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(ร่าง) 

รายงานการประชุม 
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ครั้งที่  1/2564  
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม                 ประธาน 
๒. อาจารย์วาจิศา จันทรักษ ์
๓. อาจารย์นภดล   ศรภักดี    
๔. อาจารย์ประสาร   จิตร์เพ็ชร 
๕. ผศ.ชลดา กาญจนกุล 
๖. อาจารย์ดุสิต   ชูพันธ์ 
๗. ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล 
๘. อาจารย์ชัยวัฒน์ ใหญ่บก         
๙. อาจารย์ทักษกร พรบุญญานนท์ 
๑๐. ผศ.ปริญญา สุนทรวงศ์ 
๑๑. อาจารย์สุพร ฤทธิภักดี 
๑๒. อาจารย์อภิรัญธ์        จันทร์ทอง 
๑๓. อาจารย์สันติ การีสันต์ 
๑๔. อาจารย์สันติพงษ์      คงแก้ว 
๑๕. อาจารย์เกริกวุฒิ    กันเที่ยง 
๑๖. ผศ.นาตยา ชูพันธ์ 
๑๗. อาจารย์เมธาพร    มีเดช 
๑๘. อาจารย์พิมพิศา พรหมมา 
๑๙. อาจารย์ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย 
๒๐. อาจารย์กมลนันท์   ชีวรัตนาโชติ 
๒๑. ผศ.อาทิตย์   สุจเสน    
๒๒. อาจารย์นิตยา   ทัดเทียม 
๒๓. อาจารย์อาภรณ์ แกล้วทนงค์ 
๒๔. อาจารย์มรกต การด ี
๒๕. อาจารย์อารีรัตน์       ชูพันธ์  
๒๖. อาจารย์เสาวคนธ์   ชูบัว 
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๒๗. อาจารย์วชิร  ยั่งยืน 
๒๘. อาจารย์จุฑามาศ   พรหมมา 
๒๙. อาจารย์น ้าฝน   จันทร์นวล 
๓๐. อาจารย์กฤตชญา เทพสุริวงค์ 
๓๑. อาจารย์นาถนลิน สีเขียว 
๓๒. อาจารย์ชุลี    หมีรักษา 
๓๓. อาจารย์ทวีศักดิ ์ ศรีภูงา 
๓๔. อาจารย์ภิริญาภรณ์    เจริญโรจนปรีชา 
๓๕. ผศ.มริสา      ไกรนรา  
๓๖. อาจารย์ดวงพร   โสมสุข 
๓๗. อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง 
๓๘. ผศ.จิตติมา ชูพันธุ์ 
๓๙. นางสาวมนวรรธน์ โส๊ะหวัง 
๔๐. นางกรวดี   เรืองทอง 
๔๑. นางสาวกัญญารัตน์   บัวสีรัน 
๔๒. นางเกษรา   พูลติ ม 
๔๓. นางสาวจรินพร   กิจบุญชู 
๔๔. นางสาวจันติมา ย้อยญาต ิ
๔๕. นางจิราวรรณ สุดใจใหม่ 
๔๖. นายจีรศักดิ์  เสนเรือง 
๔๗. นายไฉน   วรรณประดิษฐ   
๔๘. นางชันดานีย์   สุเหร็น 
๔๙. นางสาวชุติมา เรืองทอง 
๕๐. นางสาวทิพยางค์   ทองสง 
๕๑. นางนนทยา   ใจรักษ์ 
๕๒. นางสาวนพวรรณ   ทองบุญชู 
๕๓. นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว  
๕๔. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง 
๕๕. นายบุญล้อม รักษาพันธ์ 
๕๖. นางสาวปรางทิพย์   พุทธสุภะ 
๕๗. นางสาวพีรพร   รักษาคุณ 
๕๘. นางสาวฟาริสา   แวลาเตะ 
๕๙. นายมนต์ชัย   ใจรังษ ี   
๖๐. นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส 
๖๑. นางมณเฑียร อรุณรักษ์ 
๖๒. นางรัชนู   ใยสุหร่าย 
๖๓. นายศักดิ์ชาติ   วุฒิกรณ์ 
๖๔. นางสาวศิริขวัญ   ศรีนวล 
๖๕. นางสาวศิริทรัพย์   คล้ายโพธิ์ 
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๖๖. นายศุภณัฐ   พรหมคีรี 
๖๗. นายศุภวัฒน์   จันทร์ปราง 
๖๘. นายสมชาย    เรืองทอง 
๖๙. นางสายหยุด  ด้วงหวัง 
๗๐. นายสุชาติ   แป้นศรีนวล 
๗๑. นายสุทธิเดช   เกศม ี
๗๒. นายอนุสรณ ์ สนธิคุณ 
๗๓. นางสาวอริญรดา มานพศิลป์ 
๗๔. นางสาวเอกอนงค ์ คงเขียว 
๗๕. นางอมรรัตน์ ไกรปราบ 
๗๖. นางสาวมัญชรี   ศรีจ้าลอง 
๗๗. นางสาวเมธาวี   ทองโชติ 
๗๘. นายภานุพงศ ์ หนูใย 
๗๙. นายพีระยุทธ ใจซื่อ 
๘๐. นายเข้มนท ี ศรีสุขล้อม 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผศ.ชยณัฐ  บัวทองเกื อ   ติดราชการ 
2. ผศ.อาคม       ลักษณะสกุล   ลาป่วย 
3. อาจารย์ไพโรจน์ แสงอ้าไพ   ลาป่วย 
4. อาจารย์สุพัชชา คงเมือง    ลาป่วย 
5. อาจารย์พิมพรรณ จิตนุพงศ์   ลาป่วย 
6. นายรณรุต  ผลหิรัญ    ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา  15.00  น. 

