
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
**************************** 

 
ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ,  

ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิกาบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  นางวีรวรรณ มารังกูล (แทน)ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสันติ  สถิตวรรธนะ) 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  นายอุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  รองศาสตราจารย์พิน นวลศรีทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  นายบรรเจิด โปฏกรัตน์ (แทน)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์มนัส  อนุศิริ)   
16.  รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ ์ (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  โภชากรณ์) 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ นวลศรีทอง (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
20.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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23.  นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 
การจัดการ 

24.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  นางลักษมี วิทยา (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย) 
28.  นางสาววีรวรรณ อ าภา (แทน)ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน

คุณภาพ (รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง) 
29.  นายวิภาค อรรจนกุล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
31.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวิทย์ สุวรรณ ผู้อ านวยการกองกลาง 
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
34.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
35.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
38.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
39.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
6.  นางพรรณพร อุไรวงศ์ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

          
   ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 รายงานผลการน าผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “42nd International 
Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้น าผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “42nd 
International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ 2 – 6 
เมษายน 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) น าผลงานวิจัยผลงานประดิษฐ์คิดค้น และ
นวัตกรรมจากประเทศไทยจ านวน 61 ผลงาน จาก 18 หน่วยงาน เข้าร่วมประกวด ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด จ านวน 2 
ผลงาน และทั้ง 2 ผลงานได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด ดังนี้ 
  1. แผ่นผนังจากใบตาลโตนด (Plam tree leaf wall panel) 
 ผู้ประดิษฐ์ : ดร.จเร  สุวรรณชาต 
 ได้รับรางวัล : เหรียญทอง และรางวัล spacial prize จาก 2 สถาบัน ได้แก่ Korea 
Invention Promotion Assosciation และ Malaysian Association of Research Scientists (MARS) 
  2. ตุ๊กตาโนรา 12 ท่า (The twelve Nora Dancing Dolls) 
 ผู้ประดิษฐ์ : นายพลากร  พันธุ์มณี 
 ได้รับรางวัล : เหรียญเงิน  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
 1.1.2 ผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงาน “Korea Woman Inventors 
Association (KWIA)  
  เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้
ประสานงานจาก Korea Woman Inventors Association (KWIA) ให้เป็นผู้แทนในการคัดเลือกผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และนวัตกรรม ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์สตรี เพ่ือเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วม
ประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์สตรีจากนานาชาติในงาน Korea International 
Women’s Invention Exposition 2014 (KIWIE 2014) ระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2557  
ณ at Center (Kangnam-Daero, Secho-gu, Seoul) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งผลงานวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน
ดังกล่าว จ านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 
  1. ผักแผ่นศรีวิชัย 
 เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร  เพ็งมาก 
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  2. ปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง 
 เจ้าของผลงาน : ดร.ชุตินุช  สุจริต 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.1.3 แจ้งก าหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ร่างระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มี
ความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการร่างระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และสามารถถือใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  ก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่างระเบียบที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2557 จ านวน 3 วัน ณ ล าป ารีสอร์ท จังหวัดพัทลุง  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
1.2   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 สรุปยอดเงินบริจาค เพื่อให้การสนับสนุนในการซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา/อาคารเรียน 
โรงเรียนบ้านจือแร อ าเภอรือเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
  ตามหนังสือที่ ศธ0584.01/183 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้
การสนับสนุนงบประมาณ ซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา อาคารเรียนโรงเรียนบ้านจือแร จังหวัดนราธิวาส นั้น  
  ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี จึงขอสรุปยอดเงินบริจาคเพ่ือให้การสนับสนุนในการซ่อมแซม
ประตู/หน้าต่าง/หลังคา/อาคารเรียนโรงเรียนบ้านจือแร จังหวัดนราธิวาส เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 35,500 บาท 
(สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังรายนามผู้บริจาคท่ีแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ส านักงานอธิการบดี ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
  
