปี.................... 
ประเด็น/หัวข้อ/..................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 
  รายละเอียด/วิธีการด าเนินการ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 

 
  การบูรณาการต่อการบริการวิชาการ (โปรดระบุรายละเอียด) 

บูรณาการการบริการวิชาการ เรื่อง ...................................................................................... 
งบประมาณ (ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) ...............................................ปี.................... 
ประเด็น/หัวข้อ/..................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 
  รายละเอียด/วิธีการด าเนินการ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
 

  การบูรณาการต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุรายละเอียด) 
บูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ..............................................ปี............... 
ประเด็น/หัวข้อ/..................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 
  รายละเอียด/วิธีการด าเนินการ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
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  การบูรณาการต่อการพัฒนานักศึกษา (โปรดระบุรายละเอียด) 
ประเด็น/หัวข้อ/..................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 
  รายละเอียด/วิธีการด าเนินการ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 

 
  การใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม (โปรดระบุรายละเอียด) 

ประเด็น/หัวข้อ/..................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  รายละเอียด/วิธีการด าเนินการ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
 

  การใช้ประโยชน์ต่อสิ่งประดษิฐ์ หรือนวัตกรรม (โปรดระบรุายละเอียด) 
ประเด็น/หัวข้อ/..................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 
  รายละเอียด/วิธีการด าเนินการ............................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

เลิกประชุม 12.00 น.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        
 
 
 
 
 
 


