
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 5/2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

 
ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ,  

ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
4.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิกาบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  นายสันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
15.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
16.  ผศ.จรัญ ไชยศร  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

(แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
17.  รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
18.  รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
19.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์   จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
23.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
24.  รองศาสตราจารย์จารุยา   ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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25.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
26.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
27.  นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

การจัดการ 
28.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
31.  นายวิภาค อรรจนกุล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
33.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
36.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
37.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
38.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
39.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
40.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
3.  นางพรรณพร อุไรวงศ์ ผู้อ านวยกองพัฒนานักศึกษา 
4.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ส านักงบประมาณได้จัดสรรเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเวลา 3 เดือน) มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

   ส านักงบประมาณได้จัดสรรเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (ตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ระยะเวลา 3 เดือน มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย และขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในเว็บไซต์ของส านัก
งบประมาณ นั้น  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวฯ ในปีงบประมาณ 2558  เพ่ือปรับปรุง
อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างเพ่ิมเติม ประกอบตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และขอความร่วมมือหน่วย
เบิกจ่ายของทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังกองนโยบายและ
แผนทุก 15 วัน เพ่ือให้กองนโยบายและแผนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อ
ส านักงบประมาณต่อไป    
  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.1.2 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
  

 โดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบสภาพอาคารและประเมินราคาการด าเนินการก่อสร้างต่อไป  
จนแล้วเสร็จ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตรวจสอบสภาพอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่ง รายงาน
ประเมินผลและแบบประมาณราคามายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอมติ
จากคณะรัฐมนตรี ในการใช้พ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในเรื่องงบประมาณหลังจากมีการตรวจสอบสภาพอาคาร 
มหาวิทยาลัยจะต้องจัดหางบประมาณอีก 80,687,811.97 บาท (แปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปด
ร้อยสิบเ อ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ )  โดยมหาวิทยาลัยฯ ไ ด้รับงบประมาณในการก่อสร้างจ านวน
125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) ใช้ไปแล้วเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 64,209,000 บาท 
คงเหลืองวดงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 61,691,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท)  
ซึ่งยังคงไม่เพียงพอต่อการด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวให้แล้วเสร็จ ประมาณ
การงบประมาณในการด าเนินงานต่อเติมเป็นจ านวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งหากได้มติจาก
คณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ด าเนินการต่อไปได้ มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมในการ
ปรับปรุงต่อเติมจนแล้วเสร็จ  
   
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
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 1.1.3 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาโรงงงานแปรรูปผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  
 

 จากผลการด าเนินงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ได้ด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน และผู้เสนอข้อตกลงได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนมาโดยตลอด แต่เนื่องด้วยสภาวะปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการผลิต 
นมพาสเจอร์ไรส์ที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้เสนอข้อตกลง (นายเจริญ เดชเกิด) ขอยกเลิกสัญญาข้อตกลงอนุญาตให้เป็น
ผู้ด าเนินการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
ให้มีผลสิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(กคน.)
ได้ตัดสิทธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการจ าหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 นั้น 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองกรณีดังกล่าวฯ และมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เห็นควร
มอบนิติกรตรวจสอบสัญญา และเห็นควรให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.1.4 ก าหนดการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

  ด้วยกองนโยบายและแผนมีก าหนดการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2557 โดยด าเนินการโครงการ 3 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่สงขลา 
พ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง และในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส านักงบประมาณมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารและการจัดท างบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแนวทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดเพ่ิมเติมกองนโยบายและแผนจะจัดท าหนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงานให้ทราบอีกครั้ง  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.1.5 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจ าจังหวัดสงขลา จัดส่งบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริต มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสงขลา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ก ากับดูแลการศึกษาในจังหวัดสงขลา เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการเสริมสร้างทัศนคติ
และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษา



 ๕ 

มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติในความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดสงขลา นั้น 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการหาแนวปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีทัศนคติและค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.1.6 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

