
 

 
(ร่าง) 

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ครั้งที่  3/2560  วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 16.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

********************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม                 ประธาน 
๒. ผศ.ชยณัฐ   บัวทองเก้ือ 
๓. อาจารย์จิราภา   ชาลาธราวัฒน์ 
๔. อาจารย์วาจิศา จันทรักษ ์
๕. อาจารย์กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 
๖. อาจารย์นภดล   ศรภักดี    
๗. อาจารย์ประสาร   จิตร์เพ็ชร 
๘. อาจารย์ชลดา กาญจนกุล 
๙. อาจารย์ดุสิต   ชูพันธ์ 
๑๐. อาจารย์ชัยวัฒน์ ใหญ่บก         
๑๑. อาจารย์ทักษกร พรบุญญานนท ์
๑๒. อาจารย์ปริญญา สุนทรวงศ ์
๑๓. อาจารย์นทิตา จิรโสภณ 
๑๔. อาจารย์สันติ การีสันต์ 
๑๕. อาจารย์อาคม       ลักษณะสกุล 
๑๖. อาจารย์อภิรัญธ์        จันทร์ทอง 
๑๗. อาจารย์สันติพงษ์      คงแก้ว 
๑๘. อาจารย์เกริกวุฒิ    กันเที่ยง 
๑๙. อาจารย์พิมพรรณ      จิตนุพงศ์ 
๒๐. อาจารย์นาตยา ชูพันธ์ 
๒๑. อาจารย์เมธาพร    มีเดช 
๒๒. อาจารย์ภริศฑ์ชาก ์ ชดช้อย 
๒๓. อาจารย์กมลนันท์   ชีวรัตนาโชติ 
๒๔. อาจารย์อาทิตย์   สุจเสน    
๒๕. อาจารย์นิตยา   ทัดเทียม 
๒๖. อาจารย์สุภา กาญจนวงศ์ 
๒๗. อาจารย์ศักรินทร์   กลีบแก้ว 
๒๘. อาจารย์อารีรัตน์       ชูพันธ์  
๒๙. อาจารย์เสาวคนธ์   ชูบัว 
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๓๐. อาจารย์จุฑามาศ   พรหมมา 
๓๑. อาจารย์อัญชิษฐา กิ้มภู่ 
๓๒. อาจารย์น้้าฝน   จันทร์นวล 
๓๓. อาจารย์วกฤตชญา เทพสุริวงค ์
๓๔. อาจารย์นาถนลิน สีเขียว 
๓๕. อาจารย์ชุลี    หมีรักษา 
๓๖. อาจารย์ทวีศักดิ ์ ศรีภูงา 
๓๗. อาจารย์ภิริญาภรณ์    เจริญโรจนปรีชา 
๓๘. ผศ.มริสา      ไกรนรา  
๓๙. อาจารย์ดวงพร   โสมสุข 
๔๐. อาจารย์ดวงกมล กรรมแต่ง 
๔๑. MissDonna Grace  
๔๒. อาจารย์จิตติมา ชูพันธุ์ 
๔๓. นางสาวกนกอร  โส๊ะหวัง 
๔๔. นางกรวดี   เรืองทอง 
๔๕. นางกัญญารัตน์   ใจรักษ์ 
๔๖. นางเกษรา   พูลติ้ม 
๔๗. นางสาวจรินพร   กิจบุญชู 
๔๘. นางสาวจันติมา ย้อยญาต ิ
๔๙. นางจิราวรรณ สุดใจใหม่ 
๕๐. นายจีรศักดิ์  เสนเรือง 
๕๑. นายไฉน   วรรณประดิษฐ 
๕๒. นางสาวชนิตา แซ่ด่าน    
๕๓. นางสาวชันดานีย์   ทรัพย์พจน์ 
๕๔. นางสาวชุติมา เรืองทอง 
๕๕. นางสาวญาณนันท์  รับความสุข 
๕๖. นายทวีศักดิ์   จันทร์สน 
๕๗. นายทศพร   ใจรักษ์ 
๕๘. นางสาวทิพยางค์   ทองสง 
๕๙. นางนนทยา   ใจรักษ์ 
๖๐. นางสาวนพวรรณ   ทองบุญชู 
๖๑. นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว  
๖๒. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง 
๖๓. นายบุญล้อม รักษาพันธ์ 
๖๔. นางสาวปรางทิพย์   พุทธสุภะ 
๖๕. นางสาวพีรพร   รักษาคุณ 
๖๖. นางสาวฟาริสา   แวลาเตะ 
๖๗. นางมณเฑียร   อรุณรักษ์ 
๖๘. นายมนต์ชัย   ใจรังษ ี   
๖๙. นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส 
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๗๐. นางรัชนู   ใยสุหร่าย 
๗๑. นายศักดิ์ชาติ   วุฒิกรณ์ 
๗๒. นางสาวศิริขวัญ   ศรีนวล 
๗๓. นางสาวศิริทรัพย์   คล้ายโพธิ์ 
๗๔. นายศุภณัฐ   พรหมคีรี 
๗๕. นายศุภวัฒน์   จันทร์ปราง 
๗๖. นายสมชาย    เรืองทอง 
๗๗. นางสายหยุด  ด้วงหวัง 
๗๘. นางสาวสุจิตรา สิงห์ลอ 
๗๙. นายสุชาติ   แป้นศรีนวล 
๘๐. นายสุทธิเดช   เกศม ี
๘๑. นายอนุสรณ ์ สนธิคุณ 
๘๒. นางอมรรัตน์ ไกรปราบ 
๘๓. นางสาวอริญรดา มานพศิลป์ 
๘๔. นางเอกอนงค ์ จันทร์ปราง 
๘๕. นางสาวสุภาพร พรหมอนุมัต ิ
๘๖. นางสาวเมธาวี   ทองโชติ 
๘๗. นายภานุพงศ ์ หนูใย 
๘๘. นายรณรุต ผลหิรัญ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  อาจารย์ชูเกียรติ      ชูสกุล  
2. อาจารย์ไพโรจน์ แสงอ้าไพ  ติดราชการ 
3. อาจารย์สุพร ฤทธิภักด ี
4. อาจารย์สุพัชชา  คงเมือง  ลาป่วย 
5. นายเข้มนท ี ศรีสุขล้อม  ติดราชการ 