  เมื่อบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มาครบองค์ประชุมประธาน  
(ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ครั งที่ 
1/2564 โดยด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 การลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก้าหนดและแจ้งแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการผ่านระบบออนไลน์มายังวิทยาลัยฯ  ในการนี  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งมายังบุคลากรทุกท่าน เพ่ือทราบในการใช้
ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมอบหมายให้แผนกงานบุคลากรจะด้าเนินการแจ้ง
รายละเอียดระบบลงเวลาปฏิบัติราชการใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ให้อาจารย์และบุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
  มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ   

1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ COVID-19 
  ตามที่ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดส่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพ่ือให้วิทยาลัยฯ ทราบและ
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั น 

  ในการนี  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ COVID-
19 ต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี  
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  มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ  
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1.3 แนวทางการออกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ COVID-19 
  ตามที่ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดส่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกี่ยวกับแนวทางการออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพ่ือให้วิทยาลัยฯ ทราบ
และด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั น 

  ในการนี  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งแนวการออกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ในสถานการณ์ COVID-19 ต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง แนวทางการออกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
โรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ตาม
รายละเอียดดังนี  
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1.4 การยื่นค าร้องขอทดสอบหลังเรียนโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx ส าหรับบุคลากร  
      และนักศึกษา 
  ตามที่ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งมายัง
วิทยาลัยฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรและนักศึกษา ในการยื่นค้าร้องทดสอบหลังเรียน และวัดผลหลังเรียน ครั ง
ที่ 2 (Post-Test II) โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (speexx) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส้าหรับ
บุคลากร และนักศึกษา โดยก้าหนดให้บุคลากรและนักศึกษายื่นค้าร้องขอทดสอบหลังเรียน นั น 
  ในการนี  วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นค้าร้องขอทดสอบหลังเรียนโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx ครั งที่ 2 ส้าหรับบุคลากร และ การยื่นค้าร้องขอทดสอบหลังเรียนโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx ครั งที่ 1 ส้าหรับนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี  

รายละเอียดในการยื่นค าร้องขอทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 2 (Post-Test II) 
ส าหรับบุคลากร 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน 
25 – 29 มกราคม 2564 25 – 29 มกราคม 2564 

เงื่อนไข  : บุคลากรจะต้องเรียนจบหลักสูตร ก่อนยื่นค้าร้องขอทดสอบหลังเรียน ครั งที่ 2 (Post-Test II)  
             โดยเกณฑ์การเรียนจบหลักสูตร จะต้องมีผลคะแนนการท้าแบบฝึกหัดหลักเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
  รายละเอียดในการยื่นค าร้องขอทดสอบหลังเรียน ครั้งที่ 1 (Post-Test I) 

ส าหรับนักศึกษา 
ก าหนดการ ระยะเวลา 

ยื่นค้าร้องทดสอบหลังเรียน ครั งที่ 1 (Post-Test I) 25 – 29 มกราคม 2564 
เงื่อนไข  : นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 2 หลักสูตร โดยการท้าแบบฝึกหัดหลัก (My Exercises) 
             เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/หลักสูตร และมีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 25 ชั่วโมง/หลักสูตร และ 
             จะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการยื่นค้าร้องทดสอบหลังเรียน ครั งที่ 1 (Post-Test I)  

 มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบอุดหนุนส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตามที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งหนังสือ อว 
0655/57 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง การบริหารงานและการใช้จ่ายงบอุดหนุนส้าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้วิทยาลัยฯ แจ้งให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านทราบ ตามรายละเอียด ดังนี  
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  มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ   

 

4.2 ประชาสัมพันธ์กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด้าเนินการจัดตั งกองทุนส้ารองเลี ยงชีพส้าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้วของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ้ากัด ให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส้ารองเลี ยงชีพส้าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั น ทั งนี  กองบริหารบุคคล ได้มีการด้าเนินการ
จัดการประชุมให้สมาชิกเข้าร่วมรับฟังข้อมูลผ่านระบบ  Application Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 2 , 3 , 4 
กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 

   มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.3 รายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก้าหนดให้อาจารย์ผู้สอนด้าเนินการอัพโหลด มคอ. 
ในระบบสารสนเทศส้าหรับอาจารย์ ด้วยเลือกผ่านเมนูสนับสนุนการเรียนการสอน และมีการแจ้งเตือนหน้าแรกของ
การเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศส้าหรับอาจารย์ โดยวิทยาลัยฯ ได้สรุปผลการด้าเนินการอัพโหลด มคอ. ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาท่ี 2/2563  
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 ในการนี  วิทยาลัยฯ จึงขอรายงานการอัพโหลด มคอ. ในระบบสารสนเทศส้าหรับอาจารย์ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบดังนี   

การอัพโหลด มคอ.ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มกราคม 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 

การจัดการ 30 30 0 30 30 0 
การบัญชี 25 24 1 25 19 6 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 22 22 0 22 11 11 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 20 0 20 20 0 
วิศวกรรมโยธา 32 32 0 32 32 0 
วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 0 29 29 0 
ศึกษาทั่วไป 33 32 1 33 23 10 
รวม 191 189 2 191 164 27 

 
การอัพโหลด มคอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มกราคม 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 

การจัดการ 23 23 0 23 0 23 
การบัญชี 21 13 8 21 0 21 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 19 19 0 19 0 19 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16 16 0 16 0 16 
วิศวกรรมโยธา 30 29 1 30 0 30 
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 0 21 0 21 
ศึกษาทั่วไป 26 20 6 26 0 26 
รวม 156 141 39 156 0 156 

   
  มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ  มอบหมายให้หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตรวิชา
ก ากับและติดตามในการอัพโหลดข้อมูลให้เรียบร้อย  
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4.3  รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar  
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  
ได้รายงานผลการติดตามการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายคณะ จากอาจารย์ทั งหมดของมหาวิทยาลัย 802 คน ด้าเนินการแล้ว  
211 คน คิดเป็นร้อยละ 26  ซึ่งมติที่ประชุมมอบให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละคณะ/วิทยาลัย ด้าเนินการเร่งรัดการ
สร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar อย่างเร่งด่วน  

  ส้าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีจ้านวนอาจารย์ทั งหมด 47 คน 
ด้าเนินการแล้ว ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 49  วิทยาลัยฯ จึงมอบหมาย 
รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการฯ เร่งด้าเนินการเพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้ด้าเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ 
Google Scholar เพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไป โดย วิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 พบว่า
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้าเนินการสร้างโปรไฟล์ในเว็บไชด์ Google Scholar เพ่ิมขึ น จาก 23 รายเป็น 40 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 85 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
ผลการค้นหา 

 

1 กงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร 21 พิมพิศา พรหมมา 
2 กมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ 22 ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย 
3 ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 23 ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา 
4 จิตติมา ชูพันธุ์ 24 มรกต การดี 
5 จุฑามาศ พรหมมา 25 มริสา ไกรนรา 
6 ชยณัฐ บัวทองเกื อ 26 วชิร ยั่งยืน 
7 ชลดา กาญจนกุล 27 วาจิศา จันทรักษ์ 
8 ชุลี หมีรักษา 28 สันติ การีสันต์ 
9 ชูเกียรติ ชูสกุล 29 สันติพงษ์ คงแก้ว 

