
 
รายงานการประชุม 

กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  2/2564  

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์กมลนันท์ ชีวรัตนำโชติ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน กรรมกำร 
3.   อำจำรย์สุพัชชำ   คงเมือง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
4. อำจำรย์วำจิศำ  จันทรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
5. อำจำรย์เสำวคนธ์ ชูบัว หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
6. อำจำรย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป  กรรมกำร 
7.  อำจำรย์ทักษกร  พรบุญญำนนท์ หัวหน้ำหลักสูตรวิชำวิศวกรรมโยธำ  กรรมกำร 
8.  อำจำรย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้ำหลักสูตรวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กรรมกำร 
9. อำจำรย์นิตยำ    ทัดเทียม แทนหัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรบัญชี กรรมกำร 
10. อำจำรย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรจัดกำร  กรรมกำร 
11. อำจำรย์มรกต  กำรดี หัวหน้ำหลักสูตรวิชำระบบสำรสนเทศฯ กรรมกำร 
12. อำจำรย์กฤตชญำ เทพสุริวงค์ หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมฯ  กรรมกำร 
13. นำงสำยหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
14. นำยรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
15. นำงสำวมนวรรธน์ โส๊ะหวัง หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
16. นำงสำวเนตรลดำ ละอองทอง หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
1.   อำจำรย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม ติดภำระกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

  เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรมำครบองค์ประชุม 
ประธำน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดกำรประชุมกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและ 
กำรจัดกำร ครั้งที่ 2/2564 โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar   
   ตำมที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย โดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้รำยงำนผลกำรติดตำมกำรสร้ำงโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar ต่อที่ประชุมผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเป็นรำยคณะ จำกอำจำรย์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยจ ำนวน 802 คน มีอำจำรย์ที่ได้ด ำเนินกำร
สร้ำงโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar แล้วจ ำนวน 341 คน ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมำยให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนแต่ละคณะ/วิทยำลัย ด ำเนินกำรเร่งรัดอำจำรย์ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google 
Scholar อย่ำงเร่งด่วน  
  ทั้งนี้ ในส่วนของวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร มีจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด  
47 คน ได้ด ำเนินกำรสร้ำงโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar แล้วจ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 91.49  
ในกำรนี้วิทยำลัยฯ จึงขอมอบหมำยหัวหน้ำสำขำและหัวหน้ำหลักสูตรวิชำ เร่งด ำเนินกำรเพ่ือให้บุคลำกรสำย
วิชำกำร ทั้ง 4 คน ได้ด ำเนินกำรสร้ำงโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar ให้แล้วเสร็จ  
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

1.2 รายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ 
 ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดให้อำจำรย์ผู้สอนด ำเนินกำรอัพโหลด 
มคอ. ในระบบสำรสนเทศส ำหรับอำจำรย์ ทั้งนี้ วิทยำลัยฯ ได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรอัพโหลด มคอ. ในภำค
กำรศึกษำที่ 1/2563 และภำคกำรศึกษำท่ี 2/2563 ตำมรำยละเอียดดังนี้  

การอัพโหลด มคอ.ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 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 

กำรจัดกำร 30 30 0 30 30 0 
กำรบัญชี 25 25 0 25 24 1 
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 22 22 0 22 19 3 
ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 20 20 0 20 20 0 
วิศวกรรมโยธำ 32 32 0 32 32 0 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 29 29 0 29 29 0 
ศึกษำทั่วไป 33 33 0 33 33 0 
รวม 191 191 0 191 187 4 
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การอัพโหลด มคอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

หลักสูตรวิชา 
แผนการเรียน/มคอ.3/มคอ.4 

จ านวนรายวิชาทั้งหมด อัพโหลดแล้ว ไม่อัพโหลด 
กำรจัดกำร 23 23 0 
กำรบัญชี 21 21 0 
กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 19 19 0 
ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 16 16 0 
วิศวกรรมโยธำ 30 30 0 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 21 21 0 
ศึกษำทั่วไป 26 26 0 
รวม 156 156 0 

  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   มอบหมายหัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตรวิชาก ากับและติดตามการอัพโหลดรายละเอียดข้อมูลใหค้รบถ้วน  
 
