
 

รายงานการประชุม 
กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ครั้งที่  3/๒๕63   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet  
********************************** 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์กมลนันท์ ชีวรัตนำโชติ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน กรรมกำร 
3.   อำจำรย์วชิร   ยั่งยืน รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ กรรมกำร 
4. อำจำรย์วำจิศำ  จันทรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย กรรมกำร 
5. อำจำรย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้ำสำขำวิศวกรรม  กรรมกำร 
6. อำจำรย์เสำวคนธ์  ชูบัว หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ  กรรมกำร 
7.  อำจำรย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป  กรรมกำร 
8.  อำจำรย์ชัยวัฒน์ ใหญ่บก หัวหน้ำหลักสูตรวิชำวิศวกรรมโยธำ กรรมกำร 
9. อำจำรย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้ำหลักสูตนวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กรรมกำร 
10. อำจำรย์พิมพิศำ พรหมมำ หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรบัญชี  กรรมกำร 
11. อำจำรย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรจัดกำร  กรรมกำร 
12. อำจำรย์มรกต  กำรดี หัวหน้ำหลักสูตรวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ กรรมกำร 
13. อำจำรย์นำถนลิน สีเขียว หัวหน้ำหลักสูตรวิชำกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว กรรมกำร  
14. นำงสำยหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
15. นำยรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
16. นำงสำวกนกอร  โส๊ะหวัง หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
17. นำงสำวเนตรลดำ ละอองทอง หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 

1.   อำจำรย์น  ำฝน จันทร์นวล หัวหน้ำแผนกงำนบริกำรวิชำกำร 
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เริ่มประชุมเวลา  15.30  น. 

  เมื่อคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรมำครบองค์ประชุม ประธำน         
(ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดกำรประชุมกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ครั งที่ 
3/2563  โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 

  ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทำงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกร นักศึกษำ
บุคคลภำยนอก และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 
2019 ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 7 โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนที่ ณ ที่พักอำศัย 
ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคดังกล่ำว และมอบหมำยให้หัวหน้ำหน่วยงำนก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน 
มีกำรรำยงำนผลควำมส ำเร็จต่อสำยบังคับบัญชำตำมควำมทรำบแล้วนั น 
  ในกำรนี   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ  
จึงขอแจ้งแนวทำงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร ให้ถือปฏิบัติตำมประกำศของมหำวิทยำลัยฯ ต่อคณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบ และแจ้งประชำสัมพันธ์ไปยังบุคลำกรสำยวิชำกำรให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี  

- ช่วงที่บุคลำกรสำยวิชำกำรทุกท่ำนปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนที่ ณ ที่พักอำศัย ในช่วงที่มีกำรแพร่
ระบำดของโรคดังกล่ำว (Work from Home)  บุคลำกรสำยวิชำกำรทุกท่ำนจะต้องมีกำรพัฒนำ
ตนเองด้วยกำรฝึกอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร และจะต้องมีใบรับรองผ่ำนกำร
อบรม พร้อมรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือทรำบ เมื่อกลับมำปฏิบัติงำน 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

1.2 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ยังไม่คลี่คลำย มหำวิทยำลัยฯ  
ได้ก ำหนดให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ของรำยวิชำศึกษำทั่วไปให้มีกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ทั งหมด โดยมหำวิทยำลัยฯ ได้มีกำรหำรือร่วมกับคณะ/วิทยำลัย และมอบหมำยให้
ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลนักศึกษำที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำรสนเทศในกำรเรียนออนไลน์ของนักศึกษำ โดยเน้น
ข้อมูลอุปกรณ์ Notebook/Tablet เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ในภำคกำรศึกษำที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2563 ของสำขำศึกษำทั่วไป ในกำรนี จึงมอบฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยท ำแบบส ำรวจดังกล่ำวและรำยงำนไปยัง
มหำวิทยำลัยฯ เพ่ือทรำบต่อไป 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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1.3 แจ้งการเข้าสู่โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  (Speexx) 

  ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้บุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน 
ด ำเนินกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษด้วยโปรแกรม speexx เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะและพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ให้กับตนเอง โดยก ำหนดให้เข้ำทบสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-test) เพ่ือวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
(Placement test) ให้เสร็จสิ น ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563 ตำมควำมทรำบแล้วนั น ทั งนี  มหำวิทยำลัยฯ ได้รำยงำน
ข้อมูลกำรเข้ำใช้งำน ณ วันที่ 22 มีนำคม 2563 พบว่ำยังมีบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน จ ำนวน 17 รำย  
ยังไม่ได้เข้ำไปด ำเนินกำร ทั งนี วิทยำลัยฯ ได้จัดท ำหนังสือส่งไปยังรำยบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรให้เสร็จสิ นภำยในวันที่ 30 
เมษำยน 2563 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 