10 ดวงกมล กรรมแต่ง 30 สุพร ฤทธิภักดี 
11 ดุสิต ชูพันธ์ 31 สุพัชชา คงเมือง 
12 ทวิช กล้าแท้ 32 อภิรัญธ์ จันทร์ทอง 
13 ทักษกร พรบุญญานนท์ 33 อาคม ลักษณะสกุล 
14 นภดล ศรภักดี 34 อาทิตย์ สุจเสน 
15 นาตยา ชูพันธ์ 35 อาภรณ์ แกล้วทนงค์ 
16 นาถนลิน สีเขียว 36 อารีรัตน์ ชูพันธ์ 
17 นิตยา ทัดเทียม 37 เกริกวุฒิ กันเที่ยง 
18 น ้าฝน จันทร์นวล 38 เมธาพร มีเดช 
19 ปริญญา สุนทรวงศ์ 39 เสาวคนธ์ ชูบัว 
20 พิมพรรณ จิตนุพงศ์ 40 ไพโรจน์ แสงอ้าไพ 

 
  มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ  มอบหมายหัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตรวิชาแจ้ง
อาจารย์ในหลักสูตรให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
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4.5 รายงานจ านวนยอดนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

  ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่          
ประจ้าปีการศึกษา 2564 ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ตั งแต่เดือนกันยายน 2563 
– ธันวาคม 2563 ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในรอบดังกล่าวได้สิ นสุดแล้ว โดยรายละเอียดดังนี  

     ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)/ระดับปริญญาตรี 

- รอบท่ี 1 แบบโควตา ระดับ ปวช. / ปวส.  
 เปิดรับสมัคร    ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 พ.ย. 2563  
 สอบสัมภาษณ์    6 ธ.ค. 2563  
 ประกาศผล     11 ธ.ค. 2563  
 ด้าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 25-31 ธ.ค. 2563  
- รอบท่ี 2 แบบรับตรง ระดับ ปวช. / ปวส.  

 เปิดรับสมัคร    ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2563  

 สอบสัมภาษณ์    16 ม.ค. 2564  

 ประกาศผล     20 ม.ค. 2564  

 ด้าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  20 - 25 ม.ค. 2564  
จ้านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 

สาขาวิชา 

จ้านวน นศ. 
ที่ลงทะเบียน 

(คน) 
 

จ้านวน นศ. 
ทีร่อรายงานตัว 

(คน) 

หลักสูตร 4 ปี   
หลักสูตรวิชาการจัดการ 0 1 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 2 0 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ปวช.) 0 12 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  0 0 
หลักสูตรเทียบโอน   
หลักสูตรวิชาการจัดการ 3 2 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 1 5 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 1 

รวม 8 21 
  มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ   
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4.6 รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบโครงการวิจัยจากรายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานวิจัย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ตามมติที่คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว  
การประชุมครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting กรณีส่งเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว แต่ส่งหลักฐานการจ่าย/ส่งคืนเงินไม่ครบถ้วน และกรณีไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ
ค้างส่งหลักฐานการจ่าย และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวการประชุมครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ที่ผ่านมา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปผลการด้าเนินงานติดตามผลการตรวจสอบโครงการวิจัยจากรายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารงานวิจัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่  5.2 ที่ มีการยืนยันจากหน่วยงานอีกครั ง  
  ในการนี วิทยาลัยฯ จึงขอเสนอต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  
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1) มติที่ประชุมกรณีส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว แต่ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน/ส่งคืนเงินไม่ครบถ้วน 
จ้านวน 14 ประเด็น ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี  
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2) มติที่ประชุมกรณีไม่ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และค้างส่งหลักฐานการจ่าย จ้านวน 6 ประเด็น ตาม
รายละเอียด ดังต่อไปนี  
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   มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ   
4.8 รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ตามที่ กองนโยบายและแผน ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีบันทึกที่ อว 0655/992 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ค. 2563 แจ้งมาตรการก้ากับติดตามผลการด้าเนินงานโครงการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แก่หน่วยงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลโครงการเข้าระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ้าปี พร้อมทั งได้
ก้าหนดมาตรการก้ากับติดตามผลการด้าเนินโครงการนั น 
  ในการนี  ฝ่ายบริหารและวางแผน จึงขอรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ข้อมูลในระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 
2564 ต่อบุคลากรวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ห น้ า  ๒๐ | 24 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2564 

ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

     ไตรมาส 1 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)               

1 1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

             

    กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยฯ 

-    8,000  - - พ.ย.-63 ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว นางกมลนันท์   
ชีวรัตนาโชต ิ

2 2 โครงการการด้าเนินการพัฒนาหลกัสูตรและการ
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) 

           

    กิจกรรมที่ 1 การด้าเนินการพัฒนาหลักสตูร 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

-    9,900  - - ธ.ค.-63 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน นางสาวพิมพิศา  
พรหมมา 

3 3 โครงการการด้าเนินการพัฒนาหลกัสูตรและการ
วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) 

             

    กิจกรรมที่ 2 การด้าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

-    7,200  - - ธ.ค.-63 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน นางสาวพิมพิศา  
พรหมมา 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

4 4 โครงการการพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลในการ
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
และการจัดการ 

-  10,000  - - ธ.ค.-63 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวมัญชร ี  
ศรีจ้าลอง 

5 5 โครงการการจัดท้าหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ....) 

