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รายงานการประชุม 

กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  1/2564  

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 
ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet  

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
3.   อาจารย์สุพัชชา   คงเมือง 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. อาจารย์นิตยา    ทัดเทียม แทนหัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี  กรรมการ 
11. อาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ  กรรมการ 
12. อาจารย์มรกต  การดี หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ กรรมการ 
13. อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ  กรรมการ 
14. นางสายหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
15. นายรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
16. นางสาวมนวรรธน์ โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
17. นางสาวเนตรลดา ละอองทอง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 

1. นางสาวจรินพร  กิจบุญชู  เจ้าหน้าที่แผนกงานหลักสูตรและต าราเรียน 
2. นางรัชนู     ใยสุหร่าย หัวหน้าแผนกงานแผนและงบประมาณ 
3. อาจารย์ภริศฑ์ชาก์   ชดช้อย  หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวมัติยาภรณ์   ศรีใส  เจ้าหน้าที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. อาจารย์น  าฝน จันทร์นวล หัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการ 
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เริ่มประชุมเวลา  14.30  น. 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม 
ประธาน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั งที่ 1/2564 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 แจ้งค าสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และการจัดการ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีค าสั่งที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั งพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้แต่งตั งให้            
นางสุพัชชา  คงเมือง ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ ตั งแตว่ันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
1.2 แจ้งการด าเนินการเฝ้าระวังการระบาดของการแพร่เชื้อโรคไวรัส COVID-19 
  จากการด าเนินการเฝ้าระวังการระบาดของการแพร่เชื อไวรัส COVID-19 ก่อนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน ทางอ าเภอขนอมได้แจ้งผู้ติดเชื อโควิค-19 จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็นรายแรกของอ าเภอ ตรวจพบการติด
เชื อโควิค-19 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขนอม ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้ป่วยได้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 21 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ าถึง 44 ราย โดยมี 
TimeLine ดังนี  
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  สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของการแพร่เชื อไวรัส COVID-19 ในพื นที่อ าเภอขนอมตาม
รายละเอียดข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื นที่ขนอม เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติตาม โดยประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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1.3  การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย 
  ตามท่ี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื นที่ (บพท.) ได้ประชุมข้อเสนอทุนวิจัย เมื่อ

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งเวลาการประชุมตรงกับการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
ครั งที่ 1/2564 ทั งนี จึงขอแจ้งมายังคณะกรรมการทุกท่านติดตามการด าเนินการเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโดยสามารถ
เข้าไปยังเว็บไซต์ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื นที่ (บพท.) เพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอต่อไป  

 

 

 

 

   

 

 

 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563     
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 

1. จาก  15. นายศุภณัฐ     พรหมคีรี แทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ   กรรมการแลเลขานุการ 
 เป็น  15. นายศุภณัฐ     พรหมคีรี แทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

2. จาก 2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 ในวันจันทร์ที่ 23 
              พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   

         มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร 
         วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

         เป็น    2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที ่7/2563 ในวันอังคารที่ 6 
              ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   

         มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร 
         วิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการอัพโหลด มคอ . 
ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ ด้วยเลือกผ่านเมนูสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการแจ้งเตือนหน้าแรกของ
การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ โดยวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลการด าเนินการอัพโหลด มคอ. ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาท่ี 2/2563  

 ในการนี  วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี   

การอัพโหลด มคอ.ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

หลักสูตรวิชา 
แผนการเรียน/มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 

จ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 

อัพโหลด
แล้ว 

ไม่ 
อัพโหลด 

จ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 

อัพโหลด
แล้ว 

ไม่         
อัพโหลด 

การจัดการ 30 30 0 30 23 7 
การบัญชี 25 24 1 25 19 6 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 22 22 0 22 11 11 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 20 0 20 20 0 
วิศวกรรมโยธา 32 32 0 32 22 10 
วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 0 29 23 6 
ศึกษาทั่วไป 33 32 1 33 8 25 
รวม 191 189 2 191 126 65 
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การอัพโหลด มคอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

หลักสูตรวิชา 
แผนการเรียน/มคอ.3/มคอ.4 มคอ.5/มคอ.6 

จ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 

อัพโหลด
แล้ว 

ไม่ 
อัพโหลด 

จ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 

อัพโหลด
แล้ว 

ไม่         
อัพโหลด 

การจัดการ 23 14 9 23 0 23 
การบัญชี 21 10 11 21 0 21 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 19 18 1 19 0 19 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16 13 3 16 0 16 
วิศวกรรมโยธา 30 22 8 30 0 30 
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 0 31 0 21 
ศึกษาทั่วไป 26 19 7 26 0 26 
รวม 156 117 39 156 0 156 

   
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  มอบหมายให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตรวิชาก ากับและติดตามในการอัพโหลดข้อมูลให้เรียบร้อย  

4.2  รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar  
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายคณะ จากอาจารย์ทั งหมดของมหาวิทยาลัย 802 คน ด าเนินการแล้ว  
211 คน คิดเป็นร้อยละ 26  ซึ่งมติที่ประชุมมอบให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการเร่งรัดการ
สร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar อย่างเร่งด่วน  

  ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีจ านวนอาจารย์ทั งหมด 47 คน 
ด าเนินการแล้ว ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 49  วิทยาลัยฯ จึงมอบหมาย  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฯ เร่งด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้ด าเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ 
Google Scholar เพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไป โดย วิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 พบว่า
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ด าเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar เพ่ิมขึ น จาก 23 รายเป็น 40 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 85 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  
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ผลการค้นหา 
 

