รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ Google Hangouts Meet
**********************************
ผู้มาประชุม
1. ผศ.ขวัญหทัย
2. อาจารย์กมลนันท์
3. อาจารย์สุพัชชา
4. อาจารย์วาจิศา
5. อาจารย์เสาวคนธ์
6. อาจารย์ดวงกมล
7. อาจารย์ทักษกร
8. อาจารย์อภิรัญธ์
9. อาจารย์พิมพิศา
10. อาจารย์เกริกวุฒิ
11. อาจารย์มรกต
12. อาจารย์กฤตชญา
13. นายรณรุต
14. นางสาวมนวรรธน์
15. นางสาวเนตรลดา

ใจเปี่ยม
ชีวรัตนาโชติ
คงเมือง
จันทรักษ์
ชูบัว
กรรมแต่ง
พรบุญญานนท์
จันทร์ทอง
พรหมมา
กันเที่ยง
การดี
เทพสุริวงค์
ผลหิรัญ
โส๊ะหวัง
ละอองทอง

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา
หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ
หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ
หัวหน้างานบริหารและวางแผน
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาร่วมประชุม
1. อาจารย์สุพร
2. นางสายหยุด

ฤทธิภักดี
ด้วงหวัง

หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

ติดภาระกิจ
ลาป่วย

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง
1. นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย
2. นางสาวมัติยาภรณ์ ศรีใส
3. นางสาวนาฝน
จันทร์นวล

หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม
ประธาน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม) ได้เปิ ดการประชุมกรรมการบริห ารวิทยาลั ยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ ครังที่ 3/2564 โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar
ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มอบหมายหัวหน้าสาขาและหัวหน้า
หลักสูตรวิชาเร่งดาเนินการให้บุคลากรสายวิชาการ จานวน 4 ท่าน ดาเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google
Scholar ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามที่ ก าหนดนั น ทั งนี บุ ค ลากรทั ง 4 ท่ า น ได้ ด าเนิ น การดั ง กล่ า วเสร็ จ สิ นเป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั งนี จึ ง ท าให้ ก ารรายงานผลการด าเนิ น การสร้ า งโปรไฟล์ ใ นเว็ บ ไชด์ Google Scholar
ของวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจานวนอาจารย์ทังหมด 47 ท่าน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
รับทราบ
1.2 รายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศสาหรับอาจารย์
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการอัพโหลด
มคอ. ในระบบสารสนเทศสาหรับอาจารย์ ด้วยเลือกผ่านเมนูสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการแจ้งเตือน
หน้าแรกของการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศสาหรับอาจารย์ โดยวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลการดาเนินการอัพโหลด
มคอ. ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
2564)
ไม่ดาเนินการ
อัพโหลด

ภาคการศึกษา / ปี
ศึกษา

จานวน

การอัพโหลด

รายวิชา

(รายวิชา)

มคอ.5 และ มคอ. 6

2 / 2563

154

-

154

มคอ. 3 และ มคอ. 4

ฤดูร้อน / 2563

27

12

17

รายการ

(รายวิชา)

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
รับทราบ มอบหมายหัวหน้าสาขา/
หัวหน้าหลักสูตรวิชา ดาเนินการกากับและติดตามในการอัพโหลดข้อมูลให้เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอานวยการและสารสนเทศ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีการแก้ไขดังนี้
แก้ไขเนื้อหารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ในระเบียบวาระที่ 4.2 นโยบายการ
จัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจสอบคาผิดคาถูก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานสถานะการดาเนินงานงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุ น)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 รายการ ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์
ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ จานวน 1 ชุด จานวนเงินงบประมาณ 2,400,000
บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และ รายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ คือ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา จานวน
1 ระบบ จานวนเงินงบประมาณ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 2 รายการ เป็น รายการครุภัณฑ์ทัง 2 รายการ คือ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า จานวน 1
ชุด จานวนเงินงบประมาณ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และ ครุภัณฑ์ชุดทดสอบชลศาสตร์
พืนฐาน จานวน 1 ชุด จานวนเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ในการนี ฝ่าย
บริ ห ารและวางแผน ขอรายงานผลการด าเนิ น งานงบลงทุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
งบประมาณ (งบลงทุน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ที่
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
การดาเนินการ
รายการครุภัณฑ์
1 ชุดขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
2,400,000 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
และกระแสสลับ จานวน 1 ชุด
รายการสิ่งก่อสร้าง
1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
16,000,000 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
จานวน 1 ระบบ
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งบประมาณ (งบลงทุน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายการ
จานวนเงิน (บาท)

