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รายงานการประชุม 

กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  8/๒๕63   

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ  

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2.   อาจารย์วชิร   ยั่งยืน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. อาจารย์วาจิศา  จันทรักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม  กรรมการ 
5. อาจารย์เสาวคนธ์ ชูบัว หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
6.  อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง  หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
7.  อาจารย์ทักษกร  พรบุญญานนท์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
8. อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
9. ผศ.อาทิตย์    สุจเสน แทนหัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี  กรรมการ 
10. อาจารย์เกริกวุฒิ กันเที่ยง หัวหน้าหลักสูตรวิชาการจัดการ  กรรมการ 
11. อาจารย์มรกต  การดี หัวหน้าหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ กรรมการ 
12. อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ หัวหน้าหลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ  กรรมการ 
13. นายรณรุต   ผลหิรัญ หัวหน้างานบริหารและวางแผน  กรรมการ 
14. นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
15. นายศุภณัฐ    พรหมคีร ี แทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ลาป่วย 
2.  นางสาวเนตรลดา ละอองทอง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ลาพักผ่อน 
3. นางสายหยุด  ด้วงหวัง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ลาป่วย 

ผู้ร่วมประชุมชี้แจง 
1.   นางสาวน  าฝน  จันทร์นวล หัวหน้าแผนกงานบริการวิชาการ 
2.   นางจิราวรรณ  สุดใจใหม่ หัวหน้าแผนกงานบุคลากร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมาครบองค์ประชุม 
ประธาน (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั งที่ 8/2563 โดยด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 แจ้งก าหนดการส่งเกรด ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 ตั งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ด าเนินการสอบเสร็จสิ นแล้ว  
จึงก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านจัดส่งเกรด ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 เวลาไม่เกินเที่ยงคืน โดยส่งผ่านระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ และจะมีการประชุมอนุมัติเกรด ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 

   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2563 ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ   
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ครั้งที่ 7/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานจ านวนนักศึกษาสมัครโควตาประเภทเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. และ ปวส. 
   ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
(ปวส.) รอบท่ี 1 แบบโควตา ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 22 พ.ย. 2563 โดยมีก าหนดการดังนี  
  รับสมัคร     25 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 
  สอบสัมภาษณ์    6 ธันวาคม 2563 
  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  11 ธันวาคม 2563  
  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ   25 – 31 ธันวาคม 2563 
  ทั งนี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รายงานจ านวนนักศึกษาสมัครเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ 
ปวช. และ ปวส. รอบที่ 1 แบบโควตา ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  
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สรุปจ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียนโควตาประเภทเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับ ปวช. และ ปวส. 

ระหว่างวันทึ่ 28 กันยายน – 22 พฤศจิกายน 2563 

สาขาวิชา 
จ านวน 
นักศึกษา 
ที่สมัคร 

จ านวน
นักศึกษาที่
ช าระเงิน 
ค่าสมัคร 

(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ยัง
ไม่ช าระเงิน
ค่าสมัคร 

(คน) 

หมายเหตุ 

หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตรวิชาการจัดการ 0 0 0  
หลักสูตรวิชาการบัญชี 2 2 0  
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 1 2  
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 0  
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 0 0 0  
หลักสูตรเทียบโอน 
หลักสูตรวิชาการจัดการ 5 1 4  
หลักสูตรวิชาการบัญชี 16 9 7  
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1  
รวม 28 14 14  

 
  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   
      

4.2 รายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มี
บันทึกข้อความที่ อว 0655/2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประกอบด้วย 

1. รายการครุภัณฑ์ ชุดขับเคลื่อนจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ต าบลท้องเนียน      
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด เป็นเงิน 2,400,000.00 บาท 

2. รายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นเงิน 16,000,000.00 บาท 

ทั งนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอรายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  
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งบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 
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 ตรวจรับงานงวดที่ 4  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
 

  มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ      รับทราบ  

4.3 รายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มี
บันทึกที่ อว 0655/848 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประกอบด้วย 

1. รายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 ชุด เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท 

2. รายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 1 ชุด เป็นเงิน 3,200,000.00 บาท 