 1.3 แจ้งแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ 
  ตำมที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้มีหนังสือที่ อว 0655/333 ลงวันที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรออนไลน์ และในครำวที่ประชุมผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้
ระบบลงเวลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2564 เป็นต้นไป ในกำรนี้ วิทยำลัยฯ จึงขอแจ้งมำยังคณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบในกำรใช้ระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรใหม่ ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยจะมอบหมำยให้
แผนกงำนบุคลำกรจะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรใหม่ ผ่ำนระบบออนไลน์ ให้อำจำรย์
และบุคลำกรทรำบโดยทั่วกัน 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 
2564 ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
     จาก   13. อำจำรย์นำถนลิน  สีเขียว หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมฯ     กรรมกำร 
            เป็น     13. อำจำรย์กฤตชญำ    เทพสุริวงค์     หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมฯ     กรรมกำร 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ตำมที่ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย     
มีบันทึกที่ อว 0655/992 ลงวันที่ 27 ตุลำคม พ.ค. 2563 แจ้งมำตรกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหำวิทยำลัยฯ ได้จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงำนต่ำงๆ และบันทึกข้อมูลโครงกำรเข้ำระบบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี พร้อมทั้งได้ก ำหนดมำตรกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
จึงได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564) ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร วิทยำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

(1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564) 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 

          
 

ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/เดือน/
ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบ

บัญชี 3 มิต ิ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

     ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)               

1 1 โครงกำรแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 

 
- 

  
   8,000  

 
- 

 
- 

  
พ.ย.-63 

  
ด ำเนินกำรเรียบร้อย

แล้ว 

 
นำงกมลนันท์  ชีวรัตนำโชต ิ

    กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
วิทยำลัยฯ 

2 2 โครงกำรกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลกัสูตรและกำรวิพำกษ์
หลักสตูร หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ...)  

- 
  
   9,900  

 
- 

 
- 

  
ธ.ค.-63 

  
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

 
นำงสำวพิมพิศำ  พรหมมำ     กิจกรรมที่ 1 กำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสตูร หลักสตูร

บัญชีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

3 3 โครงกำรกำรพัฒนำระบบกำรตลำดดิจิทัลในกำร
ประชำสมัพันธ์วิทยำลัยเทคโนโลยอีุตสำหกรรมและกำร
จัดกำร 

-  10,000  - - ธ.ค.-63 ยกเลิกโครงกำร นำงสำวมัญชร ี ศรีจ ำลอง 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/เดือน/
ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบ

บัญชี 3 มิต ิ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

4 4 โครงกำรกำรจัดท ำหลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....) 

 
- 

  
   3,300  

 
- 

 
- 

  
พ.ย.-63 

  
ด ำเนินกำรเรียบร้อย

แล้ว 

  
นำยอภิรญัธ์  จันทร์ทอง     กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิำรยกร่ำงหลักสตูร

ร่วมกับสถำนประกอบกำรภำยนอก (จัดประชุมแบบ
ออนไลน์) 

5 5 โครงกำรกำรจัดท ำหลักสตูรวิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....) 

              

    กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิำรวิพำกษ์หลักสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก - 20,950 - - ธ.ค.-63 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

นำยอภิรญัธ์  จันทร์ทอง 

6 6 โครงกำรเชฟชุมชนเพื่อกำรท่องเทีย่วไทยอย่ำงยั่งยืน 
ครั้งท่ี 1 

- - - - พ.ย.-63 
ด ำเนินกำรเรียบร้อย

แล้ว 
นำงสำวน้ ำฝน  จันทร์นวล 

7 7 โครงกำรฝึกทักษะปฏิบตัิกำรด้ำนกำรโรงแรมและกำร
ท่องเที่ยว (5 กิจกรรมย่อย) 

              

    กิจกรรมย่อยที่ 1 Hotel and Tourism Open house - - - - ธ.ค.-63 ยกเลิกโครงกำร นำงสำวจุฑำมำศ พรหมมำ 

     ไตรมาส 2 ( 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)               

8 1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องสมดุ 2564               

    ครั้งท่ี 1 จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศครั้งท่ี 1 
- 43,000 - - ม.ค.-64 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

นำงซันดำนีย ์สุเหร็น 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/เดือน/
ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบ

บัญชี 3 มิต ิ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

9 2 โครงกำรกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลกัสูตรและกำรวิพำกษ์
หลักสตูร หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ...) 