ที่
รายการครุภัณฑ์
1 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
จานวน 1 ชุด
2 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบชลศาสตร์พืนฐาน จานวน
1 ชุด
รายการสิ่งก่อสร้าง
- ไม่มี

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

การดาเนินการ

1,900,000

รอส่งมอบ

3,200,000

เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

4.2 รายงานผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วิ ชัย มีบั น ทึกที่ อว 0655/992 ลงวันที่ 27 ตุล าคม พ.ศ. 2563 แจ้งมาตรการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานต่าง ๆ และบันทึกข้อมูล โครงการเข้าระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ประจาปีพร้อมทังได้กาหนดมาตรการกากับติดตามผลการดาเนินโครงการนัน
ในการนี ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ข้อมูล ในระบบบั ญชี ๓ มิติ ของมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 7
พฤษภาคม 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ วิทยาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
สาหรับไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ที่

โครงการ
แผ่นดิน

1

2

3
4

5

โครงการฝึกทักษะ
ปฏิบัติการด้านท่องเที่ยว
(2 กิจกรรมย่อย)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึก
ปฏิบัติมัคคุเทศเส้นทาง
ภาคกลาง-ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องสมุด 2564
ครังที่ 2 จัดซือทรัพยากร
สารสนเทศครังที่ 2
โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา
โครงการสารวจเก็บ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับมะขามป้อม
ในพืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดใกล้เคียง
โครงการสารวจเก็บ
รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนเทศ
ในพืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
จังหวัดใกล้เคียง

-

-

รายได้

งปม.อื่น

ไม่ใช้
งปม.

-

-

8,160

44,850
1,800

-

-

-

วัน/
เดือน/ปี
สถานะการ
ที่จัด
โครงการ ดาเนิน
โครงการใน
ระบบบัญชี
3 มิติ
แผน

เม.ย.-64

เม.ย.-64

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

อยู่ระหว่าง น.ส.จุฑามาศ
ดาเนินงาน พรหมมา

อยู่ระหว่าง นางซันดานีย์
ดาเนินงาน สุเหร็น

-

เม.ย.-64

ดาเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว

นายเข้มนที
ศรีสุขล้อม

48,000

-

-

-

พ.ค.-64

ยังไม่ดาเนิน น.ส. นาฝน
โครงการ จันทร์นวล

45,000

-

-

-

พ.ค.-64

ยังไม่ดาเนิน น.ส. นาฝน
โครงการ จันทร์นวล
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ที่

โครงการ
แผ่นดิน

6

7

8
9

โครงการแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม
เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
โครงการตรวจรับรอง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564 จากสภา
วิศวกร
โครงการนักการจัดการกับ
การเรียนรู้สศู่ ตวรรษที่ 21

โครงการปฐมนิเทศนักษา
ศึกษาใหม่
10 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน
นักศึกษาหลักสูตรวิชาการ
จัดการ
11 โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน
หลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยววิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ
12 โครงการสอนปรับพืนฐาน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2564

-

รายได้

วัน/
เดือน/ปี
สถานะการ
ที่จัด
โครงการ ดาเนิน
โครงการใน
ระบบบัญชี
3 มิติ
แผน

งปม.อื่น

ไม่ใช้
งปม.

