
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 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  
4.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
12.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีรวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
17.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
18.  รองศาสตราจารย์จารุยา   ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
20.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
22.  นายทักสุริยา  หมาดสะ (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
23.  นายปรีดา เกิดสุข (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
26.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
27.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
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29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
30.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
32.  นายพงษ์เทพ    แซ่ลิ้ม (แทน) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
33.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
34.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
35.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
36.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
37.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
38.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  รองศาสตราจารย์มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี  
7.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
 

1.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ 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 าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้ง 
 1.1.1 สืบเนื่องจากโครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจ าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม พีชลา
กูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ าเภออ่าวนาง) จังหวัดกระบี่ นั้น และมีข้อสรุปจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พ้ืนที่
สงขลา เสนอโครงการที่จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน 6 โครงการ ดังนี้ 

  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

 1.1.2. ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม
และตลาดราชมงคล เพ่ือเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ / วิชาชีพแก่ชุนชน สังคม 
จ าหน่ายผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( 9 แห่ง) ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าพ้ืนเมือง และ
ของที่ระลึกของชุมชน ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยจะเริ่มเปิดทดลองตลาดในเดือนกรกฎาคม – 
เดือนกันยายน 2558 และเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2558  และขอความอนุเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือน ามาจัดแสดงในศูนย์
ดังกล่าว  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบทุกหน่วยงานพิจารณาผลผลิตภายใน
หน่วยงาน แล้วประสานไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง 

1. โซล่าฟาร์ม Solar Farm รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ประธานกรรมการ 
ผศ.อุดร  นามเสน กรรมการและเลขานุการ 

2. นวัตกรรมการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
นายเสนอ  สะอาด กรรมการและเลขานุการ 

3. Reprofiling มทร.ศรีวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ 

4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 

5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ ผศ.ยงยุธ  สุจิโต ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดตั้งสถาบัน 
เยอรมัน – ไทย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
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๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
  1.2.1 ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2558  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นประจ าทุกเดือน และได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไปแล้วนั้น จ านวน 3 ครั้ง   
 ในการนี้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
ดังรายละเอียด (ร่าง)ก าหนดการประชุมผู้บริหารฯ ประจ าปี พ.ศ.2558 ที่แนบมานี้  
 

ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

ครั้งที ่ วัน / เดือน / ปี 
1/2558 จันทร์ที่  23 มกราคม 2558 
2/2558 จันทร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2558 
3/2558 จันทร์ที่ 31  มีนาคม 2558 

 ไม่มีการประชุม ประจ าเดือนเมษายน  
และเดือน พฤษภาคม 2558 

4/2558 ศุกร์ที่ 19  มิถุนายน 2558  
5/2558 ศุกร์ที่ 17  กรกฎาคม 2558 
6/2558 ศุกร์ที่ 21  สิงหาคม 2558 
7/2558 ศุกร์ที่ 18  กันยายน 2558 
8/2558 ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 
9/2558 ศุกร์ที่ 20  พฤศจิกายน 2558 

10/2558 ศุกร์ที่ 18  ธันวาคม 2558 
หมายเหตุ : ก าหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

 1.2.2 ก าหนดการประชุมเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557
 ตามที่ ส านักราชเลขาธิการแจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2557 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2558  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60 ปี  
อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง นั้น  
 ในการนี้  เพ่ือให้การเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก าหนดการประชุมเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2557 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 
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ก าหนดการประชุมเตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ครั้งที ่ ก าหนดการประชุมฯ เวลา ห้องประชุม 
1/2558 ประชุมเตรียมจัดงาน ฯ  วันอังคารที่  23  มิถุนายน 2558  13.30 น. ห้องประชุมยางนา 
2/2558 ประชุมเตรียมจัดงาน ฯ  วันพุธที่  23  กรกฎาคม  2558  13.30 น. ห้องประชุมยางนา 
3/2558 ประชุมเตรียมจัดงาน ฯ  วันพุธที่  19  สิงหาคม  2558  13.30 น. ห้องประชุมยางนา 
4/2558 ประชุมเตรียมจัดงาน ฯ  

(หลงัจากส่วนล่วงหนา้เดินทางมา
ตรวจพ้ืนท่ี ณ ศูนยป์ระชุมฯ มอ.แลว้) 