 1.2.2 สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 
  ตามที่ ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 วันศุกร์ที่ 21 
มีนาคม 2557 มีมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ส านักงานอธิการบดีส ารวจข้อมูลบุคลากร
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 
เมษายน 2558 ตามความแจ้งแล้วนั้น 
 บัดนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลดังกล่าวจากคณะ วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอแจ้งสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว จ านวน 2 คน รายนามดังต่อไปนี้ 
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 1.นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 2.นายวิมล  บุญรอด          อาจารย์จ้างรายเดือน สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
     เทคโนโลยี 
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 

1. ผู้มาประชุม 
 

 แก้ไขจาก 
  ล าดับที่ 29  นายประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 แก้ไขเป็น 
  ล าดับที่ 29  ผศ.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. ผู้ไม่มาประชุม 
 

 แก้ไขจาก 
  ล าดับที่ 4  นายสุวัจน์  ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 แก้ไขเป็น 
  ล าดับที่ 4  รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ผลการติดตามการท าเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 (วาระท่ี3.3 ของการประชุมครั้งที่ 2/2557)   
 ความเป็นมา 
  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 มีมติให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการ และมอบคณะกรรมการพัฒนา
เว็บไซต์ภาคภาษาไทยติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และเสนอแนะให้มีการประกวด
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ระหว่างหน่วยงาน แล้วน าผลการด าเนินงานรายงานต่อท่ีประชุมครั้งถัดไป นั้น 

  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้สรุปผลการติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ความเป็นมา 
 

  ตามทีท่ี่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7   
เมื่อวันศุกร์ที่21 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
  ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   
เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
4.2 การด าเนินงานของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย       
 ความเป็นมา  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวพร้อมทั้งร่างพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ฉบับที่3) ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรและร่างพระราชกฤษฎีกา เนื่องจาก
หลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพก่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการแก้ไข
เอกสารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้รับรองคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับทราบ
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ก าหนดการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา ไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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4.3 แจ้งก าหนดการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อ
 ศตวรรษที่ 21 สู่ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ความเป็นมา  
 จากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีมติมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งรายละเอียดก าหนดการจัด
โครงการสัมมนาทบทวนผลการ Retreat สู่อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือ “21th Century Skills Rethinking How Student Learn ทักษะแห่ง
อนาคตใหม่ การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21” ไปยังทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน นั้น 
 ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอแจ้งรายละเอียดการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21 สู่ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย  

 

 ครั้งที่ 1 พ้ืนที่สงขลา  ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
(63205) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ    
 ครั้งที่ 2 พ้ืนที่นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคารส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
 

 ครั้งที่ 3พ้ืนที่นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) + พ้ืนที่นครศรีธรรมราช (ขนอม) ระหว่างวันที่ 16 – 18 
มิถุนายน 2557 ณ ห้อง AB306 อาคารส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  
 ครั้งที่ 4พื้นที่ตรัง  ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ วิทยาเขตตรัง   
 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
   
4.4 แผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย       
 ความเป็นมา  

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้เสนอวาระเชิงนโยบายต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ รับผิดชอบจัดท าแผนการหารายได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถหารายได้และน าทรัพย์สินที่มีอยู่มาก่อให้เกิดรายได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแผน
จัดหารายได้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้วเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม 2557 โดยมี
มาตรการเพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้ให้เพียงพอและยั่งยืน ตามแผนงานดังนี้  
 1. สร้างระบบและกลไกการจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.1 สร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งรายได้ 
     1.2 ก าหนด/ปรับปรุง หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการหารายได้ 
     1.3 จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
     1.4 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลระบบและกลไกการจัดหารายได้ 
     1.5 จัดตั้งส านักงานจัดการทรัพย์สิน 
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 2. หารายได้จากแหล่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.1 รายได้จากกิจกรรมตามพันธกิจ 
     2.2 หารายได้จากทรัพย์สิน 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
 ในการนี้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและ
หารายได้ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดัน ก ากับ ติดตาม และแจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน
จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ  

