
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

**************************** 
ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ /  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(รักษาราชการแทน)  

4.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
5.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พุทธกาล (แทน) รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
13.  รองศาสตราจารย์เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
18.  น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  รองศาสตราจารย์จารุยา   ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22.  นายวิชาญ เพชรมณี (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
24.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
25.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/2558 

 
                    

หน้าที่ ๒/16 
 

 

28.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
31.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
33.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
36.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
37.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยเขตตรัง 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารง โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  นายสันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงษ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

    
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
 

1.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการ
ประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 1.1.1 แนะน าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และขอแสดงความยินดีแด่
ผู้บริหารที่เข้ารับด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้  
ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางถนอมศรี เจนวิถีสุข 
2. รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้   

และ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี 

3. ผู้ช่วยอธิการบดี นายเสนอ สะอาด 
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล 
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา 
6. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ 
7. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศร ี
8. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 

10. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

 1.1.2. โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 
เมษายน 2558 
       ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดจัดโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระ
เกียรติฯ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 9 เมษายน 2558 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นั้น มี
ผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ทั้งหมด  52  รูป  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ  จ 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 
ในโอกาสนี้ จึงขอน าบุญที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ขอให้ทุกคนรับส่วนบุญส่วนกุศลกันถ้วนหน้า  
 

   มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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1.1.3.  ก าหนดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกเยอรมัน - ไทย  
 

   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจ าประเทศไทย 
เอกอัครราชทูต รอล์ฟ ซูลเซ่ (H.E. Mr.Rolf Peter Gottfriend Schulze) เข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ  

 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกเยอรมัน – ไทย 
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วิทยาลัยรัตภูม ิเข้าร่วมการประชุม  

 
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

 

 1.1.4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมจัดท าข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 4 ราชมงคล   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันจัดท าข้อตกลง (MOU) ระหว่างราชมงคล
กรุงเทพ  ราชมงคลล้านนา  และราชมงคลอีสาน เพ่ือจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน  ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนองบประมาณ และโครงการระบบราง ที่มติได้มอบหมายให้ราชมงคล
อีสานเป็นตรวจสอบข้อมูลการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (economy)  และมอบหมายให้ราชมงคลพระนคร
ศึกษาข้อมูล 
 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  1.2.1 โครงการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 
 ส านักงานอธิการบดี และ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเทศน์
มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก  กัณฑ์กัณฑ์ทศพร  จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมท าบุญได้ที่
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือจะได้รวบรวมเงินจัดท าต้นกฐินต่อไป  
 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

  1.2.2  แจ้งงดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนเมษายน 2558 
  เนื่องด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

เป็นประจ าทุกเดือนนั้น  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งงดการประชุม
ผู้บริหารผู้บริหาร ฯ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2558 แล้วจะแจ้งก าหนดการประชุมของเดือนถัดไปให้ทราบ
อีกครั้ง 

 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

 1.2.3  โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย) ประจ าปี 2558  
 โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
ประจ าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม พีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา 
(อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่ ตามก าหนดการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/2558 

 
                    

หน้าที่ ๕/16 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
2.1 สรุปผลการติดตามการท าเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 (วาระท่ี 3.1 ของการประชุมครั้งที่ 4/2557)   
  ตามมตทิี่ประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มีมติให้คณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการ และมอบคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ภาค
ภาษาไทยติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และเสนอแนะให้มีการประกวดการออกแบบ
พัฒนาเว็บไซต์ระหว่างหน่วยงาน แล้วน าผลการด าเนินงานรายงานต่อท่ีประชุมครั้งถัดไป นั้น 
  ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้สรุปผลการติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของทุกหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบ มอบผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กันทริน  รักษ์สาคร จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ เพื่อพิจารณาวิธีการติดตามและส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานจัดท าข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
3.๑ พิจารณาแผนการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานประจ าปี 2558  
 (ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา) 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องด าเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรีเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศ โดยมีนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ลดการใช้พลังงานลง เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายและแผนการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ ได้ผลจริงจังเป็นรูปธรรม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานจึงขอเสนอแผนการปฏิบัติการอนุรักษ์
พลังงาน ประจ าปี 2558  
  ในการนี้ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน จึงเห็นควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรด
พิจารณาแผนการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2558 และให้ข้อเสนอแนะ จักได้น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานต่อไป   