2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 (1307) อาคารอ านวยการและสารสนเทศ 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการไม่มีการ
แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการด าเนินตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (รอบ 5 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
ตำมที่ กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ตัวชี วัดตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน : 1 
ตุลำคม 2562 – 21 กุมภำพันธ์ 2563) ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยฯ และจ ำแนกรำยตัวชี วัด  โดยมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้ก ำหนดตัวชี วัดในกำรขับเคลื่อนแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบป ระมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมพันธกิจทั ง 4 ด้ำน และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ พร้อมทั งก ำหนด  
ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี วัดส ำหรับเป็นตัวบ่งชี ผลส ำเร็จของงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไว้จ ำนวน 31 ตัวชี วัดนั น 
   ในกำรนี  วิทยำลัยฯ จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินตัวชี วัดตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน : 1 ตุลำคม 2562 – 29 กุมภำพันธ์ 2563) ดังนี   
  บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 4 ตัวชี วัด 
 ไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 27 ตัวชี วัด 
 โดยตัวชี วัดที่บรรลุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 4 ตัวชี วัด ประกอบด้วย 
 
 
 



 
 

 ๔ | 5 

 

ตัวชี วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีรำยได้สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั นต่ ำที่กฎหมำยก ำหนด 
ตัวชี วัดที่ 8 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (Ecosystem) 
ตัวชี วัดที่ 9 จ ำนวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ำยภำยนอกเพ่ือประโยชน์จำกระบบนิเวศน์ (Ecosystem) 

ร่วมกัน 
ตัวชี วัดที่ 14 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้ประกอบกำร 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.2 แจ้งการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ตำมที่ กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกำร
จัดท ำงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพำะกำรตั งจ่ำยเงินรำยได้เพ่ือทดแทนกรอบเงิน
แผ่นดิน ทีไ่ม่ได้รับกำรอนุมัติกรอบเงินงบประมำณ จะน ำมำตั งจ่ำยในงบประมำณเงินรำยได้ ประกอบด้วย 

1) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน (ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค) 
2) โครงกำรทุกประเภทที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรจำกงบประมำณเงินแผ่นดิน 
3) ทุนกำรศึกษำ 
4) เงนิอุดหนุนประเภทต่ำงๆ  

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การเสนอขอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไม่ใช้งบประมาณ (เพิ่มเติม) 
    ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งจัดท ำค ำเสนอของบประมำณโครงกำรบริกำร
วิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แบบไม่ใช้งบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพสังคมให้เป็นไป  
ตำมแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ทั งนี ทำงแผนกงำนบริกำรวิชำกำร วิทยำลัย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำรได้รับข้อเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรไม่ใช้งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 รอบที่ 2 เพ่ือให้เป็นไปตำมกระบวนกำรขอกำรสนับสนุนกำรจัดโครงกำรฯ ตำมระเบียบกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติ งำนพนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ต้องผ่ำนกำรพิจำ รณำจำก 
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย 
    ในกำรนี  แผนกงำนบริกำรวิชำกำร ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ขอเสนอโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมไม่ใช้
งบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จ ำนวน 1 โครงกำร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ดังนี  

1. โครงกำรกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและกำรป้องกันเชื อโรคไวรัสโควิท – 19 โดยใช้กระบวนกำร
ผ่ำนแสง UVC เพ่ือยับยั งกำรแพร่กระจำยเชื อโรคและสำธิตกำรใช้งำนตู้อบฆ่ำเชื อโรคโควิท-19 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการและอนุมัติโครงการดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
  6.1 โรงพยำบำลขนอมได้มีหนังสือขอสนับสนุนบุคลำกรจำกวิทยำลัยฯ เพ่ือร่วมออกแบบและจัดท ำ 
ตู้เก็บตัวอย่ำงสิ่งส่งตรวจเพ่ือค้นหำเชื อไวรัสโคโรนำ ซึ่งเป็นตู้ชนิดควำมดันบวก โดยทำงโรงพยำบำลมีงบประมำณในกำร
จัดท ำแต่ยังขำดบุคลำกรในกำรออกแบบและจัดท ำตู้ดังกล่ำว ในกำรนี จึงมอบสำขำวิศวกรรมด ำเนินกำรต่อไป 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 17.30  น. 
    
 
 

 