1 กงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร 21 พิมพิศา พรหมมา 
2 กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ 22 ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย 
3 ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 23 ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา 
4 จิตติมา ชูพันธุ์ 24 มรกต การดี 
5 จุฑามาศ พรหมมา 25 มริสา ไกรนรา 
6 ชยณัฐ บัวทองเกื อ 26 วชิร ยั่งยืน 
7 ชลดา กาญจนกุล 27 วาจิศา จันทรักษ์ 
8 ชุลี หมีรักษา 28 สันติ การีสันต์ 
9 ชูเกียรติ ชูสกุล 29 สันติพงษ์ คงแก้ว 

10 ดวงกมล กรรมแต่ง 30 สุพร ฤทธิภักดี 
11 ดุสิต ชูพันธ์ 31 สุพัชชา คงเมือง 
12 ทวิช กล้าแท้ 32 อภิรัญธ์ จันทร์ทอง 
13 ทักษกร พรบุญญานนท์ 33 อาคม ลักษณะสกุล 
14 นภดล ศรภักดี 34 อาทิตย์ สุจเสน 
15 นาตยา ชูพันธ์ 35 อาภรณ์ แกล้วทนงค์ 
16 นาถนลิน สีเขียว 36 อารีรัตน์ ชูพันธ์ 
17 นิตยา ทัดเทียม 37 เกริกวุฒิ กันเที่ยง 
18 น  าฝน จันทร์นวล 38 เมธาพร มีเดช 
19 ปริญญา สุนทรวงศ์ 39 เสาวคนธ์ ชูบัว 
20 พิมพรรณ จิตนุพงศ์ 40 ไพโรจน์ แสงอ าไพ 

 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  มอบหมายหัวหน้าสาขา/หัวหน้า
หลักสูตรวิชาแจ้งอาจารย์ในหลักสูตรให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  

4.3 รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบโครงการวิจัยจากรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานวิจัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ตามมติที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว  
การประชุมครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting กรณีส่งเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว แต่ส่งหลักฐานการจ่าย/ส่งคืนเงินไม่ครบถ้วน และกรณีไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
ค้างส่งหลักฐานการจ่าย และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวการประชุมครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ที่ผ่านมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปผลการด าเนินงานติดตามผลการตรวจสอบโครงการวิจัยจากรายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่  5.2 ที่ มีการยืนยันจากหน่วยงานอีกครั ง  
  ในการนี วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี  
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1) มติที่ประชุมกรณีส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว แต่ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน/ส่งคืนเงินไม่ครบถ้วน 
จ านวน 14 ประเด็น ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี  
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2) มติที่ประชุมกรณีไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และค้างส่งหลักฐานการจ่าย จ านวน 6 ประเด็น ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี  
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3) ผลการตรวจสอบโครงการของวิทยาลัย จ านวน 44 โครงการ 

 
ผลการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัยท่ีจะมีการเรียกคืนเงิน  

(กรณีไม่ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ปี งบประมาณ 
จ านวนเงินที่
ถูกเรียกคืน 

1 การส ารวจภูมปิัญญาท้องถิ่นในการ
ด ารงชีวิตของชุมชนอ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ภิริญาภรณ์  ชูนิ่ม 2554 แผ่นดิน 30,000 

2 คอนกรีตก าลังสูงผสมเถ้าปาล์มน  ามัน ชูเกียรติ  ชูสกุล 2555 แผ่นดิน 101,500 
3 แบบจ าลองค้นทางเสริมแรงด้วยยาง

รถยนต์ใช้แล้ว 
ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 2555 แผ่นดิน 182,000 

4 การบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมกับการยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้เสีย : การตรวจสอบเชิง
ประจักษ์ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื นที่
รอบโรงไฟฟ้าประเทศไทย 

ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม 2559 แผ่นดิน 54,000 

5 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจดัการ
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิมพรรณ  จิตนุพงศ์ 2560 แผ่นดิน 50,050 

6 การศึกษาและออกแบบวงจรสวิตช่ิง
เพาเวอร์ซัพลายพุช-พูลคอนเวอร์เตอร ์
ชนิดหลายเอาท์พุทประสิทธิภาพสงู

ไพโรจน์  แสงอ าไพ 2560  แผ่นดิน 198,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ปี งบประมาณ 
จ านวนเงินที่
ถูกเรียกคืน 

ส าหรับเซลลพ์ลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
บ้านพักอาศัย 

7 การออกแบบและพัฒนาวงจรฮาลฟ์ 
บริดจ์-ฟลายแบคคอนเวอรเ์ตอร์ชนิด
หลายเอาท์พุทส าหรับเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย 

ไพโรจน์  แสงอ าไพ 2561 แผ่นดิน 378,000 

8 การบริหารจัดการระบบเลี ยงไกไ่ข่
โรงเรือนเปดิแบบอัตโนมัตโิดยใช้
โปรแกรม lab VIEW ส าหรับเกษตรกร
เลี ยงไก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อภิรัญธ์  จันทร์ทอง 2561 แผ่นดิน 353,970 

9 พฤติกรรมการเป็นผู้น ากิจกรรมนกัศึกษา
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

ทวีศักดิ์  ศรีภูงา 2551 รายได ้ 1,000 

10  การวิเคราะหผ์ลตอบแทนของการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา  
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

พิมพิศา  พรหมมา 2555 รายได ้ 7,500 

11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านการ
ออกก าลังกายกับพฤติกรรมการดแูล
สุขภาพตนเองของชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอ
ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