4.5 ผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ       
 ความเป็นมา  
 ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือจัดตั้งเป็นหน่วย UBI  
เพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up companies) รวมถึงการเชื่อมโยงผลงานวิจัย
นวัตกรรมเทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 
 ข้อเสนอเพื่อทราบ 
  การด าเนินงานผลศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้มีการให้
ความรู้กับแหล่งชุมชนในเรื่องการปลูกเห็ด โดยอาจารย์พิทักษ์  สถิตวรรธนะ ร่วมกับ คุณประภาส  ร่มพฤษ์ 
ผู้ประกอบการชุดควบคุมระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ การด าเนินกิจกรรมโครงการ ระบบเห็ดอัตโนมัติ ณ วัดพิกูล 
ต าบลบ่อแดง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่9 เมษายน 2557 ได้รับการตอบรับจากชุมชนเปน็อย่างด ี
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ   
 

4.6 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย       
 ความเป็นมา  

 ตามที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดให้มีการประชุมคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ ผู้อ านวยการส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗  เพ่ือพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีมติร่วมกันใน ๓ เรื่อง 
ดังนี้ 

๑. การพิจารณาการบริหารวงเงินร้อยละ ๐.๑ ที่กันให้อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อน
เงินเดือน และค่าตอบแทน โดยเห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ขัดต่อประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ



 ๙ 

และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่                       
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเห็นควรให้ด าเนินการต่อไป  

 ๒. การพิจารณา การมอบอ านาจของอธิการบดี ที่มอบให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง รองหัวหน้าหน่วยงาน 
ยังคงให้เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานตามเดิม 

 ๓. เกณฑ์ร้อยละ ในการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ที่จากเดิมเริ่มต้นที่ร้อยละ ๑ และเพ่ิมขึ้น
ทีละ ๐.๕ จนถึงร้อยละ ๖ โดยเสนอให้แก้ไขใหม่เป็นเริ่มต้นที่ร้อยละ ๑ และเพ่ิมขึ้นทีละ ๐.๒๕ จนถึง                      
ร้อยละ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารวงเงินของหน่วยงาน โดยให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน
จากผลคะแนนการปฏิบัติราชการ โดยเลื่อนเป็นอัตราร้อยละจากฐานค านวณที่ก าหนด ส าหรับแต่ละประเภท
ต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ตามเกณฑ์คะแนนดังนี้  

(๑)   ๙๘.๒๐ - ๑๐๐    คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ  ๖    
 (๒)   ๙๖.๒๙ - ๙๘.๑๙ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ  ๕.๗๕    
 (๓)   ๙๔.๓๘ - ๙๖.๒๘ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๕.๕    
 (๔)   ๙๒.๔๗ - ๙๔.๓๗ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๕.๒๕    
 (๕)   ๙๐.๕๖ - ๙๒.๔๖ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๕    
 (๖)   ๘๘.๖๕ - ๙๐.๕๕ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๔.๗๕    
 (๗)   ๘๖.๗๔ - ๘๘.๖๔ คะแนน มิสิทธิเลื่อนร้อยละ ๔.๕    
 (๘)   ๘๔.๘๓ - ๘๖.๗๓ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๔.๒๕    
 (๙)   ๘๒.๙๒ - ๘๔.๘๒ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ  ๔    
 (๑๐) ๘๑.๐๑ - ๘๒.๙๑ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ  ๓.๗๕    
 (๑๑) ๗๙.๑๐ - ๘๑.๐๐ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ  ๓.๕    
 (๑๒) ๗๗.๑๙ - ๗๙.๐๙ คะแนน มิสิทธิเลื่อนร้อยละ ๓.๒๕    
 (๑๓) ๗๕.๒๘ - ๗๗.๑๘ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๓    
 (๑๔) ๗๓.๓๗ - ๗๕.๒๗ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๒.๗๕    
 (๑๕) ๗๑.๔๖ - ๗๓.๓๖ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๒.๕    
 (๑๖) ๖๙.๕๕ - ๗๑.๔๕ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๒.๒๕    
 (๑๗) ๖๗.๖๔ - ๖๙.๕๔ คะแนน มิสิทธิเลื่อนร้อยละ ๒   
 (๑๘) ๖๕.๗๓ - ๖๗.๖๓ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ  ๑.๗๕    
 (๑๙) ๖๓.๘๒ - ๖๕.๗๒ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๑.๕    
 (๒๐) ๖๑.๙๑ - ๖๓.๘๑ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๑.๒๕    
 (๒๑) ๖๐.๐๐ - ๖๑.๙๐ คะแนน มีสิทธิเลื่อนร้อยละ ๑ 