 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  มอบหมายดังนี้ 
 1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการจัดท าโครงการ พิจารณาตัวชี้วัด และก าหนด
กิจกรรมให้ครอบคลุมให้ครบทุกตัวชี้วัดและบรรลุผลตามแผนการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานประจ าปี 
2558   
 2. มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ก ากับ ติดตามผลอย่างต่อเนื่องตลอดจนสิ้นปีงบประมาณ 
2558  แล้วรายงานผลการด าเนินโครงการไปยังคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน   
3.2 พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     
 (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 
 

  ด้วยกองนโยบายและแผน มีความประสงค์จะซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ
จัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ก าหนดปฏิทิน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ.2559 และจัดท า (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/2558 

 
                    

หน้าที่ ๖/16 
 

 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษา ระดับ ปวส. และ ป.ตรี ของคณะ / วิทยาลัย 
 2. การจัดการศึกษา ระดับ ปวส. และ ป.ตรี ของคณะ / วิทยาลัย (แบบเหมาจ่าย) 
 3. การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 
 4. งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา / งานฟาร์ม และงานหอพัก 
 5. โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
  
 ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อที่ 1 – 5 และ
เสนอแนะให้มีการปรับแก้เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติ
ที่ประชุม    
 

3.3 พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
  จากการด าเนินการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้พบประเด็นปัญหาในการ
ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งใน เรื่องของผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 
จึงได้มีข้อเสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณากลั่ นกรองผลงานทางวิชาการก่อนจะส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
  1. ความซ้ าซ้อนของผลงานทางวิชาการ 
  2. แหล่งการเผยแพร่ผลงาน 
  3. การน าผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวิทยานิพนธ์มาเสนอขอ 
และประกอบกับจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
126-2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการที่ผ่านมาว่า ผลงานทางวิชาการมีปัญหารายละเอียดที่ผิดพลาดต้องแก้ไขมาก ท าให้เกิดปัญหา
ความล่าช้ารวมไปถึงปัญหาการเสนอผลงานซ้ า ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเห็นควรให้มหาวิทยาลัย 
คณะ หน่วยงานต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์ที่จะมาช่วยดูแลพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือกลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนจะส่งให้คณะกรรมการพิจาณาต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
  เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็น
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะน าไปเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป  
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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หน้าที่ ๗/16 
 

 

  ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือโปรดพิจารณา การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการก่อนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ มอบกองบริหารงานบุคคล พิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการกลั่นกรองความสมบูรณ์ 
ความซ้ าซ้อน และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในชุด
ดังกล่าว จ านวน 1 คน 
 
3.4 พิจารณาการกระจายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในลงสู่การปฏิบัติ 
       (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 
 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน  ดังนี้ 

 
ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 

  องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ต่อ) ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผน 
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ระดับสถำบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองบริหารงานบุคคล 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองบริหารงานบุคคล 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- กองพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
- หนว่ยบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ศูนย์วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
- กองนโยบายและแผน 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- กองคลัง 
- รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหา
รายได้ 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงาน
ของคณะ 

- อธิการบดี 
- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

- อธิการบดี 
- กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
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 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรด  พิจำรณำกำรกระจำยตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในลงสู่กำรปฏิบัติ   
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบ เชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
แนวทางประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และ
วางแผนเตรียมความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน  

3.5 พิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 บัณฑิต  (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 )    (ผู้ชี้แจง นายวิชาญ  เพชรมณี)     

 ความเป็นมา 
ขอเริ่มการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

(เฉพาะปีที่ ๔) ก่อน ๒ อาทิตย์ของภาคเรียนที ่๒/๒๕๕๘ เนื่องจากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับปฏิทิน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
สอดคล้องกัน 