วันที่  ……………. กันยายน  2558  13.30 น. ห้องประชุมยางนา 

5/2558 ประชุมสรุปผลการจัดงาน ฯ วันที่  ……………. ตุลาคม  2558 13.30 น. ห้องประชุมยางนา 
 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 

 -  ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ( ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน )  

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ซึ่งเป็นระบบที่ท างานภายใต้ระบบบัญชี ๓ มิติ  พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการของ
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

โดยมหาวิทยาลัยฯ เริ่มน าระบบมาใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งระยะแรกได้มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินโครงการจากระบบติดตามผลฯ ควบคู่กับเอกสาร และปัจจุบันระบบได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ  อีกทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารที่ให้ความส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานและผลักดันให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เ พ่ือให้การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
กองนโยบายและแผน จึงได้จัดท าสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
๑. พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
๒. พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๓. พิจารณามาตรการ/ วิธีการ ด าเนินการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผนฯ 
 ๓.๑  มาตรการ/ วิธีการ  ด ำเนินโครงกำรงบประมำณแผ่นดิน  ที่ไม่ด าเนินการตามแผน 

๑)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม – 
๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๘) หากภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ยังไม่ด าเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  
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 ๒)   โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน –  
 ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘) หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ยังไม่ด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  

๓) โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม -
๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘)  หากภายในวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘  ยังไม่ด าเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน 

 ๓.๒   มาตรการ/ วิธีการ  ด ำเนินกำรโครงกำรงบประมำณเงินรำยได้/งบอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ด าเนินการ 
  ตามแผนฯ 

 ๑)   ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ๒)   ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม) 
 ๓.๓   มาตรการ/ วิธีการ  ด ำเนินกำรโครงกำรที่มีสถำนะ กำรด ำเนินงำน “อยู่ระหว่ำงด ำเนิน 
  โครงกำร” นานกว่า ๓ เดือน  (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา
          ต่อเนื่อง เช่น โครงการวิจัยในชั้นเรียน) 
   ๑)  ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ๒)  ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม) 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  เห็นชอบตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. และข้อ 2. มติที่ประชุมฯ เห็นชอบมอบหน่วยงาน ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ข้อ 3. มติที่ประชุมฯ เห็นชอบให้มีมาตรการด าเนินการ ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผนฯ 
ดังข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 
 
3.2 พิจารณาทบทวนและก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะและสถาบัน    (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ) 
 

 อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 24 
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 นั้น ซึ่งมีการตรวจประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน  

 ส าหรับปีการศึกษา 2557 ต้องด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2557 -
2561 ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษาและเพ่ิมเติมด้านอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

 มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามล าดับโดยมหาวิทยาลัยเป็น ผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้ สกอ. ทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) 

 ดังนั้นจึงขอทบทวนอัตราค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้สอดคล้อง
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กับหลักเกณฑ์การประเมินตามระบบประกันคุณภาพใหม่และเพ่ือจัดท าระเบียบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและให้มีผลประกาศใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงระเบียบ 

 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนและก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน  รายละเอียดประกอบดังแนบมานี้ 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้มีการทบทวนและก าหนดอัตราค่าตอบแทนผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน และมอบกองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในระดับสถาบันและระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า พ.ศ.2553 ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารฯ แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวถัดไป 
 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 

จากเดิม 
 

ระดับ /ผู้ประเมิน/รายการ อัตราค่าตอบแทน ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน 
ระดับสถาบันอุดมศึกษา   
บุคคลภายนอก   

- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

5,000 บาท/ครั้ง/คน 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผูจ้่าย
ค่าตอบแทน 

บุคคลภายใน   
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
1,500 บาท/ครั้ง/คน 

เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า   
บุคคลภายนอก   

- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

3,000 บาท/ครั้ง/คน 
เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของหน่วยงาน 

บุคคลภายใน  
- ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
1,000 บาท/ครั้ง/คน 

 

แก้ไขเป็น 
 

ระดับ/ผู้ประเมิน/รายการ อัตราค่าตอบแทน ผู้รับผิดชอบค่าตอบแทน 

ระดบัหลักสูตร 

บุคคลภายนอก 2,000 บาท/ครั้ง/คน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของหน่วยงาน บุคลากรภายใน 1,000 บาท/ครั้ง/คน 