 ด้วยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า มีมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2557 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และ
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัด ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้ความร่วมมือและด าเนินการตามมติมหาเถรสมาคมและบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือสถานศึกษาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในสถานศึกษา 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ต่อไป  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 
1.2   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 แจ้งจ านวนเงินร่วมท าบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคล จังหวัดสงขลา เม่ือวันที่ 24 
ตุลาคม 2557  
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี
พุทธศักราช 2557 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดชัยมงคล พระอารมหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 นั้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมสมทบเงินร่วมท าบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคล 
จ านวนเงินร่วมท าบุญกฐินพระราชทานทั้งสิ้น  46,260 บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุโมทนาบุญโดยทั่วหน้ากัน  
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.2.2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของบุคลากรด้วยผ้าไหมทอเกาะยอ สีเหลือง  
 ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2557 เรื่อง พิจารณาการแต่งกายของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย มติที่ประชุมเห็นควรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเกาะยอ สีเหลือง นั้น 



 ๖ 

 เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างวัฒนธรรม
ในองค์กร มหาวิทยาลัยฯ เห็นควรให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเกาะยอที่มีลักษณะเนื้อผ้าเดียวกัน โดย
ท่านสามารถสั่งจองผ้าไทยเกาะยอ สีเหลือง ดังกล่าว ได้ที่กองประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

 1.2.3 ก าหนดวันประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 
 ก าหนดวันประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 

 1. แก้ไขมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ วาระเพื่อพิจารณาที่ 5.6 ระบบและกลไกของการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย การน าความรู้และประสบการณ์จาก
การใช้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 

แก้ไขจาก  
 ล าดับข้อที่ 3 มอบคณะกรรมการกลาง ก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

แก้ไขเป็น 
 ล าดับข้อที่ 3 มอบคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
 

  - ไม่มี   - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ความเป็นมา 
 

  ตามที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕7   
เมื่อวันศุกร์ที่21 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 



 ๗ 

  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   
เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

 

4.2  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 ความเป็นมา  

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
พ.ศ.2554 ตามความในข้อที่ 11(6) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
หน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น    
 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2554 ตามความในข้อที่ 11(6) จึงขอรายงานสรุปการเบิกจ่ายกองทุ น
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มอบคณะ/วิทยาลัย น าเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   

4.3 ระบบและกลไกของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 และการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
 และ/หรือการวิจัย    
 ความเป็นมา  
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 กลยุทธ์ที่ 1 บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและชี้น าสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มาตรการที่ 1 
ให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชน โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุ มชน 
เป้าหมายในระดับหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการบริการวิชาการตามศักยภาพของหน่วยงานสู่ความเข้มแข็งและ
พ่ึงพาตนเองได้ของชุมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 โดยหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความ
ร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและชุมชน
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เป้าหมาย สู่ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 แล้วนั้น และมี
หน่วยงานและชุมชนเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นจ านวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน 12 ชุมชน นั้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อทราบ  
  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบดังนี้ 
  1. รายงานผลการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น ความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ชุมชนเป้าหมายสู่ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
  2. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในชุมชนเป้าหมายของคณะ / 
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบผลการด าเนินงานระบบและกลไกของ 
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน แล ะ /ห รื อก า ร วิ จั ย  แล ะ
มอบหมายให้หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส  
 

4.4 การติดตามผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ        
 ความเป็นมา  

 ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการติดตามผลการด าเนินโครงการ โดย
ให้หน่วยงานรายงานผลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยจากการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ระบบเดิม เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน และข้อมูล
ไม่มีความน่าเชื่อถือ  
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยฯ จึงน าระบบ
สารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ) เข้ามาก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ โดยเมื่อคราวประชุมเมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2557 กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการด าเนินโครงการ ในระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทราบแล้ว ทั้งนี้จึงขอความ
ร่วมมือมายังผู้บริหารในการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการผ่านระบบสารสนเทศอีกทางหนึ่ง 
 

 จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

  