วาจิศา  จันทรักษ์ 2555 รายได ้ 7,500 

12 การปฏิบัติทางการบัญชีสหกรณ์กบัความ
เป็นมืออาชีพทางการบัญชี : การ
ตรวจสอบเชิงประจักษ์ของกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม 2558 รายได ้ 16,000 

13 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ
ที่พักตามเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบการที่พักสเีขียวของกลุ่มธุรกิจที่
พักโรงแรม อ.ขนอม 

จุฑามาศ  พรหมมา 2560 รายได ้ 16,500 

14 การพัฒนามิเตอร์ความต้านทานส าหรับ
หาความชื นของดินเชิงวิศวกรรม 

ดุสิต  ชูพันธ์ 2560 รายได ้ 13,070.62 

15 ความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการทอ่งเที่ยว
ในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นาถนลิน  สีเขียว 2560 รายได ้ 18,470 

16 การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวดั
พื นฐานทางไฟฟ้า โดยใช้สื่อวีดีทัศน์วิชา
ฟิสิกส์ 2 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

มริสา  ไกรนรา 2560 รายได ้ 17,100 

17 แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่า-
บ่อโก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

เมธาพร  มีเดช 2560 รายได ้ 12,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ปี งบประมาณ 
จ านวนเงินที่
ถูกเรียกคืน 

18 การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ในวชิา
วิศวกรรมส่องสว่าง 

อภิรัญธ์  จันทร์ทอง 2560 รายได ้ 18,000 

19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลใน จ.
นครศรีธรรมราช 

นาตยา  ชูพันธ ์ 2561 รายได ้ 27,000 

20 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอ าเภอ 
ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

นาถนลิน  สีเขียว 2561 รายได ้ 16,500 

21 การศึกษาคุณสมบตัิแอสฟสัต์คอนกรีต
ผสมเปลือกหอยนางรมบดละเอียด 

ชัยวัฒน์  ใหญ่บก 2561 รายได ้ 30,600 

22 การผลิตเชื อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้
เพื่อใช้ในครัวเรือน 

อภิรัญธ์  จันทร์ทอง 2561 รายได ้ 36,000 

23  การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ทางวิศวกรรมเพื่อส่งเสรมิทักษะ
นวัตกรรมตามแนวนโยบาย Thailand 
4.0 

อาคม  ลักษณะสกลุ 2561 รายได ้ 36,000 

24 การพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

ดานีย์  สุเหร็น 2561 รายได ้ 14,000 

25 พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 

เนตรลดา  ละอองทอง 2561 รายได ้ 14,000 
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ผลการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยท่ีจะมีการเรียกคืนเงิน  
(กรณีส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ปี งบประมาณ 
จ านวนเงินที่
ถูกเรียกคืน 

1 ศึกษาการดูดซับโลหะหนักในน  าของวัสดุ
ดูดซับที่ผลิตจากต้นธูปฤาษ ี

จามรี  สินจรูญศักดิ ์ 2555 แผ่นดิน 5,690 

2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน  าท่วม
แบบบูรณาการในพื นที่กลุ่มน  าย่อยคลอง
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

ชยณัฐ  บัวทองเกื อ 2557 แผ่นดิน 4,428 

3 สมบัติวสัดไุพอิโซเวรามิกส์ส าหรับการเก็บ
พลังงาน 

พฤกษา อุยสุย 2557 แผ่นดิน 35,250 

4 ประสิทธิภาพของ PVD ซึ่งท ามาจากซัง
ข้าวโพดส าหรับการเร่งการทรุดตัวของชั น
ดินเหนียวอ่อน 

ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร 2557 แผ่นดิน 160,500 

5 การประยุกต์ใช้เปลือกหอยนางรมบดใน
การผลิตบล๊อกประสานเพื่อชุมชน 

กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 2561 แผ่นดิน 22,098  
(คืนเงินแล้ว) 

6 ระบบการวดัผลการปฏิบัติงานและ
ความส าเร็จขององค์กร : การส ารวจเชิง
ประจักษ์ของส านักงานสอบบญัชีใน
ประเทศไทย 

จิราภา  ชาลาธราวัฒน ์ 2553 รายได ้ 12,225 

7 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์และ
เครื่องหมายในระดับปริญญาตรี ชั นปีท่ี 1 
ใช้วิธีการสอบแบบชุดเรียนส าเร็จรปูและ
การสอนแบบปกต ิ

ดวงกมล  กรรมแต่ง 2553 รายได้  750 

8 แนวทางการพัฒนาระบบงานกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อาทิตย์  สุจเสน 2553 รายได ้ 7,500 

9 การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธส์าขา
บริหารธรุกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

เสาวคนธ์  ชูบัว 2557 รายได ้ 1,250 

10 สื่อการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวสองมิติเพื่อสืบ
สานภูมิปญัญาการท ากะปิของชุมชน 
ขนอม 

เสาวคนธ์  ชูบัว 2557 รายได ้ 1,250 

11 การศึกษาคุณสมบตัิของไฟเบอร์ซเีมนต์
ผสมเส้นใยจากต้นปาล์ม 

ประสาร  จิตร์เพ็ชร 2559 รายได ้ 6,700 

12 การเตรียมและการศึกษาประสิทธิภาพ
การดูดซบัของสีย้อมโดยแกลบดัดแปร 

สุธาทิพย์  เจียรศริ ิ 2559 รายได ้ 1,250 

13 ความสัมพันธ์ของการรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนกับมูลค่ากิจกรรมของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

ภริศฑ์ชาก์  ชดช้อย 2561 รายได ้ 3,566 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ปี งบประมาณ 
จ านวนเงินที่
ถูกเรียกคืน 