              

    กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารยกร่าง
หลักสตูรร่วมกับสถานประกอบการภายนอก (จัด
ประชุมแบบออนไลน์) 

- 3,300 - - พ.ย.-63 ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว นายอภิรญัธ์   
จันทร์ทอง 

6 6 โครงการการจัดท้าหลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ....) 

              

    กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารวิพากษ์
หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- 20,950 - - ธ.ค.-63 อยู่ระหว่างด้าเนินงาน นายอภิรญัธ์   
จันทร์ทอง 

7 7 โครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วไทยอย่าง
ยั่งยืน ครั งท่ี 1 

- - - - พ.ย.-63 ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว นางสาวน ้าฝน  
จันทร์นวล 
 
 

8 8 โครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (5 กิจกรรมย่อย) 

         

    กิจกรรมย่อยที่ 1 Hotel and Tourism Open 
house 

- - - - ธ.ค.-63 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวจุฑามาศ 
พรหมมา 



 
 

ห น้ า  ๒๒ | 24 

 

ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

     ไตรมาส 2 ( 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)               

9 1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

              

    กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วย
นวัตกรรมเพื่อการจดัการท่องเที่ยว 

-  17,000  - - ม.ค.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางกมลนันท์   
ชีวรัตนาโชต ิ

10 2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมดุ 2564             

    ครั งท่ี 1 จัดซื อทรัพยากรสารสนเทศครั งท่ี 1 -  43,000  - - ม.ค.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางซันดานีย ์
สุเหร็น 

11 3 โครงการวิพากษ์หลักสตูร หลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

            

    กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

-    9,000  - - ก.พ.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวนาถนลิน  
สีเขียว 
 

12 4 โครงการวิพากษ์หลักสตูร หลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 

              

    กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตรสาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ...) 

-    5,400  - - มี.ค.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวนาถนลิน  
สีเขียว 
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ล าดับ ล าดับ โครงการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
วัน/เดือน/ปี 

สถานะการด าเนิน
โครงการในระบบบัญชี 

3 มิต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ที่จัดโครงการ  

 
แผ่นดิน  

 รายได้  
 งปม.
อื่น  

 ไม่ใช้
งบประมาณ  

แผน 

13 5 โครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านท่องเที่ยว (2 
กิจกรรมย่อย) 

             

    กิจกรรมย่อยที่ 1 ฝึกปฏิบัติมคัคุเทศ์เส้นทาง ภาค
กลาง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคเหนือ 

- 8,160 - - ก.พ.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวจุฑามาศ 
พรหมมา 

14 6 โครงการการเข้าร่วมงานประชุมวชิาการระดบั
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคเอเชีย (AUC2) 

- 21,100 - - ก.พ.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวเสาวคนธ์  
ชูบัว 

15 7 โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั งท่ี 6 

-  98,900  - - ก.พ.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางวาจิศา   
จันทรักษ ์

16 8 โครงการศึกษาดูงาน - - - - ม.ค.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางวาจิศา   
จันทรักษ ์

17 9 โครงการฝึกทักษะปฏิบตัิการด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (5 กิจกรรมย่อย) 

              

    กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านการ
โรงแรม 

- - - - ม.ค.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวจุฑามาศ 
พรหมมา 

18 10 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น้า - - - - ก.พ.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางวาจิศา   
จันทรักษ ์

19 11 โครงการการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ด้วย
รูปแบบ Active Learning 

- - - - ก.พ.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวดวงกมล  
กรรมแต่ง 

20 12 โครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเทีย่วไทยอย่าง
ยั่งยืน ครั งท่ี 2 

- - - - มี.ค.-64 ยังไม่ด้าเนินโครงการ นางสาวน ้าฝน  
จันทร์นวล 
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มติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

เลิกประชุม 17.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       ลงชื่อ ................................................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                      (นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง) 
                                                          เลขานุการ  
 
                     ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม                
                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) 
                       ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 


