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รายงานการประชุม 
กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ครั้งที่  1/๒๕63   
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์กมลนันท์ ชีวรัตนำโชติ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน กรรมกำร 
3.   อำจำรย์วชิร   ยั่งยืน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ กรรมกำร 
4.  อำจำรย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป  กรรมกำร 
5.  อำจำรย์ประสำร จิตร์เพ็ชร หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมโยธำ  กรรมกำร 
6. อำจำรย์สันติ  กำรีสันต์ หัวหน้ำสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  กรรมกำร 
7. อำจำรย์เสำวคนธ์ ชูบัว หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
8. อำจำรย์พิมพิศำ พรหมมำ หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรบัญชี  กรรมกำร 
8. อำจำรย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรจัดกำร  กรรมกำร 
9. อำจำรย์มรกต  กำรดี หัวหน้ำหลักสูตรวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ กรรมกำร 
10. อำจำรย์สันติพงษ์ คงแก้ว หัวหน้ำหลักสูตรวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กรรมกำร 
11. อำจำรย์ชัยวัฒน์ ใหญ่บก หัวหน้ำหลักสูตรวิชำวิศวกรรมโยธำ กรรมกำร 
12. อำจำรย์นำถนลิน สีเขียว หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว กรรมกำร  
13. นำงสำยหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
14. นำยรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
15. นำงสำวกัญญำรัตน์ บัวสีรัน หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
16. นำงสำวเนตรลดำ ละอองทอง หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรมำครบองค์ประชุม  
ประธำน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดกำรประชุมกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร  
ครั้งที่ 1/2563 โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 วันที่  15  มกรำคม  2563 หลักสูตรวิชำกำรบัญชี สำขำบริหำรธุรกิจ มีก ำหนดจัดโครงกำรแข่งขันทักษะ

ทำงด้ำนบัญชี ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
และกำรจัดกำร  

 วันที่ 17  มกรำคม  2563 ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ มีก ำหนดจัดโครงกำรวันสถำปนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย ณ บริเวณหน้ำป้ำย วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและ 
กำรจัดกำร  

 วันที่ 18 - 23 มกรำคม 2563 โครงกำร “กำรแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘”  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
1.2 การอัพโหลด มคอ. 3-4 เข้าระบบ TQF Online ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ตำมที่แผนกงำนหลักสูตรและต ำรำเรียน ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ได้มีหนังสือขอแจ้งไปยังสำขำ  
และหลักสูตรวิชำให้ด ำเนินกำรน ำ มคอ. 3 - 4 อัพโหลดเข้ำระบบ TQF Online ตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำร 
จัดส่ง มคอ. 3 - 4 ประจ ำภำคกำรศึกษำที ่2/2562 ผลปรำกฏว่ำสำขำ/หลักสูตรวิชำยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จนั้น 

 ในกำรนี้ วิทยำลัยฯ จึงขอแจ้งไปยังหัวหน้ำสำขำ/หัวหน้ำหลักสูตรวิชำ ด ำเนินกำรแจ้งไปยังอำจำรย์
ผู้สอนทุกท่ำนให้เร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
1.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
   ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้มีค ำสั่ง แต่งต้ัง ผศ.ประภำศรี  ศรีชัย ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย นั้น ในกำรนี้ วิทยำลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทรำบ
โดยทั่วกัน 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

   รับรองรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯ ครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกร์ที่  20 ธันวำคม 
2562 เวลำ 13.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อำคำรอ ำนวยกำรและสำรสนเทศ 

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

แก้ไขผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ 12 

จำก อำจำรย์นำถนลิน  สีเขียว   หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

เป็น  อำจำรย์กฤตชญำ เทพสุริวงค์  แทนหัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 2 ฉบับ 
  ตำมที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร มีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและส่งเสริม
ให้มีกำรเผยแพร่งำนวิจัยและสร้ำงแรงจูงใจในกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำร โดยมีประกำศที่เกี่ยวข้องจ ำนว น 
2 ฉบับ ดังนี้ 

1) ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรไป
น ำเสนอผลงำนวิจัยในประเทศ พ.ศ. 2562 ประกำศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ทั้งนี้
สำระส ำคัญ คือ  
- กำรน ำเสนอผลงำนภำคบรรยำยในที่ประชุม (Oral presentation) สนับสนุนจ ำนวน 2 ครั้ง 

ต่อปีงบประมำณ 
- กำรน ำเสนอผลงำนภำคโปสเตอร์  (Poster presentation)  สนับสนุนจ ำนวน 1 ครั้ ง 

ต่อปีงบประมำณ 
2) ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนค่ำตอบแทนกำร

ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำร พ.ศ. 2562 ประกำศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ทั้งนี้
สำระส ำคัญ คือ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร ให้
เบิกจ่ำยจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัยมหำวิทยำลัย 

ในกำรนี้ วิทยำลัยฯ ขอแจ้งไปยังหัวหน้ำสำขำ/หัวหน้ำหลักสูตรวิชำ แจ้งประกำศทั้ง 2 ฉบับดังกล่ำวไป
ยังอำจำรย์ทุกท่ำนทรำบ และสำมำรถดำวน์โหลดเพ่ือศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร/แผนกงานวิจัย
และพัฒนา 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.2  แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ตำมหนังสือที่ อว 0655.18/444 ลงวันที่ 20 ธันวำคม 2562 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล   
ศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
20,404,650 บำท (ยี่สิบล้ำนสี่แสนสี่พันหกร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรตำมภำรกิจ
ยุทธศำสตร์ (Quick Win Project) และภำรกิจพื้นฐำนแก่หน่วยงำน นั้น 
   ในกำรนี้ วิทยำลัยฯ จึงขอแจ้งคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบ กำรโอนจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
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ข้อมูลการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ เงินรายได้ เงิน
แผ่นดิน 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
1 โครงกำรกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

กับสถำนศึกษำเครือข่ำย (Cim 
for School Network) 

30,000 - ยุทธศำสตร์ น.ส.ดวงกมล  กรรมแต่ง 

2 โครงกำร Frist Step to Hotel 
and Tourism (ก้ำวแรกสู่กำร
โรงแรมและกำรท่องเที่ยว) 

40,000 - ยุทธศำสตร์ น.ส.นำถนลิน  สีเขียว 

3 โครงกำรเพิ่มศักยภำพและสร้ำง
เครือข่ำยครูแนะแนวภำคใต้ 

35,000 - ยุทธศำสตร์ นำยเข้มนที  ศรีสุขล้อม 

4 โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ส ำหรับ 
กำรเรียนรู้ (Ecosystem)  
Co-working space วิทยำลัย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและ 
กำรจัดกำร 

70,000 - ยุทธศำสตร์ นำยรณรุต  ผลหิรัญ 

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำหลักสูตรวิชำกำรบัญชี
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพบัญชี 

20,000 - ยุทธศำสตร์ น.ส.อำภรณ์  แกล้วทนงค์ 

6 โครงกำรอบรมเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับขอรับใบประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม 

35,000 - ยุทธศำสตร์ ผศ.ชยณัฐ  บัวทองเก้ือ 

7 โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยใน มทร.
ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 

150,000 - พ้ืนฐำน น.ส.ชุลี  หมีรักษำ 

ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
1 โครงกำรชุมชนบ้ำนบำงโหนด : 

ยกระดับชุมชนบ้ำนบำงโหนดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเก่ำเชิง
อนุรักษ์ของอ ำเภอขนอม 

- 150,000 พ้ืนฐำน น.ส.น้ ำฝน  จันทร์นวล 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงกำรสืบทอดมรดกวัฒนธรรม

สู่ชุมชน “วิสำขบูชำ แห่ผ้ำขึ้น
พระธำตุเจดีย์ปะกำรัง” 

- 110,000 ยุทธศำสตร์ น.ส.ดวงกมล  กรรมแต่ง 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ เงินรายได้ เงิน
แผ่นดิน 

2 โครงกำรแก้ปัญหำขยะทะเล 
พ้ืนที่ขนอม 

- 70,000 ยุทธศำสตร์ นำยวชิร  ยั่งยืน 

3 โครงกำรบริกำรจัดกำรขยะสู่
นวัตกรรมขยะพลำสติก 

- 72,000 พ้ืนฐำน นำยวชิร  ยั่งยืน 

4 โครงกำรสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

- 36,000 พ้ืนฐำน นำงสำยหยุด  ด้วงหวัง 

รวมงบประมาณที่รับโอนจัดสรรทั้งสิ้น 380,000 438,000   

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
    
4.3  แจ้งการจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ด้วยขณะนี้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ แล้วนั้น 
   ในกำรนี้ จึงขอแจ้งคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบ กำรจัดสรรงบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์และ
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

รายการจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 
ที ่ รายการ งบประมาณ หน่วย ผู้รับผิดชอบ 
รำยกำรครุภัณฑ์ 
1 ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ำกระแสตรงและ

กระแสสลับ ต ำบลท้องเนียน อ ำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

2,400,000 1 ชุด หลักสูตรวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 
1 ปรับปรุงระบบประปำ ต ำบลท้องเนียน อ ำเภอ 

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
16,000,000 1 ระบบ ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

      

  
 