14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริกับการบันทกึบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนในเขตพื นที่อ าเภอ
ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

อาทิตย์  สุจเสน 2561 รายได ้ 665 

 
 
 

ผลการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย  
(กรณีที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายใน) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ปี งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด

ทดลองการส่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง
กระแสตรง 

วิชิต  มาลาเวช 2550 แผ่นดิน 563,000 

2 ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อ
การสร้างบัณฑตินักปฏิบตัิการในเขต จ.
นครศรีธรรมราช 

พัชรินทร์  บุญนุ่น 2551 รายได ้ 20,000 

3 การสร้างเครื่องต้นแบบส าหรับงาน
ทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีชนิดขูดเซาะ
ด้วยวิธี Jaw Crucher 

สุพร 2555 แผ่นดิน 403,000 

4 การประเมินความเหมาะสมของดนิบดอัด
ชั นกันซึมของบ่อฝังกลบขยะมลูฝอย 

กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 2562 รายได ้ 40,000 
(ยุบเลิกโครงการ 

5 การศึกษาผลของความรู้พื นฐานทางด้าน
กลศาสตร์วิศวกรรมและความแข็งแรงของ
วัสดุที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา
ปฐพีกลศาสตร ์

กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 2562 รายได ้ 20,000 
(ยุบเลิกโครงการ 

 
   มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   
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4.4 การยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    ตามที่ สโมสรนักศึกษา มีแผนในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 และโครงการแข่งขัน

กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ “เขาล้อมเกมส์ 2020” ซึ่งจะจัดในเดือนมกราคม 
2564 แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องยกเลิก
การจัดโครงการ ทั ง 2 โครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื อโรคไวรัสโคโรนา ได้แก่ 

     1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
  2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ “เขาล้อมเกมส์  

              2020” 

   มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   
 
4.5 ตารางสรุปการจัดท ารายงาน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ระดับปริญญาตรีประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา  
2563 นอกแผน 
    ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 และ

จัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 (นอกแผน) โดยมีหลักสูตรดังนี  
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

ในการนี  แผนกงานหลักสูตรและต าราเรียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงได้สรุปการจัดท ารายงาน มคอ.  
3 และ มคอ.4 ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (นอกแผน) วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ห น้ า  ๑๗ | 35 

 

 
สรุปการจัดท ารายงาน มคอ. 3 และ มคอ.4 ระดับปริญญาตรี  

ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (นอกแผน)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ชื่อหลักสูตร มคอ. 3 มคอ. 4 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

4 - 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

1 1 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

2 - 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

10 1 

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1 - 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1 - 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

- 2 

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1 - 

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

3 1 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

4 - 

รวม 27 5 
 

 รวมรายวิชาที่เปิดนอกแผนมีทั งสิ น  32 รายวิชา 
 เป็นรายวิชาของสาขาศึกษาทั่วไป    3 รายวิชา 

 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ออกแบบแบบฟอร์มตารางสรุปการจัดท ารายงาน มคอ. แยกให้ชัดเจนระหว่างตามแผนการเรียนและนอก
แผนการเรียน
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4.6 รายงานจ านวนยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่          
ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ตั งแต่เดือนกันยายน 2563 
– ธันวาคม 2563 ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในรอบดังกล่าวได้สิ นสุดแล้ว โดยรายละเอียดดังนี  

     ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)/ระดับปริญญาตรี 

- รอบท่ี 1 แบบโควตา ระดับ ปวช. / ปวส.  
 เปิดรับสมัคร    ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 พ.ย. 2563  
 สอบสัมภาษณ์    6 ธ.ค. 2563  
 ประกาศผล     11 ธ.ค. 2563  
 ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 25-31 ธ.ค. 2563  
- รอบท่ี 2 แบบรับตรง ระดับ ปวช. / ปวส.  

 เปิดรับสมัคร    ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563  

 สอบสัมภาษณ์    16 ม.ค. 2564  

 ประกาศผล     20 ม.ค. 2564  

 ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  20 - 25 ม.ค. 2564  

สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง ปวส. 

รอบท่ี 1 แบบโควตา (โควตาเรียนดี) 

สาขาวิชา 
จ านวน นศ. 
ที่สมัคร (คน) 

จ านวน นศ.ที่
สอบสัมภาษณ์ 

(คน) 

นักศึกษาท่ี
ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (คน) 

หลักสูตร 4 ปี    
หลักสูตรวิชาการจัดการ 1 0 0 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 2 2 2 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 3 2 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวช.) 4 0 0 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  2 2 0 
หลักสูตรเทียบโอน    
หลักสูตรวิชาการจัดการ 6 4 3 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 16 10 1 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 2 0 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส.) 0 0 0 

รวม 38 23 8 
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สรุปรายชื่อนักศึกษา ยอดนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาสอบสัมภาษณ์  
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  

รอบท่ี 2 แบบรับตรง (สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มกราคม 2564) 
 

สาขาวิชา 
จ านวน นศ. 
ที่สมัคร (คน) 

จ านวน นศ.ที่
สอบสัมภาษณ์ 

(คน) 

นักศึกษาท่ี
ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (คน) 

หลักสูตร 4 ปี    
หลักสูตรวิชาการจัดการ 5 3 - 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 1 0 - 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 - 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวช.) 8 5 - 
หลักสูตรเทียบโอน    
หลักสูตรวิชาการจัดการ 7 2 - 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 13 6 - 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 1 - 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวส.) 12 11 - 

รวม 49 28 - 
   มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
4.7  แจ้งก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่          

ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ตั งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 
มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบดังนี  

รอบท่ี 3 แบบรับตรงอิสระ  รอบท่ี 3.1 ระดับ ปวช. / ปวส.  