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบผลการติดตามผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ  และมอบหมายกองนโยบายและแผน ติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานผลต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส 
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4.5 รายงานผลการเข้าใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์  
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดหาฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ e-book และ e-journal ในแต่ละปีเพ่ือเป็นข้อมูลให้ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาและ
วิจัยนั้น เพ่ือส่งเสริมการใช้งานและให้ได้ผลการใช้งานอย่างคุ้มค่า 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสรุปผลการใช้งานและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบรายงานผลการเข้าใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
e-book และ e-journal 
 

4.6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร       
 ความเป็นมา  

 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการด าเนินการยื่นจดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาให้กับบุคลากรที่มีความประสงค์ในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
ประชาสัมพันธ์ในส่วนขั้นตอนการขอยื่นจดให้กับบุคลากรทราบ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ
และติดตาม 
 ข้อเสนอเพื่อทราบ  
 ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นจดสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ http://tlo.rmutsv.ac.th สามารถดาวน์
โหลดแบบฟอร์มและด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ หากมีความประสงค์จะสอบถามหรือต้องการ
ติดตามผลการด าเนินการ สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับ e-passport รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ  
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และมอบผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดย
ทั่วกัน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 การพิจารณานักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 ความเป็นมา 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณานักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2548 ความว่า มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ 
หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใด ด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียม

http://tlo.rmutsv.ac.th/
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การศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้ หลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557  
ได้พิจารณายกร่างระเบียบฯ และมีมติเห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  
 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณานักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2557 
  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมอบส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งคณะกรรมการโดยมี นิติกร คณบดี และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา
ทบทวนร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2557 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ในครั้งถัดไป 
 
5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557)  
 ความเป็นมา 
 ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 )  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางเร่งรัด ติดตาม และแก้ไข
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 
ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

    จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) และมอบทุกหน่วยงานพิจารณา เร่งรัด 
ติดตามและแก้ไข ผลการด าเนินงานงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2558  

 



 ๑๑ 

5.3  พิจารณาหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานเพื่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี 2556 ไปแล้วนั้น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านการวิจัยให้
มีคะแนนเพิ่มขึ้น  
   
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาหาแนวทางพัฒนาการบริหาร
งานวิจัยของหน่วยงานเพ่ือระบบประกันคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ แนวทางการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา และมอบหมายดังต่อไปนี้ 
  1. มอบทุกหน่วยงาน สนับสนุนให้บุคลากรเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มเติมโดยใช้เงิน
ของหน่วยงานเพื่อให้ได้งบประมาณด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า ตามเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด (สมศ.ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์) 
  2. มอบคณะ/วิทยาลัย ทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 21 
มกราคม 2553 เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามข้อ ๘.๒ ในประกาศ  
  3. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าระบบช่วยเหลือการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ 
 

5.4  พิจารณาโครงการยังไม่แล้วเสร็จในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM (National Research 
  Project Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ 
ประจ าปี 2559 นั้น ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว ทางส านักงานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ จะพิจารณาจากหัวหน้าโครงการที่ไม่มีประวัติค้างส่งไม่แล้วเสร็จในระบบ NRPM ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2551 – 2554 ดังนั้น บางโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระบบมหาวิทยาลัยฯ แต่ในระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ NRPM ยังไม่แล้วเสร็จนั้น จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดนักวิจัยด าเนินการโครงการดังกล่าว   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางเร่งรัด ติดตาม และแก้ไขโครงการยังไม่แล้วเสร็จในระบบบริหารงานวิจัย NRPM มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  
 

  1.มอบหัวหน้าหน่วยงานด าเนินการเร่งรัด ติดตาม นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานให้แก้ไขและด าเนินการโครงการวิจัยที่ค้างส่งให้แล้วเสร็จตามก าหนด เพื่อจะได้ลดสถานะค้าง
ส่งในระบบ NRPM (National Research Project Management)  
  2.กรณีที่นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย ไม่ลงนามในการท าสัญญาภายในไตรมาส
แรก ให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนายกเลิกโครงการและตัดสิทธิ์การขอทุนวิจัยเป็นเวลา 2 ปี แล้วให้
พิจารณาทุนแก่นักวิจัยรายอ่ืนต่อไป  