 

 เกณฑ์ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนข้างต้นให้เริ่มใช้  ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน
และค่าตอบแทน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 



 ๑๐ 

4.7 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2556       
 ความเป็นมา  
 

 ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการประเมิน
ตนเอง รอบ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557) ประจ าปีการศึกษา 2556 นั้น และกอง
วิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพด าเนินการสรุปผล จึงขอรายงานผลตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ (สกอ.+สมศ.) ดังรายงานต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนน 
 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 3.50 
2. การผลิตบัณฑิต 3.53 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.00 
4. การวิจัย 2.84 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.35 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.67 
7. การบริหารและงบประมาณ 4.00 
8. การเงินและงบประมาณ 4.00 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.98 

 
รวม              3.67  (ระดับดี) 

   ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 

4.8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ฉบับร่าง) 
 ความเป็นมา 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยพัฒนาขึ้นภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบด้วย  1.การผลิตบัณฑิต  2.การวิจัย  3.การบริหารวิชาการ  4.การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ 5.เพ่ิมเติมองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส าคัญและจ าเป็น 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1.ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้พัฒนา 13 ตัวบ่งชี้ 
 2.ระดับคณะวิชา ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่
ด าเนินการในระดับคณะ จ านวนรวม 8 ตัวบ่งชี้ 
 3.ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัว
บ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับสถาบัน จ านวนรวม 10 ตัวบ่งชี้ 



 ๑๑ 

 ตัวบ่งชี้ใหม่นี้ก าหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ดังนั้นกองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพแจ้งทุกหน่วยงานดาวน์โหลดร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ผ่านเว็บไซต์ที่ http://ir.rmutsv.ac.th./site/ir.rmutsv.ac.th/file/Relations/draftlS057.pdf 
เพ่ือหน่วยงานร่วมประชาพิจารณ์ กับ สกอ. ในส่วนภาคใต้ตอนบน วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และในส่วน
ภาคใต้ตอนล่าง วันที่ 2 มิถุนายน 2557  
 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  

   
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 (พ.ศ.2556 – 2559) ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รอบ 6 เดือน  
 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ) 

 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการจัดท าแผลกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี 2557 – 2560 ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ได้จัดท า (ร่าง)แผนกลยุทธ์ฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัน พิจารณาอนุมัติ
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 วันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งภายใต้แผนกลยุทธ์ฯ ได้ก าหนด เป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน มาตรการ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ทั้งมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ จ านวน 7,120,000 บาท จ าแนก
ตามมาตรการได้ดังนี ้
 

 มาตรการที่ 1 : ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน 
  งบประมาณ 2,810,800 บาท โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
  1.1  เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่ นักศึกษา อาจารย์ 
   และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์  
   นิทรรศการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
  1.2  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่ 
   นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ 
   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับประเทศในกลุ่มอาเซียน  
   ส่งเสริมทักษะในการท างานข้ามวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษาดูงานด้าน
   การศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น  
 มาตรการที่ 2 : เร่งพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
  งบประมาณ 2,419,200 บาท โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
  2.1  สนับสนุนทรัพยากรส าหรับเพ่ิมศักยภาพด้านภาษา ได้แก่ การสนับสนุน
   ความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้านภาษา ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

http://ir.rmutsv.ac.th./site/ir.rmutsv.ac.th/file/Relations/draftlS057.pdf
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   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมไปถึงการเพ่ิมอาจารย์ และ
   ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
  2.2  เพ่ิมสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
   ทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
   การสื่อสาร การพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นสากล สนับสนุนให้นักศึกษาและ
   บุคลากรทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้าง 
   แรงจูงใจให้แก่นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรด้านภาษาจากองค์กรด้าน
   ภาษาท่ีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 มาตรการที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่การแข่งขันในระดับอาเซียน 
  งบประมาณ 1,890,000 บาท โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
  3.1  สร้างเครือข่ายความมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ 
   ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กับ
   สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมไปถึงการแสวงหาเครือข่าย เพ่ือจัด
   กิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน 
  3.2  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพพร้อม
   เข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
   ตามมาตรฐานอาเซียน ส่งเสริมการฝึกงานและสหกิจศึกษา ของนักศึกษา 
   และบุคลากร ในต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
   เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ปี 2557 – 2560 ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป ในการนี้จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)     
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พ.ศ.2556 – 2559)  
ด้านแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบ และมอบหมายดังต่อไปนี้ 
 

