
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณช์ูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิกาบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  

 
13.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  รองศาสตราจารย์พิน นวลศรีทอง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16.  รองศาสตราจารย์มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17.  นายปิยะ เพชรสงค์ (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
18.  น.ส.พ.สิริศักดิ์  ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ 
21.  รองศาสตราจารย์จารุยา   ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23.  นายจ าเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
24.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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28.  นายวิภาค อรรจนกุล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
30.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
33.  นายปกรณ์ ชาติพันธ์ (แทน) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
36.  นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์น้อย (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ 
37.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
38.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  นายสันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
5.  นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
6.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
8.  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 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 1.1.1  สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  31  
“พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 7 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จังหวัดปทุมธานี 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” จ านวน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา 
(ชายและหญิง) กีฬาบาสเกตบอล (ชายและหญิง) กีฬาฟุตบอล (ชายและหญิง) กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) กีฬา
เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว/ทีมชุด ชายและหญิง) กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) กีฬาเปตอง (ชายและหญิง) ฟุตบอล 
(ชาย )  และกีฬาแบดบินตัน  (ชายและหญิ ง )  ในระหว่ าง วันที่  5  – 15 กุมภาพันธ์  2558 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และได้ด าเนินการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเหรียญรางวัล จ านวน 28 เหรียญ ประกอบไปด้วย  
 เหรียญทอง  จ านวน  12  เหรียญ  ได้แก่ 
   1.  วิ่ง  800  เมตร (ชาย) 
   2.  วิ่ง  5,000  เมตร (ชาย) 
   3.  วิ่ง  1,000  เมตร (ชาย) 
   4.  เดิน  10,000  เมตร (ชาย) 
   5.  เขย่งก้าวกระโดด  (ชาย) 
   6.  เขย่งก้าวกระโดด  (หญิง) 
   7.  ขว้างจักร  (ชาย) 
   8.  กระโดดไกล (หญิง)  
   9.  บาสเกตบอล (หญิง) 
   10. แบดบินตัน (หญิงคู่) 
   11. แบดบินตัน (หญิงเดี่ยว) 
   12. เปตอง คู่ผสม   
  เหรียญเงิน  จ านวน 5 เหรียญ ได้แก่ 
   1.  วิ่ง 1,500  เมตร (ชาย) 
   2.  วิ่งผลัด  4 x 400 เมตร (ชาย) 
   3.  เขย่งก้าวกระโดด  (ชาย) 
   4.  เปตอง  (ทีม 3 คน หญิง)  
 เหรียญทองแดง  จ านวน  11  เหรียญ  ได้แก่ 
   1.  วิ่ง  200  เมตร (ชาย) 
   2.  วิ่ง  400  เมตร (หญิง) 
     3.  วิ่ง 4 x 100  เมตร (ชาย) 
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   4.  กระโดดไกล  (ชาย) 
   5.  เซปักตะกร้อ  (ทีมเดี่ยวชาย) 
   6.  เซปักตะกร้อ  (ทีมชุดชาย) 
   7.  เซปักตะกร้อ  (ทีมเดี่ยวหญิง) 
   8.  เซปักตะกร้อ  (ทีมชุดหญิง) 
   9.  เปตอง  (หญิงเดี่ยว) 
   10. เปตอง  (คู่ผสม) 
   11. เปตอง  (ทีม 3 คน ชาย) 
   สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 31  
“พระนครเกมส”์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ล าดับที่ 5 จากมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 
 
   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
  
 1.1.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าป  2558 ตั้งแต่ป งบประมาณ จนึ ง วันที่  
13 กุมภาพันธ์ 2558  จ าแนกตามหน่วยงาน เรียงล าดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2558 มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า ร้อยละ 36.04 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 
23.36 ซ่ึงจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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 1.1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  นิยมวาส  ได้รับรางวัล Special prize จากการน าเสนอ
ผลงาน "ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม" 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  นิยมวาส  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   
ได้รับรางวัล Special prize จากการน าเสนอผลงาน "ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม" จากหน่วยงาน World 
Invention Intellectual Property Association" ประเทศไต้หวัน รางวัลระดับนานาชาติ จากงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รบัทราบ 
 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ   
  เดิมระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
   เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ    
   ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน  
   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งท่ี 1/2558 
 ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/27 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้มีการ
แจ้งไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
ดังกล่าว ส่งข้อมูลไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ตามความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการรวบรวมแบบตอบรับการรับรองรายงาน
การประชุมฯ และด าเนินการแก้ไขตามแบบตอบรับที่ท่านได้แจ้งมายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
   