  เปิดรับสมัคร    ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 20 ก.พ. 2564  

  สอบสัมภาษณ์     28 ก.พ. 2564  

  ประกาศผล     3 มี.ค. 2564  

  ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   18 – 20 มี.ค. 2564  
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รอบ (TCAS)   

การรับสมัครรอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติระดับ ม.6  
  เปิดรับสมัคร    ระหว่างวันที่ 5 – 25 ม.ค. 2564  
  ยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์  31 ม.ค. 2564  
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก   4 ก.พ. 2564   
  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2564 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
4.8 รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ตามที่ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีบันทึกที่ อว 0655/992 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ค. 2563 แจ้งมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลโครงการเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั งได้
ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการนั น 
  ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ข้อมูลในระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 
2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  
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รายงานผลการด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 

ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

     ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)               

1 1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

             

    กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยฯ 

-    8,000  - - พ.ย.-63 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นางกมลนันท์   
ชีวรัตนาโชต ิ

2 2 โครงการการด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรและการ
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) 

           

    กิจกรรมที่ 1 การด าเนินการพัฒนาหลักสตูร 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

-    9,900  - - ธ.ค.-63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน นางสาวพิมพิศา  
พรหมมา 

3 3 โครงการการด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรและการ
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) 

             

    กิจกรรมที่ 2 การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

-    7,200  - - ธ.ค.-63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน นางสาวพิมพิศา  
พรหมมา 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

4 4 โครงการการพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลในการ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
และการจัดการ 

-  10,000  - - ธ.ค.-63 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวมัญชร ี  
ศรีจ าลอง 

5 5 โครงการการจัดท าหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ....) 

              

    กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารยกร่าง
หลักสตูรร่วมกับสถานประกอบการภายนอก (จัด
ประชุมแบบออนไลน์) 

- 3,300 - - พ.ย.-63 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นายอภิรญัธ์   
จันทร์ทอง 

6 6 โครงการการจัดท าหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ....) 

              

    กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิพากษ์
หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- 20,950 - - ธ.ค.-63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน นายอภิรญัธ์   
จันทร์ทอง 

7 7 โครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วไทยอย่าง
ยั่งยืน ครั งท่ี 1 

- - - - พ.ย.-63 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นางสาวน  าฝน  
จันทร์นวล 
 
 

8 8 โครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (5 กิจกรรมย่อย) 

         

    กิจกรรมย่อยที่ 1 Hotel and Tourism Open 
house 

- - - - ธ.ค.-63 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวจุฑามาศ 
พรหมมา 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

     ไตรมาส 2 ( 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)               

9 1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

              

    กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วย
นวัตกรรมเพื่อการจดัการท่องเที่ยว 

-  17,000  - - ม.ค.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางกมลนันท์   
ชีวรัตนาโชต ิ

10 2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ 2564             

    ครั งท่ี 1 จัดซื อทรัพยากรสารสนเทศครั งท่ี 1 -  43,000  - - ม.ค.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางซันดานีย ์
สุเหร็น 

11 3 โครงการวิพากษ์หลักสตูร หลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

            

    กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

-    9,000  - - ก.พ.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวนาถนลิน  
สีเขียว 
 

12 4 โครงการวิพากษ์หลักสตูร หลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

              

    กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตรสาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ...) 

-    5,400  - - มี.ค.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวนาถนลิน  
สีเขียว 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

13 5 โครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านท่องเที่ยว (2 
กิจกรรมย่อย) 

             

    กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกปฏิบัติมคัคุเทศ์เส้นทาง ภาค
กลาง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ 

- 8,160 - - ก.พ.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวจุฑามาศ 
พรหมมา 

14 6 โครงการการเข้าร่วมงานประชุมวชิาการระดบั
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย (AUC2) 

- 21,100 - - ก.พ.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวเสาวคนธ์  
ชูบัว 

15 7 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั งท่ี 6 

-  98,900  - - ก.พ.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางวาจิศา   
จันทรักษ ์

16 8 โครงการศึกษาดูงาน - - - - ม.ค.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางวาจิศา   
จันทรักษ ์

17 9 โครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (5 กิจกรรมย่อย) 

              

    กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านการ
โรงแรม 

- - - - ม.ค.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวจุฑามาศ 
พรหมมา 

18 10 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า - - - - ก.พ.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางวาจิศา   
จันทรักษ ์

19 11 โครงการการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ด้วย
รูปแบบ Active Learning 

- - - - ก.พ.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวดวงกมล  
กรรมแต่ง 

20 12 โครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วไทยอย่าง
ยั่งยืน ครั งท่ี 2 

- - - - มี.ค.-64 ยังไม่ด าเนินโครงการ นางสาวน  าฝน  
จันทร์นวล 
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มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบหมายฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามการส่งโครงการแข่งขันทักษะ จ านวน 3 โครงการ โดยให้ด าเนินการจัดส่งโครงการให้แล้วเสร็จภายในวัน
ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ประกอบด้วย ได้แก่ 

- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิศวกรรม 
- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  โครงการคอนกรีดมวลเบา  
- สาขาบริหารธุรกิจ   โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 

 4.9 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ตามท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินงบประมาณ 2,400,000 บาท (สองล้านสี่
แสนบาทถ้วน) และ รายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ คือ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา จ านวน 1 ระบบ จ านวนเงิน
งบประมาณ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)  

   ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังนี 

งบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
 (บาท) 

