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รายงานการประชุม 

กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  3/2564  

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 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. อาจารย์เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
6. อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
7.  อาจารย์ทักษกร  พรบุญญานนท์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  กรรมการ 
8.  อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
9. อาจารย์พิมพิศา   พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี กรรมการ 
10. อาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ  กรรมการ 
11. อาจารย์มรกต  การดี หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ กรรมการ 
12. อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ  กรรมการ 
13. นายรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
14. นางสาวมนวรรธน์ โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
15. นางสาวเนตรลดา ละอองทอง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
1.   อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ติดภาระกิจ 
2.   นางสายหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ลาป่วย 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 
1.   นางสาวภริศฑ์ชาก์   ชดช้อย หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นางสาวมัติยาภรณ์   ศรีใส เจ้าหน้าที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวน  าฝน จันทร์นวล หัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม 
ประธาน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ ครั งที่ 3/2564 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  



 
 

หน้า 2 จาก 18 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar   
   ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มอบหมายหัวหน้าสาขาและหัวหน้า
หลักสูตรวิชาเร่งด าเนินการให้บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 4 ท่าน  ด าเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google 
Scholar ให้แล้วเสร็จตามที่ก าหนดนั น ทั งนี บุคลากรทั ง 4 ท่าน ได้ด าเนินการดังกล่าวเสร็จสิ นเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว ทั งนี จึงท าให้การรายงานผลการด าเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar  
ของวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนอาจารย์ทั งหมด 47 ท่าน 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

1.2 รายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการอัพโหลด 
มคอ. ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ ด้วยเลือกผ่านเมนูสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการแจ้งเตือน
หน้าแรกของการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ โดยวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลการด าเนินการอัพโหลด 
มคอ. ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2564) 

รายการ 
ภาคการศึกษา / ปี

ศึกษา 
จ านวน 

รายวิชา 

การอัพโหลด 

(รายวิชา) 

ไม่ด าเนินการ
อัพโหลด 

(รายวิชา) 

มคอ.5 และ มคอ. 6 2 / 2563 154 - 154 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ฤดูร้อน / 2563 27 12 17 

  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  มอบหมายหัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตรวิชา ด าเนินการก ากับและติดตามในการอัพโหลดข้อมูลให้เรียบร้อย  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
    แก้ไขเนื้อหารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ในระเบียบวาระที่ 4.2  นโยบายการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจสอบค าผิดค าถูก 

  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  

    ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์
ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินงบประมาณ 2,400,000 
บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ รายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ คือ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา จ านวน 
1 ระบบ จ านวนเงินงบประมาณ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) และประจ าปีงบประมาณ 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 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบชลศาสตร์
พื นฐาน จ านวน 1 ชุด จ านวนเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ในการนี  ฝ่าย
บริหารและวางแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564  
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

งบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) การด าเนินการ 

รายการครุภัณฑ์ 
1 ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

และกระแสสลับ จ านวน 1 ชดุ 
2,400,000 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 

 
รายการสิ่งก่อสร้าง 
1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา  

จ านวน 1 ระบบ 
16,000,000 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
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งบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 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   

4.2  รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ตามที่ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มีบันทึกที่ อว 0655/992 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แจ้งมาตรการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลโครงการเข้าระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีพร้อมทั งได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการนั น 
   ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ข้อมูลในระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อมูล ณ วันที่  7  
พฤษภาคม 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
ส าหรับไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ที ่ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/
เดือน/ปี 

สถานะการ
ด าเนิน
โครงการใน
ระบบบัญชี 
3 มิต ิ

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้   งปม.อื่น  
 ไม่ใช้ 
งปม.  