  
 
เริ่มประชุมเวลา  16.00  น. 

  เมื่อบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มาครบองค์ประชุม            
ผู้อ้านวยการฯ (ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) ได้เปิดการประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ ครั้งที่ 3/2560 โดยด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แนะน้าบุคลากรใหม่ 

บุคลากรใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกอบด้วย บุคลากรสาย
สนับสนุน 2 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. นายรณรุต  ผลหิรัญ  วิศวกรโยธา 
2. นางสาวเมธาวี  ทองโชติ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 การสรรหาเพื่อด้ารงต้าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  ตามท่ีกระบวนการด้าเนินการสรรหาผู้สมควรด้ารงต้าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ศรีวิชัย เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ที่ได้รับการสรรหาเพ่ือด้ารงต้าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการเสนอ
รายชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ณ ปัจจุบันนี้ยังใช้ชุดรักษาการจนกว่าจะได้มีการทรงพระกรุณา     
โปรดเกล้าฯ         

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 การประชุม ISAGA 2018 
  การประชุม ISAGA 2018 เป็นเวทีที่เปดิโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีระดับนานาชาติ เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยจะต้อง
ด าเนินการน าเสนอและตอบค าถามเป็นภาคภาษาอังกฤษ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีงบประมาณสนับสนุนให้
วิทยาลัยฯ 1 เรื่อง เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรน าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
1.4 การประชุม SILK 2018  
  การประชุม SILK 2018 ปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่ง
ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพ เป็นการประชุม Conference ภายใต้การจัด
โครงการบริการวิชาการร่วมกันของกลุ่มเครือข่าย ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมน้าเสนอผลงานทาง
วิชาการภายใต้โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การร่วมจัด Symposium of International 
Languages and Knowledge SILK 2018) ก้าหนดส่งบทคัดย่อไปที่งานวิเทศน์สัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  
1.5  การน้าเสนอบทความวิจัยดีเด่น 