การด าเนินการ 

รายการครุภัณฑ์ 
1 ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

และกระแสสลับ จ านวน 1 ชดุ 
2,400,000 ก าลังด าเนินการส่งมอบ 

(ส่งมอบยังไม่ครบทุกรายการ) 
 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา  

จ านวน 1 ระบบ 
16,000,000 ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจรับงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) 
วันที่ 6 มกราคม 2564 

 
 

   มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบหมายฝ่ายบริหารและวางแผน
ด าเนินการประสารงานและติดตามครุภัณฑ์ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเพื่อส่ง
มอบให้ครบทุกรายการ 
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4.10 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ตามท่ี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2 รายการ เป็น รายการครุภัณฑ์ทั ง 2 รายการ คือ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินงบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และ ครุภัณฑ์ชุดทดสอบ 
ชลศาสตร์พื นฐาน จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)  
   ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอรายงานการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

งบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) การด าเนินการ 
รายการครุภัณฑ์ 
1 ครภุัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  

จ านวน 1 ชุด 
1,900,000 รอส่งมอบ 

 
2 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบชลศาสตร์พื นฐาน จ านวน 

1 ชุด 
3,200,000 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 

 
รายการสิ่งก่อสร้าง 

 - ไม่มี   
 

   มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  พิจารณาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
      พ.ศ. 2564     
  ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 มีบันทึกท่ี อว ๐655/1113  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แจ้งคู่มือตัวชี วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงานฯ บรรลุเป้าหมาย ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผู้รับผิดชอบ แจ้งคู่มือตัวชี วัดตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือ พิจารณา
ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี  
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ร่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ และผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดในระดับมาตรการ 
ตามแผนการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 

ตัวชี้วัด
ที่ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แหล่งข้อมูล ร่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล 

ด้านการจัดการศึกษา 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีรายได้สูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั นต่ าที่กฎหมายก าหนด   ค่าเป้าหมาย : 
30  

-ระบบสารสนเทศส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของปีการศึกษาก่อน
หน้าปีรายงานผลข้อมูล 
-ข้อมูลจากการบันทึกขอ้มูลของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

งานวิชาการและวจิัย/ 
แผนกประกันคุณภาพ (ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

2. ผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ SMART 
TEACHER อย่างน้อยร้อยละ 20  

-ฐานข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดว้ยตนเองผ่านโปรแกรม Speexx ที่รับผิดชอบโดยส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
-ฐานข้อมูลการใช้ระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัฯที่รับผิดชอบโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ 
-ฐานข้อมูลผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของคณะ/วิทยาลัย 
-ฐานข้อมูลผู้สอนที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้าน IT ของคณะ/วิทยาลัย (ทั งนี หลกัสูตรดังกล่าว
จะต้องมีใบประกาศนยีบัตรรับรอง หรือเป็นหลักสูตรที่มีโครงการรองรับและมีรายละเอยีด
หลักสูตรฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง องค์ความรู้ของเนื อหาในการอบรมที่
ประกอบไปด้วย หัวขอ้วิชา เทคนิค วิธกีาร แผนการสิน กิจกรรม วิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ทศันคติ  ประสบการณ์ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้) 
 

งานวิชาการและวจิัย/หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สังคม   
 ค่าเป้าหมาย : 35 
 

- ฐานข้อมูลจ านวนนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนจากงานทรัพย์สินทางปญัญาของ
มหาวิทยาลัยฯ 

งานวิชาการและวจิัย/หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่รับผู้เรียนได้ตามแผน    
ค่าเป้าหมาย : 80   

-รายงานสถิติจ านวนนกัศึกษา เปรียบเทียบแผนรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 กับจ านวนนักศึกษาที่รับ
ไว้ จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงาน
ทะเบียนและวัดผล (ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 



 
 

ห น้ า  ๒๙ | 35 

 

ตัวชี้วัด
ที่ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แหล่งข้อมูล ร่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล 

5. ร้อยละของผู้สอนที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning    ค่าเป้าหมาย : 90 

-แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยนักศึกษาเป็นผู้
ประเมิน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พัฒนาระบบ 
 

งานวิชาการและวจิัย/หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

6. ร้อยละของผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ LMS 
เต็มรูปแบบ     ค่าเป้าหมาย :  70 

-ฐานข้อมูลการใช้ระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัฯ ที่รับผิดชอบโดยส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-ฐานข้อมูลการใช้งานสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อื่นๆ 
 

งานวิชาการและวจิัย/หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

7. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผา่นสมรรถนะดา้น
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 ค่าเป้าหมาย : 70   
  

-ฐานข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดว้ยตนเองผ่านโปรแกรม Speexx ที่รับผิดชอบโดย ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

งานบริหารและวางแผน/แผนกงาน
บุคลากร (ระดับมหาวิทยาลัยฯ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (Ecosystem)      ค่า
เป้าหมาย : 90 

-ฐานข้อมูลระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
-พัฒนาระบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับบุคลากร 
 
 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงาน
ทะเบียนและวัดผล (ระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

9. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอก
เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 
ร่วมกัน     ค่าเป้าหมาย : 15 
 

-ฐานข้อมูลการท ากจิกรรมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์กับหนว่ยงานภายนอกที่ท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลยัหรือคณะ/วิทยาลัย (MOU หรือ MOA) 
 
 

งานวิชาการและวจิัย /หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

10. ร้อยละการเพิ่มขึ นของผู้เรียนที่สอบผ่าน
สมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรภายนอก    
ค่าเป้าหมาย : 5 
 

-ฐานข้อมูลการสอบสมรรถนะวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ 
 
 
 