 ๑๒ 

  3.มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ยกร่างมาตรการเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและติดตามนักวิจัยให้
ด าเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯในครั้ง
ถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ และการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ ) 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ภาษา เพ่ือชี้แจงโครงการ
ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ และการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนั้น  
 มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษาทุกวิทยาเขต ด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4 และขอความอนุเคราะห์จากรองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตและ
คณบดีทุกพ้ืนที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์ภาษา ในการด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
RMUTSV-Test เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งเป้าไว้   
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2557  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ ) 
 จากการรายงานข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2554 –
2557 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ฝ่ายวิชาการจึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไขแผนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในหลักการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขแผนการรับ
นักศึกษา และมาตรการการรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้  



มาตรการ การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2558  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
1. แผนรับนักศึกษาลดลง (ปี 2554 -2557) 
2. ผู้รับสมัครระดับ ปวส. เข้าเรียนปริญญาตรีมีน้อย 
3. นักศึกษาท่ีรับไว้เป็นนักศึกษาใหม่ จ านวนน้อยกว่า

แผนรับนักศึกษา 
4. มี 43 หลักสูตร ที่มีผู้สมัครมากกว่าแผนรับ  

แต่อีก 90 หลักสูตร มีผู้สมัครน้อยกว่าแผนรับ
นักศึกษา 

5. หลักสูตรบางสาขาวิชา มีนักศึกษาน้อยมาก 
6. วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

มีนักศึกษาน้อยกว่าแผนรับนักศึกษาหลายสาขา 
7. คะแนนสอบเข้าระหว่างวิชาสามัญและวิชาชีพ  

มีความแตกต่างระหว่าง ม.6 และปวส. หรือไม ่ 
อย่างมีนัยส าคัญ 

8. คะแนนสอบเข้าสะท้อนพื้นฐานนักศึกษาใหม่ และ
ข้อสอบ 

9. การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องของทุกหลักสูตร  
ไม่สามารถด าเนินการได้ 

10. การแนะแนวการศึกษาต่อ 
 

สาเหตุ 
1. นักศึกษาเทียบโอนไม่สามารถจบการศึกษาได้เร็ว

ตามความต้องการ เทียบโอนหน่วยกิตได้น้อย 
2. การเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้า/สรุปล่าช้า  
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยไม่เป็นทางเลือก     

ในการเข้าศึกษาต่อ 
4. มีข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในพ้ืนที่ที่เข้าศึกษาต่อ    

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
5. งานประชาสัมพันธ์ในแต่ละพ้ืนที่ไม่มีข้อมูลแน่ชัด 

เกี่ยวกับโรงเรียนที่จะเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ 
6. ขาดการสะท้อนผลงานของนักศึกษาสู่สังคม 

 

แผนการด าเนินการ 
1. คงนักศึกษาไว้ในระดับ FLAT RATE  

15,000 – 16,000 คน ตามความเหมาะสมของ
ทรัพยากร  

2. เปิดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) เพ่ิมข้ึน และรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมข้ึน 

3. ท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ควบปริญญาตรี 

4. หาแนวทางให้นักศึกษาเทียบโอน จบการศึกษาได้เร็วข้ึน 
5. ท าหลักสูตรต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น 
6. จัดการหลักสูตรให้รายวิชามีหน่วยกิตและเนื้อหาที่

สอดคล้อง 
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
8. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
9. งานประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักในการแนะแนว 
10. ฝ่ายวิชาการเป็นหัวหน้าโครงการในการจัดท า วิจัย

สถาบัน โดยมีคณะ วิทยาลัย เป็นผู้จัดท าโครงการย่อย 
เพ่ือวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นปัญหา 