              

    กิจกรรมที่ 2 กำรด ำเนินกำรวิพำกษ์หลักสูตร หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...) - 7,200 - - ก.พ.-64 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

นำงสำวพิมพิศำ  พรหมมำ 

10 3 โครงกำรวิพำกษ์หลักสตูร หลักสูตรวิชำกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

              

    กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรสำขำกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) - 9,000 - - ก.พ.-64 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

นำงสำวนำถนลิน  สีเขียว 

11 4 โครงกำรวิพำกษ์หลักสตูร หลักสูตรวิชำกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

              

    กิจกรรมที่ 2 กำรวิพำกษ์หลักสูตรสำขำกำรโรงแรมและ
กำรท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) - 5,400 - - มี.ค.-64 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

นำงสำวนำถนลิน  สีเขียว 

12 5 โครงกำรกำรเข้ำร่วมงำนประชุมวชิำกำรระดบัปริญญำ
ตรีด้ำนคอมพิวเตอรภ์ูมภิำคเอเชีย (AUC2) - 21,100 - - ก.พ.-64 

ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงสำวเสำวคนธ์  ชูบัว 

13 6 โครงกำรศึกษำดูงำน - - - - ม.ค.-64 ยกเลิกโครงกำร นำงวำจิศำ  จันทรักษ ์

14 7 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย              -              -              
-    

ü ม.ค.-64 ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงนิตยำ  ทัดเทียม 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/เดือน/
ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบ

บัญชี 3 มิต ิ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

15 8 โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำร
ใช้พลังงำนทดแทนอย่ำงยั่งยืน - - - - ม.ค.-64 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว 

นำยไพโรจน ์ แสงอ ำไพ 

16 9 โครงกำรอบรมกำรออกแบบงำนวศิวกรรมด้วน
โปรแกรม SolidWorks และกำรใช้งำน Laser Cutter - - - - ม.ค.-64 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว 

นำยไพโรจน ์ แสงอ ำไพ 

17 10 โครงกำร มทร.อนุรักษ์ชำยหำดขนอม 
- - - - ม.ค.-64 

ด ำเนินกำรเรียบร้อย
แล้ว 

นำงสำวอำภรณ์ แกล้วทนงค ์

18 11 โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพสู่ควำมเป็นผู้น ำ 
- - - - ก.พ.-64 

ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงวำจิศำ  จันทรักษ ์

19 12 โครงกำรกำรจัดกิจกรรมกำรสอนคณิตศำสตร์ ด้วย
รูปแบบ Active Learning - - - - ก.พ.-64 

ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงสำวดวงกมล  กรรมแต่ง 

20 13 โครงกำร มทร.อนุรักษ์ชำยหำดขนอม 
- - - - ก.พ.-64 

ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงสำวภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย 

21 14 โครงกำรนักบญัชีกับกำรก้ำวสูศ่ตวรรษท่ี 21 
- - - - ก.พ.-64 

ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงสำวภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย 

22 15 โครงกำรเชฟชุมชนเพื่อกำรท่องเทีย่วไทยอย่ำงยั่งยืน 
ครั้งท่ี 1 

- - - - มี.ค.-64 ยังไม่ด ำเนิน
โครงกำร 

นำงสำวน้ ำฝน  จันทร์นวล 

          

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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4.2  นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตำมที่ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย       
มีบันทึกที่ อว 0655.18/40 ขอน ำส่งส ำเนำหนังสือแจ้งเวียนส ำเนำหนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0203.2/ว 624 ลงวันที่ 12 มกรำคม 2564 ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศำตรำจำรย์ (พิเศษ) ดร.เอนก  
เหล่ำธรรมทัศน์) ในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในกำรนี้ ฝ่ำยบริหำรและวำงแผน ได้รำยงำนนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศำตรำจำรย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่ำธรรมทัศน์) ใน
รูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบ ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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