งานวิชาการและวจิัย/หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

11. ร้อยละการเพิ่มขึ นของผลงานนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน  ค่าเป้าหมาย : 10 

-ฐานข้อมูลจ านวนนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน จากหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 

งานวิชาการและวจิัย/หลักสูตรวิชา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

12. ร้อยละการเพิ่มขึ นของคะแนนสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน    ค่าเป้าหมาย : 5 
 

-ฐานข้อมูลการทดสอบภาษาอังกฤษ (RUTS Test) ที่ผู้รับผิดชอบโดยศูนย์ภาษา 
 
 

งานวิชาการและวจิัย/ศูนยภ์าษา 
(ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

13. ร้อยละการเพิ่มขึ นของคะแนนสอบสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน  ค่าเป้าหมาย : 5 

-ฐานข้อมูลการสอบสมรรถนะพื นฐานดา้นสารสนเทศ (IC 3) ที่รับผิดชอบโดยส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวิทย
บริการ (ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกั
วิทยฯ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แหล่งข้อมูล ร่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล 

14. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการ    
ค่าเป้าหมาย : 4 

-ข้อมูลระบบสารสนเทศส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาที่เขา้รับพระราชทานปริญญาบัตรของปี
การศึกษาก่อนหนา้ปีรายงานผลข้อมูล 
 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกประกัน
คุณภาพ (ระดับมหาวิทยาลยัฯ ส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

15. ร้อยละของผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชนต์่อสังคม
เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์     ค่าเป้าหมาย : 
40 
 

-ฐานข้อมูลผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนแต่ละ คณะ / วิทยาลยั / ส านัก / สถาบัน / กอง ที่รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวจิัย
และพัฒนา (ระดบัมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

16 ร้อยละของเงินทุนวิจัยภายนอกเพิ่มขึ น    
ค่าเป้าหมาย : 10 
 

-ฐานข้อมูลเงินทุนวิจัย ที่รับผิดชอบโดยสถาบันวิจยัและพัฒนา งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวจิัย
และพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

17 จ านวนหนว่ยงาน  ที่น าผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์   ค่าเป้าหมาย : 15 
 

-ฐานข้อมูลจ านวนหนว่ยงานที่น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยโ์ดยเป็นผลที่เข้าสูก่ระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา (ได้รบัเลขค าขอ) จาก
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวจิัย
และพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

18 ร้อยละของผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอื่นอีก อยา่งน้อย 1 ด้าน    
ค่าเป้าหมาย : 15 
 

-ฐานข้อมูล ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม และงานสร้างสรรค์ที่บูรณากับการเรียนการสอน 
และพันธกิจอื่น แต่ละคณะ / วิทยาลัย 
-ฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ของอาจารย์ผู้สอนที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวจิัย
และพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

19 จ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ น   
ค่าเป้าหมาย : 10 
 

-ฐานข้อมูลจ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ ที่
รับผิดชอบโดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวจิัย
และพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา) 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

20 จ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    
 ค่าเป้าหมาย : 2 
 

-ฐานข้อมูล ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ ชองบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน แต่ละคณะ / วิทยาลัย / ส านกั / สถาบัน / กอง ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  ซึ่งเป็นผลงานที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ได้รับเลขความคุ้มครองแล้ว) และ
ขายได้ 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงานวจิัย
และพัฒนา (ระดับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันวิจยัและพัฒนา งานทรัพย์สิน
ทางปัญญา) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แหล่งข้อมูล ร่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล 

ด้านการบริการวิชาการ 
21 ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ น    ค่าเป้าหมาย :  
คะแนนการวัดคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 
 

-แบบการวัดระดับคุณภาพชีวิตที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้รับบริการวชิาการ ซ่ึงจัดท า
โดยหน่วยบริการวิชาการ 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงาน
บริการวิชาการ  (ระดับมหาวิทยาลยัฯ 
งานบริการวิชาการ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

22 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกจิอื่น  อย่างน้อย 1 ดา้น     
ค่าเป้าหมาย : 45 
 

-ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่หนว่ยงานได้รับจัดสรรปีประจ าปีงบประมาณนั นๆ (ทั งนี 
หมายรวมถึงโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลยั) 
-ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่น ของคณะ / 
วิทยาลยั ที่รับผิดชอบโดยหนว่ยบริการวิชาการ 
-ฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนที่แสดงให้เหน็ถึงการบูรณาการ
จากคณะ / วิทยาลัย 
 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงาน
บริการวิชาการ  (ระดับมหาวิทยาลยัฯ 
งานบริการวิชาการ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

23 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการ
เพิ่มขึ น    ค่าเป้าหมาย : 10 

-ฐานข้อมูลรายรับจากการใหบ้ริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ งานวิชาการและวจิัย/แผนกงาน
บริการวิชาการ  (ระดับมหาวิทยาลยัฯ 
งานบริการวิชาการ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

24 ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ น   ค่าเป้าหมาย : 15 
 

-ฐานข้อมูลงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่ายบริการวิชาการจากหนว่ยบริการวิชาการ (ทั งนี 
หมายรวมถึงโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลยั ซ่ึงไม่รวมงบประมาณส าหรับจา้งงานและบริหาร
โครงการ) 

งานวิชาการและวจิัย/แผนกงาน
บริการวิชาการ  (ระดับมหาวิทยาลยัฯ 
งานบริการวิชาการ) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
25 ร้อยละการเพิ่มขึ นของนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อ

มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
ค่าเป้าหมาย : 5 

-ฐานข้อมูลนวัตกรรมที่สร้างคุณค่ามรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จากส านกัศิลปวัฒนธรรม    
ศรีวิชัย 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ /แผนกงานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