ระดับคณะ 

บุคคลภายนอก 3,000 บาท/ครั้ง/คน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของหน่วยงาน บุคลากรภายใน 1,000 บาท/ครั้ง/คน 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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หน้าที่ ๘/17 
 

 
ระดับสถาบัน 

บุคคลภายนอก 5,000 บาท/ครั้ง/คน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผูจ้่าย
ค่าตอบแทน 

บุคลากรภายใน 1,500 บาท/ครั้ง/คน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 

 

4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
  ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕8 
เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรียบร้อยแล้วนั้น  และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการ
จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

4.2 รายงานผลการด าเนินงานแผนการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
รอบ 12 เดือน  (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์) 
 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแผนการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 17(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซึ่งได้ก าหนดให้
สภามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ กองประชาสัมพันธ์
ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2557  
ที่ผ่านมานั้น 
  ในการนี้ กองประชาสัมพันธ์ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน) และเห็นสมควรเสนอต่อ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบกองประชาสัมพันธ์ปรับแก้ข้อมูลและให้
ทุกหน่วยงานจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองประชาสัมพันธ์ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ   
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4.3 สรุปกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558     ( ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ) 

 ความเป็นมา 
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้
จัดโครงการหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และได้จัดส่งไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือมอบเป็นของที่ระลึกนั้น    
  ในการนี้ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้มีการจัดท า
รูปเล่มหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 
5 รอบ 2 เมษายน 2558 จ านวน 500 เล่ม จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.4 สรุปยอดเงินอนุโมทนาเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา     (ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองคลัง)  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดร

ชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยกองคลังได้รวบรวมยอดเงิน
อนุโมทนาเทศน์มหาชาติฯ เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 518,133.25 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
สามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)  

 ในการนี้ กองคลัง จึงเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  

4.5 รายงานผลจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย     ( ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ )  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดู งาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย แล้วแต่กรณี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางใน
การก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งที่ 1038/2557 สั่ง ณ วันที่ 
30 ตุลาคม 2558 และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาแล้วนั้น  
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 ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายงานผลจาก
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.6 รายงานผลตรวจประเมินวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
 ( ผู้ชี้แจง   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ) 

 ความเป็นมา 
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI  Thai Journal Citation Index ) ได้ท าการ

ตรวจประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และได้ก าหนดแบ่งกลุ่มวารสารออกเป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 

วารสารกลุ่มที่ 1 คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และอยู่ในฐาน TCI  และจะถูกพิจารณาคัดเลือกสู่ฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index) 

วารสารกลุ่มที่ 2 คือวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
และอยู่ในฐาน TCI   

วารสารกลุ่มที่ 3 คือวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎชื่ออยู่ในฐาน TCI  
ในอนาคต   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์ TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการ และผลปรากฎว่า วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ผ่านการรับรอง
คุณภาพ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 มีผลการรับรองผูกพันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
และประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวถัดไป  

4.7 รายงานผลการแข่งขันและการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ    
 ( ผู้ชี้แจง   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ) 

 ความเป็นมา 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อม
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยใน
ระดับนานาชาติช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาดังต่อไปนี้ 

1. การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์สตรี
จากนานาชาติ ในงาน “Korea International Women’s Inventions 2015 (KIWIE 2015)” ระหว่าง
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2558 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ส่งผลงานเข้าร่วม 2 ผลงาน ประกอบด้วย 
นักวิจัยหญิง 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจ าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผลงาน Golden Preserved Egg  และ ผศ.พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers   
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จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดจ านวน 209  ผลงาน จาก 24 ประเทศ  ผลการแข่งขันปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถคว้าได้ทั้งหมด 4 รางวัล คือ 

1. รางวัล Siver Prize  และรางวัลพิเศษ TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention 
& Innovation Industry ประเทศไต้หวัน จากผลงาน Golden Preserved Egg ของ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต  

2. รางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ Special Award จาก International Warsaw Invention 
Show (IWIS) ประเทศโปแลนด์ จากผลงาน Eco-textile of  Palmyra Fibers ของ  ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ 

2. การประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ  ในงาน “26th International Invention & Innovation Exhibition ITEX’15” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558  ส่งเข้าร่วมจ านวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย ผศ.
ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต และอาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในผลงาน Solar Thermal Energy Conversion for Electricity Energy using 
Thermoelectric Set  และผลงาน Pineapple Peeling and Coring Machine  

จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติ กว่า 1,000 ผลงาน จาก 21 ประเทศ ผลการประกวด
แข่งขันปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัล ITEX Silver Medal และรางวัลพิเศษ Special Awards on Stage INNOPA จาก 
Indonesian Invention and Innovation Promotion Association ประเทศอินโดนีเชีย จากผลงาน Solar 
Thermal Energy Conversion for Electricity Energy using Thermoelectric Set ของ ผศ.ดร.จารุวัฒน์ 
เจริญจิต 

2. รางวัล ITEX Silver Medal และรางวัลพิเศษ Special Awards on Booth WIIPA จาก World 
Invention Intellectual Property Associations ประเทศไต้หวัน จากผลงาน Pineapple Peeling and Coring 
Machine ของ อาจารย์ฐานวิทย์ แนมใส  

 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
และประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวถัดไป 

4.8 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557     ( ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ) 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการมา
อย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียดดังนี้ 
 

มิติ 4 ด้าน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 55 4.4806 2.5940 
มิติที่ 2 การประเมินคุณภาพ 10 4.3670 0.4597 
มิติที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพ 10 1.5242 0.1604 
มิติที่ 4 การพัฒนาสถาบัน 20 4.3350 0.9126 

รวม 95 4.1268 
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 หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คะแนนไม่เต็ม 100 เนื่องจากมีการยกเลิกในตัวชี้วัดที่ 1 ซึ่ง
มีคะแนนร้อยละ 5 เรื่องของนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง สาเหตุที่ยกเลิก
เป็นไปตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 8 สิงหาคม 2557  

ระดับคะแนนการประเมิน 
ระดับคะแนน 5 มีการพัฒนาการดีเลิศ ท าได้เกินเป้าหมายอย่างมาก ซึ่งการด าเนินการเช่นนั้นต้องใช้

ความพยายามสูงมาก 
ระดับคะแนน 4 มีพัฒนำกำรดีเยี่ยม ท าได้เกินเป้าหมาย ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 
ระดับคะแนน 3 มีพัฒนำกำรดี ท าได้ตามเป้าหมาย 
ระดบัคะแนน 2 มีพัฒนำกำรพอใช้ (ควรปรับปรุง) 
ระดับคะแนน 1 ไม่มีพัฒนำกำร (ต้องปรับปรุง) 

 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียดประกอบดังแนบมานี้  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบหน่วยงานพิจารณาปรับปรุง การประเมิน
การปฏิบัติราชการในมิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและการประหยัด
พลังงาน 
 

4.9 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557   ( ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ) 

 ความเป็นมา 
 ด้วยในตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการให้บริการ ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้น โดยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจคุณภาพการให้บริการในประเด็นหลัก 2 ประเด็น อันได้แก่ 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
และ 2) ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา  คะแนนผลการประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ดังนี้ 
  

ชื่อตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 5 5.0000 พอใจมาก 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 5 3.7340 พอใจ 

ประเด็นที่ 1 ประเมินความพึงพอใจต่อ “คุณภาพบัณฑิต” ของผู้ใช้บัณฑิต ประเมินใน 3 ด้าน  แสดงผล 
ดังนี้ 

1) ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน   ร้อยละ 81.68  คะแนน  4.0840 
2) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ร้อยละ 82.88  คะแนน  4.1440 
3) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ร้อยละ 99.52  คะแนน  4.9760 
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จากประเด็นข้างต้นสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจต่อบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย 
ได้แก่ 

1) บัณฑิตมีความเข้าใจและใช้ภาษาต่างประเทศไม่ถูกต้อง 
2) บัณฑิตยังขาดความรู้และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

ประเด็นที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประเมินใน 2 ด้านหลัก 6 ประเด็นย่อย แสดงผล ดังนี้ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 79.51 

1) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน   ร้อยละ 79.48 คะแนน 3.9742 
2) อาจารย์ผู้สอน     ร้อยละ 80.14 คะแนน 4.0072 
3) สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 79.04 คะแนน 3.9522 
4) สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน   ร้อยละ 79.35 คะแนน 3.9674 