  ตามที่อาจารย์ ดร. เสาวคนธ์  ชูบัว ได้น้าเสนอบทความวิจัย เรื่อง การศึกษาข้อมูลศักยภาพ
ประวัติ   ของการท่องเที่ยวขนอม ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 ณ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบทความของอาจารย์ได้รับรางวัล
บทความวิจัยดีเด่น  ด้านการส่งผลกระทบ (An Impact Award) ในการนี้จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและ
แสดงความยินกับ  อาจารย์  ดร. เสาวคนธ์  ชูบัว 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.6  การขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ 

  การขอต้าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป ในการนี้จึงขอแจ้งกรรมการวิทยาลัยฯ ทราบ การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ (1 พ.ย. 2561) 
- ผลงานแต่งเรียบเรียง ต้ารา หนังสือ บทความ

วิชาการ 1 เล่ม หรือ 
 

- ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 

- ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือ 
 

- ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 
 

- ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการับใช้
สังคม 1 เรื่อง หรือ 

 
- ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน - ผลงานวิจัย 1 เรื่อง  + ต้ารา/หนังสือ 1 เล่ม 

 
  

ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
หลักเกณฑ์เก่า หลักเกณฑ์ใหม่ (1 พ.ย. 2561) 

- ผลงานแต่ ง เ รี ยบ เ รี ย ง  ต้ า ร า  หนั ง สื อ 
บทความวิชาการ + ผลงานวิจัย หรือ 

- ต้าราหนังสือ 1 เล่ม + ผลงานวิจัย 2 เรื่อง 
หรือ 

- ผลงานแต่ ง เ รี ยบ เ รี ย ง  ต้ า ร า  หนั ง สื อ 
บทความวิชาการ + ผลงานรับใช้สังคม หรือ 

- ต้ารา/หนังสือ 1 เล่ม ผลงานวิจัย 1 เรื่อง + 
ผลงานวิชาการในลักษณะอ้ืน หรือ 

- ผลงานแต่ ง เ รี ยบ เ รี ย ง  ต้ า ร า  หนั ง สื อ 
บทความวิชาการ + ผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

- ต้ารา/หนังสือ 1 เล่ม + ผลงานวิจัย 1 เรื่อง 
+ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 

- ผลงานแต่ ง เ รี ยบ เ รี ย ง  ต้ า ร า  หนั ง สื อ 
บทความวิชาการ + ผลงานวิจัย หรือ 

- ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (ดีมาก 2 เรื่อง ดี 1 เรื่อง 
หรือ 

- ผลงานแต่ ง เ รี ยบ เ รี ย ง  ต้ า ร า  หนั ง สื อ 
บทความวิชาการ  + ผลงานรับใช้สังคม หรือ 

- ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก)  + ผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ 

- ผลงานแต่ ง เ รี ยบ เ รี ย ง  ต้ า ร า  หนั ง สื อ 
บทความวิชาการ + ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

- ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (ดีมาก)  + ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม หรือ 

-  - ต้ารา / หนังสือ 3 เล่ม (ดีมาก 2 เล่ม ดี 1 
เล่ม ) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด้าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองนโยบายและแผน ได้รวบรวมและ
สรุปผลการด้าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยได้รายงานผลการด้าเนินงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 160 -12/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 
2560 วารที่ 6.10 นั้น 

ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัด จ้านวน 41 ตัวชี้วัด ของวิทยาลัยฯ สรุปผลการด้าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

ตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
- บรรลุตามเป้าหมาย  24 ตัวชี้วัด  59% 
- ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด  41% 
มติที่ประชุม   รับทราบ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาและผลักดันผลการ 

ด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายในปีงบประมาณถัดไป 

4.2 การท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
 ตามที่กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี เมื่อวันที่ 16 – 17  พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยเน้นความเชื่อมโยงยุทธศาสต์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 – 2564) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการส้าคัญของการจัดท้าคือ 

1) น้าแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มา
ก้าหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 

2) ก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ให้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) น้ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่ฯ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มา
ก้าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และก้าหนดนโยบายการจัดสรรฯ ที่มีการก้าหนดพ้ืนที่
ด้าเนินการของโครงการ/กิจกรรมไว้ชัดเจน 

4) ก้าหนดยุทธศาสตร์ชี้น้าเพ่ือเป็นทิศทางการด้าเนินงานการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ระดับภาค 
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เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พ้ืนที่
อย่างเหมาะสม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
4.3 เป้าหมายคุณภาพ ประจ้าปีการศึกษา 2560  

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ระดับสถาบัน และให้หน่วยงานทบทวนและก้าหนดเป้าหมาย
คุณภาพ (KPI) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ้าปีการศึกษา 2560 บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ โดยรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ด้าเนินการ  ลงนามและน้าส่งมายังหน่วยงานเพ่ือใช้ในการก้ากับ ติดตามการ
ด้าเนินการตามเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ระดับคณะ ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.98 
2) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ระดับหลักสูตร 

- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.09 
- หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.68 
- หลักสูตรวิชาการจัดการ  ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.15 
- หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.44 
- หลักสูตรวิชาการบัญชี  ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.06 
- หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ค่าระดับคะแนนเป้าหมาย 3.09  

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.4 รายงานผลการด้าเนินงานฝ่ายบริหารและวางแผน 
 4.4.1 รายงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการ
เงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น และงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 2561 
   ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น หมวดค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ้านวนเงินทั้งสิ้น 2,572,500 บาท  และงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2561 
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ้านวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท แผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง 
ฝ่ายบริหารและวางแผนมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน หมวดสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รายงานรายละเอียดการด้าเนินการงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
การด าเนินการ 

1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จ้าลอง 
จ้านวน 1 ชุด 

700,000 อยู่ในขั้นตอนด้าเนินการ
ประกวดราคาใหม่รอบที่ 

2 
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

วิศวกรรมโยธา จ้านวน 1 ชุด 
2,500,000 อยู่ในขั้นตอนการท้า

สัญญา 
3. ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรม จ้านวน 1 ชุด 
1,800,000 อยู่ในขั้นตอนรับฟังค้า

อุทธรณ์ ก่อนเรียกท้า
สัญญา 

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000,000  
 

รายงานรายละเอียดการด้าเนินการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2560  
งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
การด าเนินการ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา 
จ้านวน 1 งาน 

2,524,000 อยู่ระหว่างการอนุมัติ 
ราคากลาง 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จ้านวน 1 งาน 148,500 อยู่ระหว่างการอนุมัติ 
ราคากลาง 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,572,500  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.4.2 รายงานผลการด้าเนินโครงการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ตามที่กองนโยบายและแผน ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มี
บันทึกที่  ศธ ๐๕๘๔/1178  ลงวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕60 แจ้งปฏิทินและมาตรการก้ากับติดตามผลการ
ด้าเนินงานโครงการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ก้ากับ และติดตามผลการ
ด้าเนินงานแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ้าปี ๒๕61 ฝ่ายบริหารและวางแผน ติดตามผลการ
รายงานโครงการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จากหน่วยงาน และได้ด้าเนินการรายงานข้อมูลดังกล่าวใน
ระบบบัญชี ๓ มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผลการด้าเนินโครงการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดการด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ณ  ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60) 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 

 
ล าดับ โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดโครงการ 

สถานะ 
การด าเนิน
โครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรม
ย่อยท่ี 6 โครงการจัดหา
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ 