 ทั งนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  

งบประมาณ (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

รายการครุภัณฑ์ 
1 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  

จ านวน 1 ชุด 
1,900,000 รอส่งมอบ 

 
2 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบชลศาสตร์พื นฐาน จ านวน 

1 ชุด 
3,200,000 รอส่งมอบ 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ   
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4.4 รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลค่าใช้จ่ายต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตามหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ให้มีการจัดท าต้นทุนผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่
กรมบัญชีกลางก าหนดและสามารถน าผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล นั น  
  ทั งนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงได้รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลค่าใช้จ่ายต้นทุนผลผลิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ ดังนี  
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รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ      รับทราบ  
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4.5 รายงานผลการด าเนินงานแผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก 

  ด้วยแผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก ฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
บริหารทรัพย์สิน การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และการรับงานนอกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้มีรายได้จากการให้บริการพื นที่ และ รายได้จากการจ าหน่ายปาล์มน  ามัน นั น  

  ทั งนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงได้รายงานผลการด าเนินงานแผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับ  
 งานนอก ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  

รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ว/ด/ป งาน/กิจกรรม บุคคล/หน่วยงานที่ขอใช้บริการ จ านวนเงิน/บาท 
ใบเสร็จ 

เล่มท่ี เลขที่ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 

3 ก.พ. 63 ฝึกอบรม ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล 2,500.00 L 075 51 

13 ก.พ. 63 จัดงานแต่ง นางสาวศออุมา เวชพิทักษ์ 10,000.00 L 075 105 

25 มิ.ย. 63 ประชุม สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. 1,000.00 L 076 146 

รวม 13,500.00   
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รายได้จากการจ าหน่วยปาล์มน้ ามัน 

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ว/ด/ป 

ที่จ าหน่าย 
จ านวน (กก.) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน/บาท 

ใบเสร็จ 

เล่มท่ี เลขที่ 

ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) 

9 มี.ค. 63 1,505.00 5.40 8,127.00 L 075 165 

3 เม.ย. 63 2,635.00 3.70 9,749.50 L 075 214 

12 พ.ค. 63 5,015.00 2.60 13,039.00 L 076 10 

9 มิ.ย. 63 4,515.00 3.20 14,448.00 L 076 88 

10 ก.ค. 63 2,505.00 3.00 7,515.00 L 076 328 

5 ส.ค. 63 1,945.00 3.70 7,196.50 L 077 202 

3 ก.ย. 63 1,145.00 3.80 4,351.00 L 077 315 

รวม 64,426.00   

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.6 แจ้งมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  ตามที่ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้
บันทึกที่ อว 0655/992 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 แจ้งมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั งนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงไดแ้จ้งมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  
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มาตรการก ากับตดิตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมบันทึกข้อมูลโครงการของทุกหน่วยงานเข้าระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีแล้วนั น ทั งนี เพื่อให้การบริหารงบประมาณ (โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดมาตรการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ น ดังนี  

1) ส าหรับงบประมาณแผ่นดิน โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
2) ส าหรับงบประมาณเงินรายได้ ระงับการด าเนินโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการดังกล่าวบังคับใช้ส าหรับกรณีดังนี  
1. กรณีโครงการท่ีไม่ด าเนินการตามแผน 

1.1 โครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 1 
 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564) และยังไม่ด าเนินการภายใน 
 วันท่ี 31 มกราคม 2564 
1.2 โครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 2 
 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) และยังไม่ด าเนินการภายใน 
 วันท่ี 30 เมษายน 2564 
1.3 โครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 3 
 (1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564) และยังไม่ด าเนินการภายใน 
 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
1.4 โครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 4 
 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) และยังไม่ด าเนินการภายใน 
 วันท่ี 15 กันยายน 2564 

2. กรณีโครงการท่ีมีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ” นานกว่า 3 เดือน (ยกเว้น
โครงการท่ีมีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต าราเรียน โครงการ
ศูนย์ภาษา) 

ทั งนี  การขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแ ผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 2564 สามารถด าเนินการได้ดังนี  

1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมีเหตุผล
ความจ าเป็นเท่านั น เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั นๆ ไม่เพียงพอปรับระยะเวลาเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ นก่อน วัน เดือน ปี ท่ี
ระบุ ในเล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.7 แจ้งปฏิทินการพัฒนาหลักสูตร 

 ตามที่แต่หลักสูตรวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จะต้องด าเนิน            
การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ทั งนี เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จึง ได้แจ้งปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี  