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๖/17 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เรื่อง เสนอรูปตัวอย่างสัญลักษณ์ส าหรับจัดท าเหรียญยกย่อง 
 เชิดชูเกียรติ และ การก าหนดวันในการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น   
 (วาระที่5.8 ของการประชุมครั้งที่ 4/2557) 

 ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างานส าหรับผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานนั้น   
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลั ยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น และได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 
มติที่ประชุมเห็นชอบให้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยฯ  
  จึงเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  1. พิจารณาให้มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
  2. พิจารณาสัญลักษณ์ส าหรับจัดท าเข็มเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 
 1. มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรที่ได้รับรางวัลเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติต่อจากพิธีการรับเหรียญเกียรตินิยม
ของบัญฑิต 
 2. มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดท าเข็มเชิดชูเกียรติเป็นสัญลักษณ์ตราราชมงคล ผลิตด้วยทองค า 
หากมีพื้นที่เพียงพอให้สลักค าว่า “บุคลากรดีเด่น” ไว้ด้านหลังเข็มเชิดชูเกียรติ 

ตัวอย่างเข็มเชิดชูเกียรติ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๗/17 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามทีท่ีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕8   
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2 รายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558  

 ความเป็นมา 
  ด้วยแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
แล้วเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นั้น 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการควบคุม 
ติดตาม การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน
ไปยังกองนโยบายและแผน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 มอบกองนโยบายและแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งึัดไป  

4.3 ค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 

 ความเป็นมา 
 ด้วยส านักงาน ก.พ.ร. หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือบูรณาการ

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาและได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดทั้งหมดและได้จัดส่งกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พร้อมทั้งแนวทางการจัดท าค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด
และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๘/17 
 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 มิติภายนอก 
 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๐) 

ตัวชี้ วัดที่  ๑ นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ร้อยละ ๑๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก ๔ ด้าน (ร้อยละ ๔๕) 

 การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐) 
ตัวชี้วัดที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๑๐) 

มิติภายใน 
 การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐) 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ ๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ ๕) 

 การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๒๐) 
  ตัวชี้วัดที่ ๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ ๒๐)  
  ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดทราบ ค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดประกอบดังแนบมานี้  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

4.4 รายงานผลการจัดสอบทางการศ กษาระดับชาติ ด้านอาชีวศ กษา (V-NET) ประจ าป การศ กษา 2557 
 ความเป็นมา 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจ าปีการศึกษา 2557 
รับผิดชอบ 3 จังหวัด และมีวิทยาลัยที่ได้รับเลือกเป็นสนามสอบจ านวน 11 สนามสอบ ดังนี้ 
   1. จังหวัดสงขลา 6  สนามสอบ 
    2. จังหวัดพัทลุง  3  สนามสอบ 
   3. จังหวัดสตูล    2  สนามสอบ 
  - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ก าหนดสอบวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  
มีจ านวนผู้เข้าสอบ 5,702 คน 
  - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ก าหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 
2558 มีจ านวนผู้เข้าสอบ 3,893 คน 
  รายรับจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เพ่ือการบริหารจัดการ 
เป็นจ านวนเงิน 1,189,904 บาท รายจ่ายทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 915,553 บาท ค่าใช้สถานที่เป็นศูนย์สอบ 
เข้ามหาวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนเงิน 19,198 บาท คงเหลือเงินประมาณ 255,153 บาท 
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หน้าที่ ๙/17 
 

 
 ปัญหาและอุปสรรค 
  - การประสานงานกับวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ เกิดความล่าช้าจากการส่ง
ข้อมูลเข้าระบบ 
  - การเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบเกิดขึ้นบ่อยครั้งท าให้มีปัญหาในการบริหาร
จัดการ 
  ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบกองคลังด าเนินการแบ่งเงินคงเหลือที่ได้
จากการจัดสอบทางการศ กษาระดับชาติ ด้านอาชีวศ กษา ประจ าป การศ กษา 2557 เป็น 2 ส่วน โดย
มอบเงินไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ส่วน และน าเงินเข้าบัญชีรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 ส่วน 

4.5 การเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสึาบันอุดมศ กษา(ก.พ.อ.) 