312,000.0
0 

ต.ค 60-ก.ย. 61 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

อ.ดวงพร โสมสุข 
089-47022070 

2. โครงการผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ : กิจกรรมย่อยที่ 1 
ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

73,500.00 ต.ค 60-ก.ย. 61 ยังไม่ด้าเนิน
โครงการ 

คุณญาณนันท์  
รับความสุข  
086-5968398 

3. โครงการผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ : กิจกรรมย่อยที่ 2 
จัดท้าจุลสาร วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ 

26,500.00 ต.ค 60-ก.ย. 61 ยังไม่ด้าเนิน
โครงการ 

คุณญาณนันท์  
รับความสุข  
086-5968398 

4. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรม
ย่อยท่ี 1 Fun Games 

28,000.00 พ.ย 60 ยังไม่ด้าเนิน
โครงการ 

อ.ดวงพร โสมสุข 
089-47022070 

5. โครงการฝึกทักษะปฏิบัติ
นักศึกษาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 5 
ศึกษาดูงานการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

11,200.00 พ.ย 60 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

อ.นาถนลิน สีเขียว 
082-7899251 

6. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ : กิจกรรม
ย่อยท่ี 2 English Singing 
Contest 

40,000.00 ธ.ค.-60 ยังไม่ด้าเนิน
โครงการ 

อ.ดวงพร โสมสุข 
089-4702207 



๑๐ 
 

รายละเอียดการด าเนินโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 
ณ  ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60) 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดโครงการ 

สถานะ 
การ

ด าเนิน
โครงการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

7. โครงการฝึกทักษะปฏิบัติ
นักศึกษาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 1 การ
จัดดอกไม้สดและผูกผ้าในงานพิธี
ต่างๆ 

37,000.00 ธ.ค.-60 อยู่
ระหว่าง

ด้าเนินการ 

อ.กฤตชญา  
เทพสุริยวงศ์  
089-
5319584 

8. โครงการฝึกทักษะปฏิบัติ
นักศึกษาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว : กิจกรรมย่อยที่ 2 
สัมมนาทางการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

18,300.00 ธ.ค.-60 ยังไม่
ด้าเนิน

โครงการ 

อ.จุฑามาศ พรหม
มา 084-
3309981 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4.3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยที่พักของทางราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
  ตามที่ คณะกรรมการวิทยาลัยฯ ได้ให้ค้าแนะน้าและตั้งข้อสังเกตในการจัดท้าหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการเข้าพักอาศัยที่พักของทางราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พ.ศ. 
2560 เพ่ือให้การบริหารจัดการและการจัดสรรที่พักอาศัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับหลัก เกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงการคลัง
ก้าหนด อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 29 และ 31(5)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548  ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยฯ ได้ด้าเนินการแก้ไขรายละเอียดตามค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการ เพ่ือจะได้ด้าเนินการออกประกาศให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.5 รานงานผลการด้าเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 4.5.1 แจ้งก้าหนดการ “โครงการร่วมสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 
มทร. ครั้งที่ 6” 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9 แห่ง ได้ประชุมร่วมกันและเห็นสมควรให้มีการ
จัดสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกัน โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพ ใน
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 1 และในปีต่อๆไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้ชื่องาน “โครงการร่วม
สัมมนาและแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 6” ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 
กุมภาพันธ์ 2561 

   มติที่ประชุม   รับทราบ  
  4.5.2 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ท้าการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕61 และได้ด้าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจ้าปี 2561 โดยมี
การก้าหนดการด้าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Thai University Central 
Admission System (TCAS) ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) 

 รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) (รอบ 1/1, 1/2) 
 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ) 
 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 

 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย  
ส้าหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

 รอบที่ 1 การรับแบบโควตา 
 รอบที่ 2 การรับประเภทสอบตรง 

 โดยได้มีนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบโควตา มาด้าเนินการรายงานดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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สรุปผลการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 (รอบโควตา) 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 