แผน 

1 โครงการฝึกทักษะ
ปฏิบัติการด้านท่องเที่ยว 
(2 กิจกรรมย่อย) 

           

  กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึก
ปฏิบัติมัคคุเทศเส้นทาง 
ภาคกลาง-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ - 
ภาคเหนือ 

-     8,160  - - เม.ย.-64 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

น.ส.จุฑามาศ 
พรหมมา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องสมุด 2564 

       
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

นางซันดานีย ์ 
สุเหร็น   ครั งท่ี 2 จัดซื อทรัพยากร

สารสนเทศครั งท่ี 2 
-   44,850  - - เม.ย.-64 

3 โครงการปัจฉมินิเทศ
นักศึกษา -     1,800  - - เม.ย.-64 

ด าเนินการ
เรียบร้อย

แล้ว 

นายเข้มนท ี  
ศรีสุขล้อม 

4 โครงการส ารวจเก็บ
รวบรวมภมูิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อม
ในพื นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดใกล้เคียง 

 48,000            -              -    - พ.ค.-64 
ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

น.ส. น  าฝน  
จันทร์นวล 

5 โครงการส ารวจเก็บ
รวบรวมภมูิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนเทศ
ในพื นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดใกล้เคียง 
 
 

 45,000            -              -    - พ.ค.-64 
ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

น.ส. น  าฝน  
จันทร์นวล 
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ที ่ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/
เดือน/ปี 

สถานะการ
ด าเนิน
โครงการใน
ระบบบัญชี 
3 มิต ิ

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้   งปม.อื่น  
 ไม่ใช้ 
งปม.  

แผน 

6 โครงการแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 

              

  กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวตักรรม
เพื่อการจัดการท่องเที่ยว 

-     7,000  - - พ.ค.-64 ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

นางกมลนันท์   
ชีวรัตนาโชต ิ

7 โครงการตรวจรบัรอง
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 จากสภา
วิศวกร 

- - 103,000  - มิ.ย.-64 
ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

นายประสาร 
จิตร์เพ็ชร 

8 โครงการนักการจัดการกับ
การเรยีนรู้สูศ่ตวรรษที่ 21 

- - - / เม.ย.-64 ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

นางพิมพรรณ  
จิตนุพงศ ์

9 โครงการปฐมนิเทศนักษา
ศึกษาใหม ่

- - - / มิ.ย.-64 ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

นายเข้มนท ี  
ศรีสุขล้อม 

10 โครงการเตรยีมความ
พร้อมก่อนเข้าเรยีน 
นักศึกษาหลักสตูรวิชาการ
จัดการ 

- - - / 

มิ.ย. 64 
 - 

 ส.ค. 64 

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

น.ส. เมธาพร  
มีเดช 

11 โครงการเตรยีมความ
พร้อมก่อนเข้าเรยีน
หลักสตูรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยววิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 

        -              -              -    / มิ.ย.-64 

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

น.ส.น  าฝน  
จันทร์นวล 

12 โครงการสอนปรับพื นฐาน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2564 
 
 
 

        -              -              -    /  มิ.ย.64 

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

น.ส. ดวงกมล  
กรรมแต่ง 
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ที ่ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

วัน/
เดือน/ปี 

สถานะการ
ด าเนิน
โครงการใน
ระบบบัญชี 
3 มิต ิ

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัด
โครงการ  

 แผ่นดิน   รายได้   งปม.อื่น  
 ไม่ใช้ 
งปม.  

แผน 

13 โครงการอบรมการ
ออกแบบงานวิศวกรรม
ด้วนโปรแกรม 
SolidWorks และการใช้
งาน Laser Cutter 

        -              -              -    /  มิ.ย.64 

ยังไม่ด าเนิน
โครงการ 

นายไพโรจน ์ 
แสงอ าไพ 

 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
4.3 รายงานผลการจ าหน่ายปาล์มน  ามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ได้มีการจัดจ าหน่ายปาล์มน  ามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั งแต่ เดือนตุลาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบัน นั น  

 ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอรายงานผลการจ าหน่ายปาล์มน  ามัน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตั งแต่ เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มายังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  เพ่ือทราบตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี  

รายงานรายได้การจ าหน่ายปาล์มน  ามัน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัน เดือน ปี 
(ที่จ าหน่าย) 

จ านวน ก.ก. ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

6 ต.ค. 63 1,680 4.70 7,896.00 
3 พ.ย. 63 1,475 6.80 10,030.00 
8 ธ.ค. 63 925 7.30 6,752.50 
5 ม.ค. 64 980 6.80 6,664.00 
2 ก.พ. 64 1,615 6.70 10,820.50 
3 มี.ค. 64 2,240 5.60 12,544.00 