เนื่องด้วยในปลายภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต      
(เฉพาะปีที่ ๔) จ าเป็นที่จะต้องทราบผลการเรียนก่อนที่จะออกฝึกสอนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และเนื่องจากภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ คณะได้ท าการขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนให้ท าการสอนชดเชย
ให้ครบตามหลักสูตรและประเมินผลเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนก่อนออกฝึกสอน (แบบไม่เป็นทางการ) 
เพ่ือให้คณะได้พิจารณาให้นักศึกษาได้ฝึกสอนหรือไม่ แต่เนื่องจากนักศึกษาบางท่านได้ลงทะเบียนกับนักศึกษา
หลักสูตรอ่ืน หรือคณะอ่ืน จึงเป็นการยากที่อาจารย์ผู้สอนจะปฏิบัติได้ จึงถูกปฏิเสธ และอาจท าให้นักศึกษาเสีย
ประโยชน์และส่งผลกระทบต่อสถาบันที่นักศึกษาติดต่อที่จะออกฝึกสอน 

ดังนั้น คณะจึงขออนุญาตเริ่มกระบวนการเรียนและการประเมินผลก่อนปฏิทินประมาณ ๒ อาทิตย์ 
คือหลังจากสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๘ ทันที และเช่นเดิมให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการประเมินมายังคณะฯ       
เพ่ืออนุมัติให้นักศึกษาได้ออกฝึกสอนทันที 

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา   
 คณะฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เฉพาะปีที่ ๔) 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ ให้มีการเรียนการสอนและการประเมินผลของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เฉพาะชั้นปีที่ 4 ) ดังเสนอ 
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3.6 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผูช้ี้แจง  ผู้อ านวยการกองคลัง) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นการประเมินความสามารถในการจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดและน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

 ในการนี้ กองคลังได้จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามกรมบัญชีกลางก าหนดและส่ง
รายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
   

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบ มอบกองคลังด าเนินการปรับแก้ กิจกรรม 
เป้าหมาย และวิธีด าเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

เป้าหมาย มติที่ประชุม 

1.ประหยัดค่าไฟฟ้าในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  

ค่าไฟฟ้าลดลงในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5  จากปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

เห็นชอบ 

2. การเบิกค่าใช้สอยอ่ืนเป็นไปอย่าง
ประหยัด 

ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
จาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

เห็นชอบ 

3.การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ
และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้างาน 

บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพวิชาชีพอิสระภายใน 1 ปี เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 95  

เห็นชอบ 

4. การสร้างความพร้อมและส่งเสริม
วิชาการให้กับชุมชน 

มีจ านวนโครงการบริการวิชาการ จ านวน
ต้นทุนลดลงต่ อจ านวนงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2557  

ไม่เห็นชอบ  
เสนอแนะให้มีการแก้ไขเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ตามทีท่ีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕8   
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายเลขานุการจึงได้สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามมตทิี่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๒/16 
 

 

4.2 การสั่งชะลอการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจ า 
 ( ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล) 
 

  เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  เห็นชอบและอนุมัติให้มีการยกระดับ
รายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)
ได้มีการปรับปรุงบัญชีเงินเดือน ขั้นต่ าขั้นสูงและปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดในอัตราร้อยละสี่ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ จึงสั่งให้ชะลอการเลื่ อนเงินเดือน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ของ
ข้าราชการไว้ก่อนจนกว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้มหาวิทยาลัยชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน แต่ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ไปตามปกติ จนกว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) จะมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของ
ข้าราชการ จึงให้ชะลอการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จนกว่ากระทรวงการคลังจะได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างในโอกาสต่อไป 
 
   ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.3 แนวทางการจัดท าค าเสนอของบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) 
  เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สามารถด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด   
  ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานและขั้นตอนการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่หน่วยงานต่อไป จึงเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.4 รายงานการตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลศรีวิชัย 5 ปีการศึกษา (2555 – 2559 )     (ผู้ชี้แจง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์)  

 ตามที่ สัตวแพทยสภาได้เข้าตรวจประเมินเพ่ือการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 ปีการศึกษา (2555 – 2559) ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 
2558 นั้น 

 โดยทางสัตวแพทยสภาได้ด าเนินการตรวจตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยประกาศสัตวแพทยสภาที่ 
7/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทาง
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คณะท างานฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยมสถานที่จริง และสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาผล
การตรวจประเมินรายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.5 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558  (ผู้ชี้แจง  ผู้อวยการกองนโยบายและแผน)  

 จากคราวประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  
ได้พิจารณาผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 
มกราคม 2558 และมีมติเห็นควรให้หน่วยงานเร่งด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2558 และบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ในระบบบัญชี 3 มิติ ให้เป็นปัจจุบัน หาก
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะด าเนินการโอนเงินคืนมายัง
มหาวิทยาลัยฯ นั้น 