-

-

พ.ค.-64

7,000

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ยังไม่ดาเนิน นางกมลนันท์
โครงการ ชีวรัตนาโชติ

ยังไม่ดาเนิน นายประสาร
โครงการ จิตร์เพ็ชร

-

-

103,000

-

มิ.ย.-64

-

-

-

/

เม.ย.-64

ยังไม่ดาเนิน นางพิมพรรณ
โครงการ จิตนุพงศ์

-

-

-

/

มิ.ย.-64

ยังไม่ดาเนิน
โครงการ
ยังไม่ดาเนิน
โครงการ

-

-

-

/

มิ.ย. 64
ส.ค. 64

นายเข้มนที
ศรีสุขล้อม
น.ส. เมธาพร
มีเดช

ยังไม่ดาเนิน น.ส.นาฝน
โครงการ จันทร์นวล
-

-

-

/

มิ.ย.-64

ยังไม่ดาเนิน น.ส. ดวงกมล
โครงการ กรรมแต่ง
-

-
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-

/

มิ.ย.64

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ที่

โครงการ
แผ่นดิน

13 โครงการอบรมการ
ออกแบบงานวิศวกรรม
ด้วนโปรแกรม
SolidWorks และการใช้
งาน Laser Cutter

รายได้

ไม่ใช้
งปม.

งปม.อื่น

วัน/
เดือน/ปี
สถานะการ
ที่จัด
โครงการ ดาเนิน
โครงการใน
ระบบบัญชี
3 มิติ
แผน

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ยังไม่ดาเนิน นายไพโรจน์
โครงการ แสงอาไพ
-

-

-

/

มิ.ย.64

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ
4.3 รายงานผลการจาหน่ายปาล์มนามัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่ วิทยาลั ย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้มีการจัดจาหน่ายปาล์มนามัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตังแต่ เดือนตุลาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบัน นัน
ในการนี ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอรายงานผลการจาหน่ายปาล์มนามัน ประจาปีงบประมาณ
2564 ตั งแต่ เดื อ นตุ ล าคม 2563 จนถึ ง ปั จ จุ บั น มายั ง คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ทราบตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
รายงานรายได้การจาหน่ายปาล์มนามัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เดือน ปี
จานวน ก.ก.
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
(ที่จาหน่าย)
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
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
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4.4 รายงานผลการจัดเก็บค่าน้าประปา
ความเป็นมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบประปา โดยใช้นาประปาจาก
การประปาส่ วนภูมิภ าค เริ่ มใช้งานตังแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจ จุบัน และได้มีการจัดการเก็บค่า
นาประปาไปแล้วนัน
ในการนี ฝ่ายบริหารและวางแผน ขอรายงานผลการจัดเก็บค่านาประปา มายังคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี
รายงานอัตราการใช้น้าประปา
ค่าน้าประปา

เดือน

ธ.ค.-63
ม.ค.-64
ก.พ.-64
มี.ค.-64
เม.ย.-64
ยอดรวม

ยอดค่าน้าประปา
ตาม
ใบแจ้งหนี

นักศึกษา

บุคลากร
ยอดเรียกเก็บ

(1)
27,852.96
0.00
16,230.03 5,679.00
17,696.20 5,093.00
21,419.80 6,223.00
12,646.06 4,150.00
95,845.05 21,145.00

ยอดช้าระ

ยอดค้างช้าระ

ยอดเรียกจัดเก็บ

(2)
0.00
5,679.00
5,093.00
6,223.00
4,150.00
21,145.00

0.00
0.00
0.00 6,201.00
0.00 6,474.00
0.00 7,701.00
0.00 3,063.00
0.00 23,439.00

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

ยอดช้าระ

ยอดค้างช้าระ

รวมยอด ผลต่างค่าน้าประปา
ทีช่ า้ ระเงิน ทีว่ ทิ ยาลัยฯรับผิดชอบ
(2) + (3)
(1) - (5)