สาขา / หลักสูตร จ านวนผู้สมัคร         
(คน) 

จ านวนที่เข้ารับ
สัมภาษณ์ (คน) 

จ านวนที่มา
รายงานตัว 

(คน) 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี) 2 2 2 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ปกติ) 8 3 3 
หลักสูตรวิชาการบัญชี (4 ปี ปกติ) - - - 
หลักสูตรวิชาการบัญชี (4 ปี เทียบโอน) 18 18 14 
หลักสูตรวิชาการจัดการ (4 ปี ปกติ) - - - 
หลักสูตรวิชาการจัดการ (4 ปี เทียบโอน) - - - 
หลักสูตรวิชาสารสนเทศฯ (4 ปี ปกติ) - - - 
หลักสูตรวิชาสารสนเทศฯ (4 ปี เทียบโอน) 2 2 - 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ (4 ปี ปกติ) - - - 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ (4 ปี เทียบโอน) 5 5 5 

รวมทั้งสิ้น 35 30 24 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 4.5.3 รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
  ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 6 
หลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

24 มิถุนายน 2559 
 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

24 มิถุนายน 2559 
 

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

27 มกราคม 2560 
 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

27 มกราคม 2560 
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ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ 
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

24 กุมภาพันธ์ 2560 

6 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

24 กุมภาพันธ์ 2560 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  

 4.5.4 รายงานการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ได้ยื่นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ส้าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 และส้าหรับผู้เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2561 ถึง 2565 ต่อสภาวิศวกรเพ่ือรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรร ม
ควบคุม ตามมาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 สาขาวิศวกรรมโยธา นั้น  คณะกรรมการ
สภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ 33-13/2560 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มีมติรับรองปริญญา ดังนี้ 

1) มีมติรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ส้าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2559 ถึง 2560  

2) มีมติรับรองปริญญา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ส้าหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2561 ถึง 2565  
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.6 รายงานผลการด้าเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
  ตามที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด้าเนินการตามภารกิจและตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 60)   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มีผลการด้าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  -  วันที่ 22 พ.ย. 2560 แผนกงานพยาบาล ได้ด้าเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ตามนโยบายชองมหาวิทยาลัยฯ โดยในปีการศึกษา 2560 จะมีการตรวจสุขภาพเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่
ส้าหรับปีการศึกษา 2561 ทางมหาวิทยาลัยฯ ก้าลังหารือที่จะเปลี่ยนแปลงการตรวจสุขภาพเพ่ือที่จะให้
นักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปีได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 
2561  
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  - วันที่ 23 พ.ย. 2560 สโมสรนักศึกษาได้มีการอบรมประกันคุณภาพ 
  - วันที่ 23 – 24 ธ.ค. 2560 สโมสรนักศึกษาจะมีการด้าเนินโครงการเติมสีแต้มฝัน ณ 
โรงเรียนวัด  บ้านใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
  - วันที่ 25 ธ.ค. 2560  สโมสรนักศึกษาจะมีการด้าเนินโครงการเสริมทักษะทางด้านการ
สื่อสารและวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 6.1 การกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

  ก้าหนดวันจัดกิจกรรมคือ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ในธีมชุดสีสันแห่งท้องทะเล ฟ้า – ขาว 
โดยจะมีการแลกของขวัญในราคาไม่ต่้ากว่า 300 บาท ในการนี้จึงขอให้ทางหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร 
และหัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  18.15 น.      

 
 
        ลงชื่อ ..............................................ผู้ ตรวจรายการประชุม 
                                                     (นางสาวเนตรลดา ละอองทอง) 
                   เลขานุการ  
 
 
 
                      ลงชื่อ ..............................................ผูต้รวจรายการประชุม                
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม) 
                         ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
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แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุม 
การประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 

     รับรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไข (โปรดระบุ) 
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