  1.มอบ คณะ วิทยาลัย จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุตัวชี้วัดตามแผน 
กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
  2.มอบ คณะ วิทยาลัย เร่งรัดติดตามการจัดโครงการ กิจกรรม ให้แล้วเสร็จตามที่แผน 
กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
  3.มอบคณะ วิทยาลัย จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานในเชิงลึกให้ครอบคลุมทุกมาตรการและ
รายงานมายังกองนโยบายและแผน 
  4.มอบกองนโยบายและแผนจัดท าแบบฟอร์มเพื่อบันทึกจัดเก็บข้อมูลใหม่ โดยส่งแบบฟอร์ม
ไปยังคณะ วิทยาลัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง 
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5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาส 2  
 ( 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 
 ความเป็นมา 
 กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.
2557 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) จากคณะกรรมการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2557 เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย และภาระงานที่ยังด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเร่งด าเนินการ สรุปประเด็นดังนี้ 
-  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1. การพัฒนาการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หรือระหว่างสถาบัน ยังมีน้อยและไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
 2. ข้อมูลการรายงานผลผ่านระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษา ยังมีความคลาดเคลื่อน 
และการจัดเก็บข้อมูลบางตัว ตัวชี้วัดจัดเก็บไม่ครบทุกพ้ืนที่ 
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริม และเร่งให้บุคลากรยื่นขอก าหนดต าแหน่ง ทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 
 4. เร่งให้ทุกหน่วยงาน ด าเนินงานจัดโครงการตามแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
 

-  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
 1. หน่วยงานยังไม่ด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และไม่มีการรายงานผลข้อมูล 
 2. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงการน าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 

-  ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 1. เร่งพัฒนากลุ่มวิจัยเป็นหน่วยงานวิจัยเฉพาะทางให้เพิ่มมากขึ้น 
 2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติ และนานาชาติยังมีน้อย 
 3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หน่วยงานไม่รายงานผลข้อมูล 
 

-  ด้านการให้บริการวิชาการ 
 1. หน่วยงานยังไม่ด าเนินโครงการบริการวิชาการ ท าให้ข้อมูลรายงานผลมีน้อย 
 

 ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบทุกหน่วยงาน เร่งด าเนินการจัดโครงการ
ให้เป็นไปตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และมอบคณะกรรมการประชุมหารือ เพื่อหาวิธีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ที่ไม่เป็นไปตามแผนและไม่บรรลุตามตัวชี้วัด โดยให้รายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองนโยบายและแผนให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในครั้ง
ถัดไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
 1.แจ้งเปิดการทดลองใช้ระบบ Video Conference เพื่อการเรียนการสอนทางไกล  ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งในที่ประชุมดังนี้ 
  เนื่องด้วย ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้อและพัฒนาระบบ Video Conference 
เพ่ือการเรียนการสอนทางไกล มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นการเรียนการสอนทางไกล ส าหรับพ้ืนที่ที่ขาดแคลน
อาจารย์ผู้สอนและอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนซึ่งในช่วงระยะการเปิดภาคการสอนฤดูร้อน ทางส านัก
วิทยบริการฯ ได้จัดห้องเรียนไว้บริการเพ่ือให้ทดสอบการใช้งานของระบบ Video Conference เพ่ือการเรียน
การสอนทางไกล และหากทางคณะมีความประสงค์จัดการเรียนการสอนที่คณะเองก็สามารถด าเนินการได้ โดย
ระบบดังกล่าว จะท าการเปิดการทดลองใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
      หากมีความประสงค์จะท าการทดลองใช้ระบบ Video Conference เพ่ือการเรียนการสอนทางไกล
สามารถแจ้งความจ านงมายังส านักวิทยบริการฯ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมมายังส านัก  
วิทยบริการฯ ได้ที่ 074-890600 เบอรภ์ายใน 1912   
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
  
 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