ปฏิทินการพัฒนาหลักสูตร 

ขั้นตอน 
หลักสูตรวิชา 

การบัญช ี
หลักสูตรวิชา 
การโรงแรมฯ 

หลักสูตรวิชา
วิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรวิชา
ระบบ

สารสนเทศ  
+  

หลักสูตร
วิชาการจัดการ 

จัดท า Cur02 - - - - - 

เสนอกรรมการประจ าวิทยาลัย - - - - - 

ส่งวาระกรรมกลั่นกรอง - - - - - 

เสนอกรรมการกลั่นกรอง - - - - - 

จัดท า-วิพากษ์หลักสตูร (มคอ. 2) ม.ค. 64 ธ.ค. 63 - ธ.ค. 63 - 

เสนอกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ก.พ. 64 ม.ค. 64 - ม.ค. 64 - 

ส่งวาระกลั่นกรอง ก.พ. 64 ม.ค. 64 - ม.ค. 64 พ.ย. 63  

น าเสนอกรรมการกลั่นกรอง มี.ค. 64 ก.พ. 64 - ก.พ. 61 (1 รอบ) ธ.ค. 63 

ส่งวาระสภาวิชาการ เม.ย. 64 มี.ค. 64 พ.ย. 63 มี.ค. 64 ธ.ค. 63 

เสนอสภาวิชาการ เม.ย. 64 มี.ค. 64 ธ.ค. 63 มี.ค. 64 (1 รอบ) ม.ค. 64 

เสนอกลั่นกรอง เม.ย. 64 มี.ค. 64 ธ.ค. 63 มี.ค. 64 ม.ค. 64 

ปรับปรุง เม.ย. 64 มี.ค. 64 ธ.ค. 63 เม.ย. 64 ม.ค. 64 

ส่งวาระสภามหาวิทยาลยั พ.ค. 64 เม.ย. 64 ธ.ค. 63/  
ม.ค. 64 

เม.ย. 64 ก.พ. 64 

เสนอสภามหาวิทยาลัย มิ.ย. 64 พ.ค. 64 ธ.ค. 63/  
ม.ค. 64 

เม.ย. 64 ก.พ. 64 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่ใช้งบประมาณ  
 ครั้งที่ 1 

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ก าหนดข้อตกลงแบบประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ มทร. ปม.1 ครั งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2563 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันจันทร์ท ี่  
28 กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั น ในตัวชี วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ข้อที่ 3 งานบริการวิชาการ หัวข้อที่ 3.1 มีส่วน
ร่วมในโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานที่ตนสังกัดที่อยู่ ในแผนหรือนอกแผนที่ ได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารหน่วยงานหรือโครงการบริการวิชาการของวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณา  
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุลวงด้วยดี ทางแผนกงานฯ จึงได้มีการเปิดรับ
โครงการดังกล่าว นั น 

ทั งนี  แผนกงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงขอเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่ใช้งบประมาณ ครั งที่ 1 ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา จ านวนทั งสิ น 5 
โครงการ ดังนี  

1) โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพสู่งานบัญชีที่ล  าเลิศ “เรื่อง วิจัย การจัดท าโครงงานของ
นักเรียน ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2” (ผู้เสนอ อาจารย์ภริศฑ์ชาก์  ชดช้อย) 

2) โครงการถ่านอัดแท่งชีวมวล กลิ่นสมุนไพร (ผู้เสนอ อาจารย์มริสา  ไกรนรา) 
3) โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังค้อบาติก (ผู้เสนอ  

อาจารย์พิมพรรณ  จิตนุพงศ์) 
4) โครงการการบริหารจัดการขยะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ผู้เสนอ อาจารย์เมธาพร  มีเดช) 
5) โครงการการผลิตน  ามันไบโอดีเซลจากน  ามันพืชที่ใช้แล้ว (ผู้เสนอ อาจารย์สุพร  ฤทธิภักดี) 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการทั้ง ๕ 
โครงการ เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา และมอบหมายแผนกงานบริการวิชาการ
ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดให้แต่ละบุคคลทราบ 
5.2 พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2566 
  ตามที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 
0655.19/1148 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2566 ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวการ
ประชุมครั งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้รับทราบแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2566 ความทราบแล้วนั น กองบริหารงานบุคคล จึงขอแจ้งให้หน่วยงาน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติสอดรับกับมาตรการและตัวชี วัดของมหาวิทยาลัย นั น 
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  ทั งนี  แผนกงานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2566  

 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เห็นชอบ และให้แผนกงานบุคลากรแก้ไข
ปรับปรุง ในตัวชี้วัดมาตรการ ที่ 2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมการให้บริการที่ดี (Service Mind) 
(ส าหรับบุคลากรปฏิบัติงาน) ตามที่พิจารณาในการประชุม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 

เลิกประชุม 12.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        