 - คะแนนสอบ/ข้อสอบ 
 - นักศึกษาพ้นสภาพระหว่าง ม.6/ปวช. 
 - นักศึกษาพ้นสภาพจากการไม่ช าระค่าลงทะเบียน 
    ระหว่าง ม.6/ปวช. 
 - นักศึกษาเทียบโอนพ้นสภาพ 
 



6.2 (ร่าง) ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางของ สกอ. 
 พ.ศ. 2557 - 2561 ( ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ ) 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 – 2562 เพ่ือส่งเสริมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษาภายใต้ความ
สอดคล้องที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2553 เป็นระบบประกันคุณภาพฯ ที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งสามารถส่งเสริมและ
น าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบการประกันคุณภาพฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน อีกทั้งเหตุผลในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ เพ่ือให้
อิสระสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองระดับคณะและ
สถาบัน และเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดตามนโยบายของ สกอ. 
 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ตามแนวทางของ สกอ. พ.ศ. 2557 – 2561    
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  

6.3 ร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ( ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และ 
 การประกันคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ ) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต  
พัฒน์ศิลป์ ครั้งที่ 8 “ การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”( Intergration of 
Knowledge Management for Community and ASEN Community) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา นั้น ในการนี้ โครงการฯ ดังกล่าวมีกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)  
2 กิจกรรม โดยชื่อกิจกรรมที่ประกวด ดังนี้ 
  1 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ส าหรับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
  2 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” ส าหรับนักศึกษา 
  ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) รายละเอียดกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

6.4 ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งต่อที่
 ประชุมผู้บริหารฯ ) 
  ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุดที่ สข0017.3/ว7608 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
2557 เรื่อง ขอความร่วมมือในการแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้
จังหวัดขอความร่วมมือข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่



 ๑๕ 

จังหวัด แต่งกายด้วยผ้าไหม หรือผ้าไทยเป็นประจ าทุกวันอังคาร และแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
หรือเครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกวันจันทร์หรือวันอ่ืน โดยพร้อมเพรียงกัน 
  ในการนี้ จังหวัดสงขลา จึงขอให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ง
กายด้วยชุดเครือ่งแบบราชการสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า
ทุกวันจันทร์ และแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจ าทุกวันอังคาร เพ่ือเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา   
  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบกองบริหารงานบุคคลจัดท าหนังสือเชิญ
ชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ หรือ
เครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกวันจันทร์หรือวันอ่ืน และขอความ
ร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจ าทุกวันอังคาร 
 

6.5 พิจารณาจ านวนบัตรเดนิการกุศล “พ่อแห่งแผ่นดิน” ของแต่ละพื้นที่ 
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล “เทิดพระเกียรติ พ่อ
แห่งแผ่นดิน” ประจ าปี พ.ศ.2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 นั้น 
  ในการนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาจ านวนบัตรเดินการกุศล “พ่อแห่งแผ่นดิน” 
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

    100 บาท 20 บาท รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 

- มทร.ศรีวิชัย สงขลา 1,200 ใบ 10,200 ใบ 11,400 ใบ  บุคลากร 696 
 วิทยาลัยรัตภูมิ      
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง   500 ใบ 2,200 ใบ 2,700 ใบ   21,000 ใบ บุคลากร 270 
- มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 1,000 ใบ 6,000 ใบ 7,000 ใบ  บุคลากร 554  
  3 พ้ืนที ่      
 

 ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้สมทบเงินในการจัด
กิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ประจ าปี พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 
 
 1. อธิการบดี      20,000 บาท 
 2. รองอธิการบดี      10,000  บาท 
 3. คณบดี/ผอ.วิทยาลัย/ผอ.ส านัก     5,000  บาท 
 4. รองคณบดี/ผอ.กอง/รองผอ.วิทยาลัย/หัวหน้าหน่วย   2,500  บาท 
 5. ผู้ช่วยอธิการบดี       2,500  บาท 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบกองคลังด าเนินการส่งบัตรเดินการกุศล
เทิดพระเกียรติ “พ่อแห่งแผ่นดิน” ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารฯ  
 
 

ราคา 
พื้นที่ 



 ๑๖ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
  
 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