(3)
(4)
(5)
0.00
0.00
0.00
6,201.00
0.00 11,880.00
6,286.00
188.00 11,379.00
398.00 7,303.00 6,621.00
0.00 3,063.00 4,150.00
12,885.00 10,554.00 34,030.00

(6)
27,852.96
4,350.03
6,317.20
14,798.80
8,496.06
61,815.05

รับทราบ

4.5 จานวนยอดนักศึกษาที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีก ารเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2564 ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม
2564) ในการนีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอรายงานจานวนยอดนักศึกษาที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2564 มายังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี

หน้า ๘ จาก 18

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

รับทราบ
หน้า ๙ จาก 18

4.6 แจ้งกาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
ตามที่ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและการจั ด การ ได้ มี ก ารเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2564 และได้มีนักศึกษาที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาปีการศึกษา 2564 จานวน 61
คน ตามความทราบแล้วนัน
ในการนีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งกาหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
ในรอบที่ยังมีการเปิดรับสมัคร มายังคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี
กาหนดการเปิดรับสมัครสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ระดับปริญญาตรี
- รอบที่ 3 แบบรับตรงอิสระ
แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 3.4 ระดับ ปวช. / ปวส.
เปิดรับสมัคร
21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์
25 พ.ค. 2564
ประกาศผล
28 พ.ค. 2564
ดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่
28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2564
แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 3.5 ระดับ ปวช. / ปวส.
เปิดรับสมัคร
21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
สอบสัมภาษณ์
15 มิ.ย. 2564
ประกาศผล
17 มิ.ย. 2564
ดาเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่
17 – 25 มิ.ย. 2564
กาหนดการเปิดรับสมัครสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
TCAS
- การรับสมัครรอบที่ 3 Admission ระดับ ม.6
เปิดรับสมัคร
7 – 15 พ.ค. 2564
สอบสัมภาษณ์
5 มิ.ย. 2564
ประกาศผล
10 มิ.ย. 2564
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่
10 – 18 มิ.ย. 2564
- การรับสมัครรอบที่ 4 Direct Admission ระดับ ม.6
เปิดรับสมัคร
16 พ.ค. – 10 มิ.ย 2564
สอบสัมภาษณ์
14 มิ.ย. 2564
ประกาศผล
20 มิ.ย. 2564
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาวันที่
20 -27 มิ.ย. 2564
- รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์
7 – 25 มิ.ย. 2564
- เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
12 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
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4.7 แผนการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) และการดาเนินการจัดการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2563
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ 5 มี น าคม 2564 เรื่ อ ง
แจ้งดาเนินการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินการ
การจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยแจ้ง
การดาเนินการการจัดการความรู้ฯ มายังหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้ของงานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี นัน
ทังนี แผนกงานประกัน คุณภาพการศึกษา ได้ดาเนินการจัดแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ฯ ของงานประกันคุณภาพ สานักงาน
อธิ ก ารบดี และเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น การการจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงาน จึ ง เห็ น สมควรเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ โปรดทราบแผนกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ (KM) ปี ก ารศึ ก ษา 2563
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

หน้า ๑๑ จาก 18
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หน้า ๑๕ จาก 18