 ความเป็นมา 
  ด้วย รองศาสตราจารย์มนัส  อนุศิริ  ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. กลุ่ม มทร. ม.ราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ านวน 50 สถาบัน  
ตามมาตรา 67(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในวันศุกร์ที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น4 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไป
แล้วนั้น 
  ในการนี้ จึงขอรายงานผลการประชุมดังนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ส่งรายชื่อผู้แทนเลยเวลาที่ก าหนดวันที่ 
30 ธันวาคม 2557 จ านวน 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมอบให้ที่ประชุมพิจารณา
สิทธิสมัครและสิทธิเลือกกรรมการ ก.พ.อ. หรือไม่  ซึ่งมติที่ประชุมให้มีสิทธิ์สมัครและมีสิทธิเลือก แต่รายชื่อผู้แทน
ทั้ง 3 สถาบันขอถอนตัวไม่สมัครและใช้สิทธิ์เลือก เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ยุติธรรมต่อสถาบันที่ไม่ได้ส่งหลังจากเลย
เวลาที่ก าหนด และเพ่ือป้องกันการร้องเรียนที่จะอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง จึงขออนุญาตเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟัง
การคัดเลือกกรรมการเท่านั้น  
  ผลการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่ม มทร. ม.ราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีจ านวน 25 คน ซึ่งผลการคัดเลือกได้ผู้แทนจากกลุ่ม
ดังต่อไปนี้  
  1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ จาก  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   2. ผศ.อติชาติ    ภูมิวณิชชา  จาก  มทร.สุวรรณภูมิ 
 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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4.6 การใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
 ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 

 ความเป็นมา 

  ด้วยกองประชาสัมพันธ์ ได้ประสานไปยังส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอไฟล์ตราสัญลักษณ์ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ  
เพ่ือจัดท าไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
ครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  และส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าชับเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ว่า ห้ามน าไปใช้    
เพื่อการท าของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนเพื่อจ าหน่าย  แต่หากหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะน าตราสัญลักษณ์ฯ ไปใช้เพ่ือจัดท าของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนเพ่ือจ าหน่าย  
กรุณาแจ้งรายละเอียดมายังกองประชาสัมพันธ์ เพ่ือจะได้ด าเนินการขออนุญาตไปยังส านักพระราชวังให้ถูกต้อง
ต่อไป 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.7 เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระล กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

 ความเป็นมา 
 ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๑๑๘๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๖  

ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดท าเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพ่ือจ าหน่ายโดยน าเงินรายได้สมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เข็มที่ระลึกจ าหน่ าย
ราคา ๓๐๐ บาท  สั่งจองได้ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สถานที่สั่งจองดังนี ้

 1. กองกลาง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ท าเนียบรัฐบาล   
  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๘๒-๑๐๐๗ หรือ ๐-๒๒๘๒-๕๓๗๘ 
 2. ส านักงานจังหวัดทุกจังหวัด  
 3. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  
 

 ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

4.8 การรับจองเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ 
 ความเป็นมา 

 ตามหนังสือที่ นร ๐๑๐๒/ว ๒๗๙ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ มกราคม  
๒๕๕๘ เรื่อง เชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ โดยคณะกรรมการสวัสดิการ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดท าเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๑/17 
 

 
๒๕๕๘ ส าหรับสวมใส่เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒ แบบ คือ เสื้อแจ็กเกตสีขาว 
จ าหน่ายราคาตัวละ ๖๐๐ บาท และเสื้อโปโลสีม่วง จ าหน่ายราคาตัวละ ๒๖๐ บาท ซึ่งการออกแบบถูกต้อง
ตามข้อก าหนดของส านักราชเลขาธิการ 
 

 ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กองประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรับจอง 
เสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์  จากทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘  ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง
ทุกหน่วยงานในสังกัดเพ่ือสั่งจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทุกหน่วยงานสามารถส่งใบจองพร้อมช าระเงินสดได้ที่
นางสาวกุลธิดา  มะลิทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐ ต่อ ๙ , ๑๑๔๒  ภายใน
วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น  

 
 ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
4.9 โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือ เพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ความเป็นมา 
 

 ด้วยกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดจัดโครงการ  
ราชมงคลศรีวิชัย  ตักบาตรหนังสือ เพ่ิมบุญสู่ปัญญามหากุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘  เพ่ือรณรงค์และ
ส่งเสริมการอ่านให้เป็นที่เผยแพร่ในกลุ่มเยาวชน  และเพ่ือให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
จากการอ่าน 
 

  โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือฯ  ก าหนดจัดขึ้นช่วงเช้าของวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘      
ณ  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แก่  คณะผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา 
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ก าหนดการ 

โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือ เพ่ิมบุญสู่ปัญญามหากุศล 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 
ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา 

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

เวลา  ๐๗.๑๕  น.   คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
เวลา  ๐๗.๓๐  น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย ประธานในพิธี 
      จุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
    - อาราธนาศีล 
    - สมาทานศีล 
    - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย  ประธานในพิธี 
      เปิดกรวยธูป - เทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ  และน ากล่าวถวายพระพร 
    - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 
    - พิธีกรอาราธนาพระปริตร 
    - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
    -  อธิการบดี  ผู้บริหาร  บุคลากร และผู้แทนนักศึกษาถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม 
    - พระสงฆ์อนุโมทนา 
    - กรวดน้ า 
    - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรหนังสือ 
    - คณะผู้แทนจากต ารวจตระเวนชายแดน มารับมอบหนังสือเพ่ือน าไปมอบใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนต่อไป 

    - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารับมอบพันธุ์กล้าไม้จากท่านอธิการบดี 
      ไปปลูกยังจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

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

   
ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๓/17 
 

 
4.10  โครงการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
 สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 

 ความเป็นมา 

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้
ก าหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ส่งเสริมให้บุคลากร  และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  น าแนวคิดจากเทศน์มหาชาติฯ มาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือสืบทอดการเทศน์มหาชาติที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลให้มั่นคงสืบไป  
  โครงการเทศน์มหาชาติฯ ก าหนดจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย  โดยนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร  และพระมหา
จารุวัฒน์ จรณธมฺโม  วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี แสดงธรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯ ๑๓ กัณฑ์พระ
คาถา  ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่  คณะผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป 
 

ก าหนดการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์พระคาถา 
โดยพระราชธรรมวาที  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
และพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม  วัดบางรักใหญ่ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒  เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป 
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
************************ 

เวลา  ๑๒.๕๐  น. คณะอาจารย์  บุคลากร  ศิษย์เก่าและนักศึกษา พร้อมกันที่หอประชุม 

เวลา  ๑๓.๐๐  น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานในพิธี 
   -  จุดธูป – เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  ผู้แทนจุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรมาสน์ 
   -  พิธีกรกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย  อาราธนาศีล  สมาทานศีล 
   -  อาราธนาธรรม 
   -  แสดงธรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 
   -  ประธานในพิธี กราบถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม 
   -  พระสงฆ์อนุโมทนา 
   -  กรวดน้ า 

   -  เสร็จสิ้นพิธ ี
************************************ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๔/17 
 

 

  
 
 ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๕/17 
 

 
4.11  สรุปข่าวท่ีจัดส่งไปยังสื่อหนังสือพิมพ์ ประจ าป  2556 และ 2557 
 ความเป็นมา 
 
  ตามท่ีกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการส่งข่าวกิจกรรม
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัยไปยังสื่อ
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้ทราบแล้วนั้น 
  กองประชาสัมพันธ์ จึงได้สรุปข่าวที่จัดส่งไปยังสื่อหนังสือพิมพ์ ประจ าปี 2556 จ านวน 251 ข่าว 
และประจ าปี 2557 จ านวน 278 ข่าว ดังรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุมฯ 
 
  มติทีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
4.12 รายงานผลการด าเนินโครงการึ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน 
 ความเป็นมา 
 
  ตามที่คลินิกเทคโนโลยี หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 เพ่ือด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน ซึ่งจากการด าเนินงาน
มีผลลัพธ์ที่เกิดกระทบและประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่ชัดเจน และสามารถขยายผลโครงการไปยังชุมชนอ่ืนๆ ได้ 
โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ  
  1. ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงาน
ทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน 
  2. นายนภดล  โพชก าเนิด  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ของเสียจาก
การเลี้ยงสัตว์สู่ความยั่งยืนของชุนชน 
  ในการนี้จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับ
ครัวเรือน ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน  ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ( ณ วันที่ 10 ก.พ. 58 ) 
 ความเป็นมา 
 ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ) 
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางเร่งรัด ติดตาม และแก้ไข
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดัง
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๖/17 
 

 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด ติดตาม 
แก้ไข ผลการด าเนินงานงบลงทุน ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการด าเนินงาน ประจ าป 
งบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ วันที่ 10 ก.พ.58) พร้อมทั้งจัดท าข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที 27 มีนาคม 2558  
 
5.2  รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ 1 ต.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2558)  
 ความเป็นมา 
 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการน าระบบ
สารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ) เข้ามาก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการ โดยเมื่อคราวประชุมวันที่ 31 
ตุลาคม 2557 กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการด าเนินโครงการในระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทราบแล้วนั้น  
  ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ณ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบทุกหน่วยงาน เร่งรัด ติดตาม การด าเนิน
โครงการที่ได้รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และบันท กการด าเนินโครงการในระบบ 3 มิติ 
ให้เป็นปัจจุบัน หากโครงการใดที่มีแผนการด าเนินงานในระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2558 
ไม่สามารึด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะท าการโอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ  
 
5.3  พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ...  
 ความเป็นมา 
 เพ่ือให้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 และเพ่ือให้สอดคลอดกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังปรับปรุงใหม่ และเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ... ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นชอบ มอบสึาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม
คณะกรรมการทุกภาคส่วน พิจารณา ทบทวน ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ...  ตามข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
 
5.4  ปฏิทินการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2558 
 ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนประจ าปีการศึกษา 2558 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นั้น  
  ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๗/17 
 

 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับเลื่อนปฏิทินการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2558 จาก(ร่าง)ประกาศปฏิทินการศ กษา ประจ าป 
การศ กษา 2558  ก่อนก าหนดการเดิม 1 สัปดาห์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 1.  โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติึวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
 

       ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระ
เกียรติฯ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2558 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นั้น  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ  
ทั้งหมด 52 รูป มทร.ศรีวิชัยมีจ านวน  5 ราย  ดังต่อไปนี้ 
   1 นายยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   2.ผศ.ส าคัญ  รัตนบุรี  ผู้ช่วยอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   3.นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา        คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
    4. นายจักรายุธ  มุ่งศิริ              อาจารย์ประจ าสาขาต่างประเทศสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
   5. นายวิมล  บุญรอด              พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์  
     อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
  
 2. มหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจ าประเทศไทย เอกอัครราชทูต 
รอล์ฟ ซูลเซ่ (H.E. Mr.Rolf Peter Gottfriend Schulze) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  เนื่องในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตเยอรมัน 
ประจ าประเทศไทย เอกอัครราชทูต รอล์ฟ ซูลเซ่ (H.E. Mr.Rolf Peter Gottfriend Schulze) เข้าเยี่ยมชม
พ้ืนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สงขลาเมืองเก่า โครงการส่วนขยายการศึกษาบางเขียด  และวิทยาลัยรัตภูมิ  
  จึงเห็นควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบในการเตรียมความพร้อม ใน
การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเยอรมัน ประจ าประเทศไทย 
    
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
  

 
 
 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