31 มี.ค. 64 3,735 5.30 19,795.50 
29 เม.ย. 64 5,400 4.70 25,380.00 

รวม 99,882.50 
 
 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.4  รายงานผลการจัดเก็บค่าน้ าประปา 
 ความเป็นมา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบประปา โดยใช้น  าประปาจาก
การประปาส่วนภูมิภาค เริ่มใช้งานตั งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ.  2563 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการจัดการเก็บค่า
น  าประปาไปแล้วนั น 
 ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอรายงานผลการจัดเก็บค่าน  าประปา มายังคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

รายงานอัตราการใช้น้ าประปา 

 
 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 
4.5 จ านวนยอดนักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 
2564) ในการนี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอรายงานจ านวนยอดนักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 มายังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
 
 
 
 

ยอดค่าน ้าประปา รวมยอด ผลต่างค่าน ้าประปา
ตาม ทีช่า้ระเงิน ทีวิ่ทยาลัยฯรับผิดชอบ 

ใบแจ้งหนี (2) + (3) (1) - (5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ธ.ค.-63 27,852.96    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,852.96          
ม.ค.-64 16,230.03    5,679.00     5,679.00       0.00 6,201.00 6,201.00 0.00 11,880.00 4,350.03            
ก.พ.-64 17,696.20    5,093.00     5,093.00       0.00 6,474.00 6,286.00 188.00 11,379.00 6,317.20            
มี.ค.-64 21,419.80    6,223.00     6,223.00       0.00 7,701.00 398.00 7,303.00 6,621.00 14,798.80          
เม.ย.-64 12,646.06    4,150.00     4,150.00       0.00 3,063.00 0.00 3,063.00 4,150.00 8,496.06            
ยอดรวม 95,845.05    21,145.00   21,145.00     0.00 23,439.00 12,885.00 10,554.00 34,030.00 61,815.05          

ยอดเรียกเกบ็

ค่าน ้าประปา

เดือน

บคุลากร นักศึกษา

ยอดค้างชา้ระ ยอดค้างชา้ระยอดชา้ระ ยอดชา้ระ
ยอดเรียกจัดเกบ็
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4.6 แจ้งก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ  ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่            

ประจ าปีการศึกษา 2564 และได้มีนักศึกษาที่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 61 
คน ตามความทราบแล้วนั น  

ในการนี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งก าหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 
ในรอบท่ียังมีการเปิดรับสมัคร มายังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี   

 
ก าหนดการเปิดรับสมัครส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ระดับปริญญาตรี 
- รอบท่ี 3 แบบรับตรงอิสระ  
แบบรับตรงอิสระ รอบท่ี 3.4 ระดับ ปวช. / ปวส.  

เปิดรับสมัคร     21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564  
สอบสัมภาษณ์     25 พ.ค. 2564  
ประกาศผล     28 พ.ค. 2564  
ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่  28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2564  

แบบรับตรงอิสระ รอบท่ี 3.5 ระดับ ปวช. / ปวส.  
เปิดรับสมัคร     21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564  
สอบสัมภาษณ์     15 มิ.ย. 2564  
ประกาศผล     17 มิ.ย. 2564  
ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่  17 – 25 มิ.ย. 2564  
 
 
ก าหนดการเปิดรับสมัครส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 

TCAS 
- การรับสมัครรอบที่ 3 Admission ระดับ ม.6  

เปิดรับสมัคร     7 – 15 พ.ค. 2564  
สอบสัมภาษณ์     5 มิ.ย. 2564  
ประกาศผล     10 มิ.ย. 2564  
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่  10 – 18 มิ.ย. 2564  

- การรับสมัครรอบท่ี 4 Direct Admission ระดับ ม.6  
เปิดรับสมัคร     16 พ.ค. – 10 มิ.ย 2564  
สอบสัมภาษณ์     14 มิ.ย. 2564  
ประกาศผล     20 มิ.ย. 2564  
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่  20 -27 มิ.ย. 2564  

- รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์   7 – 25 มิ.ย. 2564  
- เปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2564     12 กรกฎาคม 2564 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.7 แผนการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และการด าเนินการจัดการ  
ความรู้ภายในหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2563  