 

 ในการนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการบันทึกข้อมูลใน
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท าสรุปความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และ วันที่ 17 มีนาคม 2558 รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.6 การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558    (ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตกลงท าประกันอุบัติ ประเภท กลุ่ม ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีระยะเวลาคุ้มครองประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 19 
พฤษภาคม 2557 และสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (ช่วงเดือนสิงหาคม) จึง
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยกรมธรรม์จะมีผลบังคับวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559   

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  มอบกองพัฒนานักศึกษาจัดท าประกัน จัดท า
ข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายประจ าปี 2557 แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งถัดไป  

4.7 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
( ผู้ชี้แจง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ท าความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายก าหนดให้มีโครงการความร่วมมือกันหลายลักษณะ เช่น การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาวิจัยร่วมกัน การพัฒนาบุคลากร และการจัดการศึกษาร่วมกัน 
เป็นต้น 

 เพ่ือให้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Mou) ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้จัด



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 3/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๔/16 
 

 

โครงการต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและองค์กรภายนอก ทั้งนี้ งานวิเทศ
สัมพันธ์ จึงได้ด าเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้รายงานสรุปจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/66 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕8 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้มี
การแจ้งไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว ส่งข้อมูลไปยังส านักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ตามความทราบ
แล้วนั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการรวบรวมแบบตอบรับการรับรอง
รายงานการประชุมฯ และด าเนินการแก้ไขตามแบบตอบรับที่ท่านได้แจ้งมายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ   
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

1. อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้  

 1.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจการ

นักศึกษา พ.ศ.2550  

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ เห็นชอบดังเสนอ ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจการนักศึกษา 

พ.ศ. 2550 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา 

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบดังกล่าว ในวันที่ 9 - 10 เมษายน  2558 

 1.2 แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ มอบผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะ/วิทยาลัยและผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหากลวิธีเพื่อ

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน

แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
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2.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น)  เสนอต่อท่ีประชุมดังนี้ 

 2.1 โครงการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา  (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ) 

  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติพระ

เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้า

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและน าแนวคิดจากเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯ ๑๓ กัณฑ์พระคาถา มาปรับใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก าหนดจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอเนกประสงค์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติพระเวสสันดร 13 กัณฑ์พระคาถา 

ดังต่อไปนี้ 
ล าดับที่ กัณฑ์ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน ์

1.  กัณฑ์ทศพร ส านักงานอธิการบดี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.  กัณฑ์หิมพานต์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3.  กัณฑ์ทานกัณฑ์ คณะบริหารธุรกิจ 
4.  กัณฑ์วนปเวสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  กัณฑ์ชูชก คณะศิลปะศาสตร์ 

6.  กัณฑ์จุลพน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
วิทยาลัยรัตภูมิ 

7.  กัณฑ์มหาพน คณะเกษตรศาสตร์ 

8.  กัณฑ์กุมาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

9.  กัณฑ์มัทรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  และส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

10.  กัณฑ์สักกบรรพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และส านักงานวิทยาเขตตรัง 

11.  กัณฑ์มหาราช วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12.  กัณฑ์กษัตริย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
13.  กัณฑ์นครกัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ 
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 2.2 เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วน  
  แจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จเป็นการเร่งด่วน  และ ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันตามไตรมาสที่วางไว้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงให้ระบบ3D  และระบบGFMIS ให้
เป็นปัจจุบัน  

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ 

3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การติดต่อและการจัดส่งหนังสือมายังคณะเกษตรศาสตร์  

  เนื่องด้วยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการติดต่อ และจัดส่งหนังสือมายังคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่ง

คณะเกษตรศาสตร์จะมีทั้งวิทยาเขตทุ่งใหญ่ และ ไสใหญ่นั้น 

  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอความ

กรุณาให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์จะติดต่อ หรือ จัดส่งหนังสือมายังคณะเกษตรศาสตร์ สามารถจัดส่ง

ได้ที่วิทยาเขตทุ่งใหญ่  อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ มอบหมายให้กองกลาง จัดท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ 

เรื่องการติดต่อ และ จัดส่งหนังสือไปยังคณะเกษตรศาสตร์ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
  
 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