ด้านการให้บริการ   ร้อยละ 78.67 
5) การให้บริการด้านวิชาการ    ร้อยละ 77.77 คะแนน 3.8885 
6) การให้บริการทั่วไป     รอ้ยละ 77.89 คะแนน 3.8946 

จากประเด็นข้างต้นสิ่งที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่พอใจต่อ มทร.ศรีวิชัย ดังนี้ 
1) อินเทอร์เน็ต wi-fi ช้ามาก 
2) ห้องน้ าไม่สะอาด 
3) ที่จอดรถไม่เพียงพอ 
4) ขนาดของห้องเรียนไม่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
5) อุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ 
6) สื่อ/เอกสารประกอบการเรียน การสอน ไม่ชัดเจน 
7) เจ้าหน้าที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยไม่สุภาพ 
8) อาจารย์ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 

ระดับคะแนนการประเมิน 
คะแนน ช่วงคะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 4.21 – 5.00 พอใจมาก 
4 3.41 – 4.20   พอใจ 
3 2.61 – 3.40 พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ 
2 1.81 – 2.60 ไม่พอใจ 
1 1.00 – 1.80 ไม่พอใจมาก 
0 - ไม่แสดงความคิดเห็น 

 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียดประกอบดัง
แนบมานี ้

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
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4.10 ระบบแสดงข้อมูลด้านงานบริหารเพื่อการตัดสินใจ  
( ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้ าที่รับผิดชอบแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามแผนดังกล่าว ส านักวิทย
บริการฯ ได้มีการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลด้านงานบริหารเพื่อการตัดสินใจขึ้น เพ่ือเป็นการรับรองการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้บริหาร โดย
ค านึงถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล โดยแบ่งการแสดงผลข้อมูล
ออกเป็น 6 ด้าน  
 1.  ด้านนักศึกษา 
 2. ด้านบุคลากร 
 3. ด้านภาวการณ์มีงานท าบัณฑิต 
 4. ด้านการเงิน 
 5. วัสดุและครุภัณฑ์ 
 6. ด้านงานวิจัย 

 ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือโปรด
ทราบ และหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะน าเสนอข้อมูลมาแสดงผลกับระบบดังกล่าว  สามารถแจ้งความ
ประสงค์ไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

4.11 การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558     
(ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

 ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตกลงท าประกันอุบัติ เหตุ ประเภท กลุ่ม 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2557 
มีระยะเวลาคุ้มครองประกันอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองวันที่ 18 
พฤษภาคม 2558 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 (ช่วงเดือนสิงหาคม)  
กองพัฒนานักศึกษา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบดังนี้  
 1. รายละเอียดการเบิกค่าสินไหมทดแทน 
 2. สถานพยาบาล / โรงพยาบาลเครือข่าย ตามพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ    
  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๕/17 
 

 

4.12 รายงานผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 34 
“เกษตรศาสตร์เกมส์”  (ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 9 
มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 ซึ่งมีรายการแข่งขันกีฬา จ านวน 13 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬากอล์ฟ (ชาย) , กีฬาเทเบิล
เทนนิส (หญิง) , กรีฑา(ชายและหญิง) , กีฬาเทนนิส(ชายและหญิง), กีฬาสนุกเกอร์ (ชาย),  กีฬาวอลเลย์บอล 
(ชาย), กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด(ชาย), กีฬาแบดมินตัน (ชาย), กีฬาเปตอง (ชายและหญิง), กีฬาเซปักตะกร้อ 
(ชาย), กีฬาฟุตบอล(ชาย), กีฬาหมากกระดาน (ชาย), และกีฬาโบว์ลิ่ง (ชาย)  

 ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ
รายละเอียดผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  34 
“เกษตรศาสตร์เกมส์” ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

4.13  รายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ผู้ชี้แจง จัดการศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ 
มทร.ศรีวิชัย ) 

 ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ในช่วงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะฯ และได้รับการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น 
 ในการนี้ศูนย์บ่มเพาะฯ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วนั้น
ต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบดังนี้ 
 1. แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีผลการประเมินในระดับ
ผ่าน ตามดัชนีชี้วัดและให้ด าเนินการภายใต้เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง และ สกอ. ได้ด าเนินการโอนงบประมาณ
สนับสนุนการจัดตั้ง งวดสุดท้าย เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 2. การเข้าร่วมโครงการ Young Entrepreneur Support (Y.E.S) IDEA CHAKKENGE ของ
นักศึกษา ซึ่งจัดโดย สกอ. ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.มอ ทั้งค่าย 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย และค่าย 2 ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 3. โครงการตลาดนัดถนนคนเดิน ด าเนินการภายใต้ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2558 
  ตามหนังสือที่ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท า 
(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕8 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้มีการแจ้งไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือตรวจสอบ



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๖/17 
 

 

ความถูกต้อง หากมีความประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ส่งข้อมูลไปยังส านักงานอธิการบดี 
ตามความทราบแล้วนั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการรวบรวมแบบตอบรับการรับรอง
รายงานการประชุมฯ และด าเนินการแก้ไขตามแบบตอบรับที่ท่านได้แจ้งมายังส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ   
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขตามมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจั ดงาน เฉลิมพระ เกี ยรติ สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมา รี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1/2558 (ผู้ชี้แจง  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ)  
 ตามที่จังหวัดสงขลาขอความร่วมมือด าเนินการประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นั้น 
 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งเพ่ิมเติมว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ ฯ ในครั้งนี้จ านวน 6 ข้อ และมีบัญชาเพ่ิมเติมเรื่อง “ประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง ประชาชนร่วมกิจกรรม
ให้มาก” จังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยฯ ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องการบริจาค และให้
เร่งรัดการจัดกิจกรรมโดยทันที 

 ในการนี้ส านักงากนอธิการบดี จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
6.2  รายงานผลการสอบ  TOEIC (Test of English for International Communication) ในวันที่  

3 มิ.ย. 2558  ( ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.กันทริน  รักษ์สาคร)   

  ตามที่ศูนย์ภาษาคณะศิลปะศาสตร์ ได้เชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจ สมัครสอบ

วัดระดับ TOEIC (Test of English for International Communication) ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 

เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นั้น ผลคะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐาน TOEIC ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีดังนี้ 

 

 

   

 

 

 

  มติทีป่ระชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

ช่วงระดับคะแนน จ านวนนักศึกษาท่ีสอบได้ หมายเหตุ 
800 – 895 1 คน  
400 - 495 3 คน  
300 - 395 7 คน  
200 – 295 25 คน  
100 – 195 12 คน  

รวม 48  คน  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 4/2558 

 
                    

หน้าที่ ๑๗/17 
 

 

 6.3 รายงานผลการด าเนินการ การจัดหาผู้บริการตัดชุดครุย วิทยฐานะ ประจ าปีการศึกษา2557  

(ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี) 

  ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้บริการตัดชุดครุย 

วิทยฐานะ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินการตัดชุดครุยให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปี

การศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพ่ือบริการตัดชุดครุยตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด จึงไม่สามารถจัดหาผู้บริการตัดชุดครุยให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ในนาม

มหาวิทยาลัยได้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งให้ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการประสานงาน

ไปยังร้านผู้ให้บริการตัดชุดครุยให้กับนักศึกษาในสังกัดของท่านเอง 

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ 

  6.4 รายงานผลการด าเนินการจัดท าเครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2558  (ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี) 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการส ารวจความต้องการเครื่องแต่งกาย

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และคณะได้แจ้งจ านวนเครื่องแต่งกายนักศึกษาของแต่ละคณะไปยัง

มหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้วนั้น ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ จะด าเนินการจัดส่งเครื่องแต่งกาย

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 และขอความอนุเคราะห์ให้ คณะ/

วิทยาลัย ด าเนินการจัดเก็บค่าเครื่องแต่งกายในวันปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  - นักศึกษาหญิง  ชุดละ 105 บาท ( ประกอบด้วย เข็มตุ้งติ้ง  เข็ดกลัดหน้าอก  กระดุม 5 เม็ด  

หัวเข็มขัด )  

  - นักศึกษาชาย ชุดละ 210 บาท (ประกอบด้วย หัวเข็มขัด เนคไทด์ เข็มตุ้งติ้ง)  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