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
ตามที่ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มี
หนั งสื อลงวัน ที่ 2 กุมภาพัน ธ์ 2564 เรื่ อง ขอแจ้งส่ งแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563
เพิ่มเติม (ครั งที่ 3) (รอบสุ ดท้ายประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563) โดยแจ้งให้ ห น่ว ยงาน บุคลากร ที่มีความประสงค์
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) รอบระยะเวลา : 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 จัดส่งแผนกิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM) มายังแผนกงานประกันฯ เพื่อรวบรวมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
พิจารณา นัน โดยมีผู้ประสงค์จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ตามรอบระยะเวลาข้างต้น ได้ดาเนินการจัดส่งแผน
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพิ่มเติม (ครังที่ 3) มายังแผนกงานประกันฯ จานวน 2 กิจกรรม
ทั งนี แผนกงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย จึ ง เห็ น สมควรเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ ห าร วิทยาลั ย ฯ เพื่อโปรดพิจ ารณากิจ กรรมการจัด การความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติ ม
(ครังที่ 3) จานวน 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ขันตอนการดาเนินงานวิจัย งปม. 2564”
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
มิถุนายน 2564
ผู้รับผิดชอบ
แผนกงานวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตนามันไบโอดีเซลจากนามันพืชที่ใช้แล้ว”
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
มิถุนายน 2564
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
เห็นชอบในหลักการ และพิจารณาอนุมัติทั้ง
2 กิจกรรม โดยในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตน้ามันไบโอดีเซลจากน้ามันพืชที่ใช้แล้ว ”
ให้กาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
5.2 พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบไม่ใช้งบประมาณ ครั้งที่ ๓
และ พิจ ารณาแบบฟอร์ มการใช้ประโยชน์จ ากผลงานวิจัย งานสร้ า งสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตาม
ข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร. ปม.1
ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการทาข้อตกลงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มทร. ปม.๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อที่ ๓ งานบริการวิชาการ หัวข้อที่
๓.๑ มีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานที่ตนสังกัดที่อยู่ในแผนหรือนอกแผนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือโครงการบริการวิชาการของวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบคณะ
กรรมบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้จากการประชุมทาข้อตกลงล่าสุดนั้น โครงการฯ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงด้วยดี ทางแผนกงานฯ จึงได้มีการเปิดรับ
โครงการดังกล่าว และมีอาจารย์ผู้สนใจได้ส่งโครงการบริการวิชาการแบบไม่ใช้งบประมาณ นั้น
ในการนี้ ฝ่ ายบริ การวิช าการจึงขอเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ห ารวิท ยาลั ยฯ เพื่อเพื่อพิจ ารณา
ดังต่อไปนี้
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1) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอโครงการบริการวิชาการแบบไม่ใช้งบประมาณ จานวน 2
โครงการ ประกอบด้วย
โครงการที่ 1 โครงการ “การใช้เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ด้ว ยพลั งงานแสงอาทิตย์สาหรับชุมชน
ชายฝั่งทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์”
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ไพโรจน์ แสงอาไพ
โครงการที่ 2 โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเล่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทรงกลมในระนาบ
สามมิต”ิ
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
- เห็น ชอบและพิจ ารณาอนุ มัติ โครงการที่ 1 โครงการ “การใช้เ ครื่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี่ ด้ ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์สาหรับชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์
ไพโรจน์ แสงอาไพ
- ไม่เห็นชอบในการพิจารณาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเล่นวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทรงกลม
ในระนาบสามมิติ โดย อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง เนื่องจากรายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน และให้ดาเนินการ
เขียนเสนอโครงการใหม่ในครั้งต่อไป
๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ข้อตกลงแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร. ปม.๑ (แบบฟอร์มการนาความรู้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์)
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
- ไม่ เ ห็ น ชอบและไม่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ “แบบฟอร์ ม การใช้ ป ระโยชน์จากผลงานวิ จัย หรื องาน
สร้างสรรค์ตามข้อตกลงแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร. ปม.๑” (แบบฟอร์มการนาความรู้ บริ การ
วิชาการไปใช้ประโยชน์)
โดยคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยฯ ได้ตั้งข้อสังเกต คือ ทางแผนกงานบริ การวิชาการ จะมี
แบบฟอร์ม บรก. 04 ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่สามารถรายงานข้อมูลได้อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว
จึงเห็นควรใช้แบบฟอร์ม บรก. 04 ของมหาวิทยาลัยฯ คงเดิม
3) พิจารณาให้ความเห็นขอบแบบฟอร์ม “หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์สาหรับผู้เรียน”
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
- เห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ บบฟอร์ ม “หนั ง สื อ รั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรมหรื อ งาน
สร้างสรรค์สาหรับผู้เรียน
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