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง  
แจ้งด าเนินการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการ
การจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยแจ้ง
การด าเนินการการจัดการความรู้ฯ มายังหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้ของงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี นั น  

ทั งนี  แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดแผนการจัดการความรู้ (KM Action 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ฯ ของงานประกันคุณภาพ ส านักงาน
อธิการบดี และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  จึงเห็นสมควรเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบแผนกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) ปีการศึกษา 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) 
  ตามที่ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มี
หนังสือลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอแจ้งส่งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 
เพ่ิมเติม (ครั งที่ 3) (รอบสุดท้ายประจ าปีการศึกษา 2563) โดยแจ้งให้หน่วยงาน บุคลากร ที่มีความประสงค์          
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) รอบระยะเวลา : 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จัดส่งแผนกิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM) มายังแผนกงานประกันฯ เพ่ือรวบรวมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
พิจารณา นั น โดยมีผู้ประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ตามรอบระยะเวลาข้างต้น ได้ด าเนินการจัดส่งแผน
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ิมเติม (ครั งที่ 3) มายังแผนกงานประกันฯ จ านวน 2 กิจกรรม 
 ทั งนี แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริหาร วิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณากิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมเติม       
(ครั งที่ 3) จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ขั นตอนการด าเนินงานวิจัย งปม. 2564” 
    ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม  มิถุนายน 2564 
    ผู้รับผิดชอบ   แผนกงานวิจัยและพัฒนา 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตน  ามันไบโอดีเซลจากน  ามันพืชที่ใช้แล้ว” 
    ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม  มิถุนายน 2564 
    ผู้รับผิดชอบ   อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี   
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ และพิจารณาอนุมัติทั้ง 
2 กิจกรรม โดยในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว” 
ให้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 
 
5.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบไม่ใช้งบประมาณ ครั้งที่ ๓ 
และ พิจารณาแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตาม 
ข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร. ปม.1  

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการท าข้อตกลงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มทร. ปม.๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อที่ ๓ งานบริการวิชาการ หัวข้อที่ 
๓.๑ มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานที่ตนสังกัดที่อยู่ในแผนหรือนอกแผนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือโครงการบริการวิชาการของวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบคณะ
กรรมบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้จากการประชุมท าข้อตกลงล่าสุดนั้น โครงการฯ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี ทางแผนกงานฯ จึงได้มีการเปิดรับ
โครงการดังกล่าว และมีอาจารย์ผู้สนใจได้ส่งโครงการบริการวิชาการแบบไม่ใช้งบประมาณ นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายบริการวิชาการจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือเพ่ือพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
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1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงการบริการวิชาการแบบไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 2  
โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการที่ 1 โครงการ “การใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน
ชายฝั่งทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์”  
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ไพโรจน์ แสงอ าไพ  

โครงการที่ 2 โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเล่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทรงกลมในระนาบ 
สามมิต”ิ  
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง  

 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ   
   - เห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ โครงการที่ 1 โครงการ “การใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์
ไพโรจน์ แสงอาไพ 
   - ไม่เห็นชอบในการพิจารณาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเล่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทรงกลม
ในระนาบสามมิติ โดย อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง เนื่องจากรายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน และให้ด าเนินการ
เขียนเสนอโครงการใหม่ในครั้งต่อไป 

๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม 
ข้อตกลงแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร. ปม.๑ (แบบฟอร์มการน าความรู้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์) 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

- ไม่เห็นชอบและไม่พิจารณาอนุมัติ “แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามข้อตกลงแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร. ปม.๑” (แบบฟอร์มการน าความรู้บริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์)   

โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ได้ตั้งข้อสังเกต คือ ทางแผนกงานบริการวิชาการ จะมี
แบบฟอร์ม บรก. 04 ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว  
จึงเห็นควรใช้แบบฟอร์ม บรก. 04 ของมหาวิทยาลัยฯ คงเดิม 

3) พิจารณาให้ความเห็นขอบแบบฟอร์ม “หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรืองาน 
สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน” 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
   - เห็นชอบและอนุมัติแบบฟอร์ม “หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