26 จ านวนวิสาหกิจวัฒนธรรมที่ได้รับการพฒันาด้วย
นวัตกรรม    ค่าเป้าหมาย : 6 
 

-ฐานข้อมูลวิสาหกจิวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมจากส านกัศิลปวฒันธรรมศรีวิชัย งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ /แผนกงานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

27 จ านวนชุมชนที่มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาการ
จัดการขยะ  ค่าเป้าหมาย : 6 
 

-ฐานข้อมูลจ านวนชุมชนที่มีส่วนรว่มในการแก้ปญัหาการจัดการขยะ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนที่เก็บข้อมูลโดยหน่วยงาน 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ/์ 
งานวิชาการและวจิัย 
งานบริหารและวางแผน 
 

-รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
-รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและวิจัย 
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ตัวชี้วัด
ที่ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แหล่งข้อมูล ร่างผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้ก ากับดูแล 

-รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและ
วางแผน 

28 จ านวนนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพฒันา
องค์กรตามองค์ประกอบของ Green Campus     
ค่าเป้าหมาย : 6 
 

-ฐานข้อมูลนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์กรตามองค์ประกอบของ Green Campus 
จากหนว่ยทรัพย์สินทางปัญหา 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ/์ 
งานวิชาการและวจิัย 
งานบริหารและวางแผน 

-รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ ์
-รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและวิจัย 
-รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารและ
วางแผน 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
29 ระดับความส าเร็จในการบรหิารจัดการองค์กรเพื่อ

ขับเคลื่อนพันธกิจ    ค่าเป้าหมาย : 80 
 

-ผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน งานบริหารและวางแผน/แผนกงาน
ประเมินผลและรายงาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

30 ร้อยละตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย    ค่าเป้าหมาย : 80 
 

-ผลการด าเนินตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ีที่รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน งานบริหารและวางแผน/แผนกงาน
ประเมินผลและรายงาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

31 จ านวนระบบการใหบ้ริการแบบ One stop 
service    ค่าเป้าหมาย : 4 

-ระบบการให้บริการแบบ One stop service เพื่อให้บริการส าหรับผู้รับบริการ 3 กลุ่ม ได้แก ่
1) นักศึกษา (รับผิดชอบโดยส านกังาน วข.นครศรีธรรมราช 1 ระบบ และส านกังาน วข.ตรัง 1 
ระบบ) 
2) บุคลการ (รับผิดชอบโดยกองกลาง 1 ระบบ) 
3) บุคคลทั่วไป (รับผิดชอบโดยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ) 
 

งานบริหารและวางแผน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

32 จ านวนนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล    ค่าเป้าหมาย : 15 
 

-ฐานข้อมูลนวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล จากหนว่ยทรัพย์สินทางปัญญา งานบริหารและวางแผน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

33 ร้อยละของบุคลากรผา่นหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร    
ค่าเป้าหมาย : 70 
 

-ฐานข้อมูลบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร จากหน่วยงาน 
(ทั งนี หลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรอง หรือเป็นหลักสูตรที่มีโครงการรองรับ
และมีรายละเอยีดหลักสูตรฝึกอบรมที่ชดัเจน) 

งานบริหารและวางแผน/แผนกงาน
บุคลากร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

34 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสอบผา่น
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด   ค่าเป้าหมาย : 70  
    

-ฐานข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดว้ยตัวเองผ่านโปรแกรม Speexx ที่รับผิดชอบโดย ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

งานบริหารและวางแผน/แผนกงาน
บุคลากร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ
วางแผน 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบหมายให้ฝ่ ายบริหารและ
วางแผน แจ้งข้อมูลการพิจารณาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานยังแผนกงานและหลักสูตรวิชาทราบ  
 
5.2 พิจารณาแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 
  ตามที่ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ              
ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอแจ้งส่งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา           
2563 เพ่ิมเติม (ครั งที่ 2 ) โดยแจ้งให้หน่วยงาน บุคลากร ที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) รอบ
ระยะเวลา :  1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จัดส่งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มายังแผนกงาน
ประกันฯ โดยผู้จัดที่มีความประสงค์ด าเนินการตามรอบระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ด าเนินการจัดส่งแผนกิจกรรมฯ 
ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีความประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ิมเติม (ครั งที่ 2) 
จ านวน 3 กิจกรรม 
  ในการนี  ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาแผน
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (ครั งที่ 2) จ านวน 3 กิจกรรม  

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และขั นตอนการยื่นขอจริยธรรม 
 การวิจัยในมนุษย์”  
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์มรกต  การดี 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้ Office 365 ส าหรับส านักงาน”  
 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุพัชชา  คงเมือง 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารงบประมาณ”  
 ผู้รับผิดชอบ แผนกงานแผนงานและงบประมาณ 
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แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ิมเติม) ครั งที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

 
 
    มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2 จ านวน 3 กิจกรรม 
 
 

P

A

P

A

P

A

แผนกงานแผนงานและ
งบประมาณ

พ.ค. 64เม.ย. 64

1. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
และขัน้ตอนการยืน่ขอจริยธรรมการวจิัยในมนุษย”์

นางสาวมรกต การดี

  กิจกรรม / โครงการ

2. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
“การใช ้office 365 ส าหรับงานส านักงาน”

นางสุพชัชา คงเมือง

แผ
น 

/ ผ
ล 

กา
รป

ฏิบั
ติ

ผู้รบัผิดชอบ
ม.ิย. 64ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64

3. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การบริหารงบประมาณ”




