
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
4.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ทองเจือ (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
15.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
17.  น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิพย์  หยงสตาร์ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21.  นายวิชาญ เพชรมณี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
23.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี  ศรีชัย (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
27.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
28.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
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30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
31.  นางสุรีย์   ไพโรจน์ (แทน) ผู้อ านวยการกองคลัง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
33.  นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
36.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
37.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
38.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
39.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
7.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2558  
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ)  
กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อทราบ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้   

1.1.1 โครงการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
ตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร. เห็นชอบให้มีการจัดโครงการจัดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

1.1.2 การด าเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560  

ตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร. เห็นชอบและมอบหมายรองอธิการบดีด้านนโยบายและแผนงาน และ
กองนโยบายและแผน ทั้ง 9 มทร. ประชุมหารือร่วมกันในการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 แล้ วน าเสนอที่
ประชุม ทปอ.มทร. เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 

 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

1.1.3 การก าหนดวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559  
 ตามมติที่ประชุม ทปอ.มทร. ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรง)  
ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559  
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทุกพ้ืนที่ก าหนดวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
(สอบตรง) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 

 -  ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
2.๑ เรื่องรายงานความคืบหน้าการด าเนินการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ... ( วาระท่ี5.3 ของการประชุมครั้งที่ 2/2558 )  
ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ความเป็นมา 
         ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณา(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ... และมีมติไม่เห็นชอบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม
คณะกรรมการทุกภาคส่วน พิจารณาทบทวน (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และให้ด าเนินการรายงานผลต่อที่ประชุมทราบในครั้งถัดไป นั้น  
 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ พิจารณา(ร่าง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. ...  โดยเสนอเป็นปฏิทินการ
ด าเนินงานการจัดท า (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

ปฏิทินการปรับปรุงระเบียบ ประกาศ งานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ที ่ กิจกรรม วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ 
1.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ 

ว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สิงหาคม 2558  

2.  จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงระเบียบฯ ครั้งท่ี1 กันยายน 2558  
3.  ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1  
กันยายน 2558  

4.  เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ตุลาคม 2558   
5.  ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมผู้บริหารฯ 
พฤศจิกายน 2558  

6.  จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงระเบียบฯ ครั้งท่ี 2  ธันวาคม 2558  
7.  ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2  
มกราคม 2559  

8.  เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2  กุมภาพันธ์ 2559  
9.  ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ตามมติทีประชุมผู้บริหาร ครั้งท่ี 2  
มีนาคม 2559 หากมติ ที่ ป ระ ชุมผู้ บ ริ ห าร ให้

น าเสนอที่ประชุมใหม่ ด าเนินการ
ในล าดับที่ 8 อีกครั้ง 

10.  เสนอที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1  เมษายน 2559  
11.  ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1  
พฤษภาคม 2559   

12.  จัดประชุมคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงระเบียบฯ ครั้งท่ี 3  พฤษภาคม 2559  
13.  เสนอที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2  มิถุนายน  2559  
14.  ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 2  
กรกฎาคม 2559  หากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ฯ  ใ ห้ น า เ ส น อที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ม่ 
ด าเนินการในล าดับที่ 13 อีกครั้ง 

หมายเหต ุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับก าหนดวันประชุมผู้บริหาร และประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
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หน้าที่ ๕/9 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
3.1   พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)ขั้นตอนและแนวทางการจัดท าหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง   
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 ความเปน็มา 
  ตามที่ได้มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 – 
30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดตรัง โดยฝ่ายวิชาการและส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ได้น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการจัดท าหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการจัดท าหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง      
    บัดนี้ ฝ่ายวิชาการและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดท าร่างขั้นตอนและ
แนวทางการจัดท าหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดพิจารณาขั้นตอนและแนวทางการจัดท าหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้  
 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา                                    
 ฝ่ายวิชาการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาร่างขั้นตอน
และแนวทางการจัดท าหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับคณะ วิทยาลัย ในการจัดท า
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบดังเสนอ มอบฝ่ายวิชาการและส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหารฯ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยในคราวถัดไป และรับรองมติที่ประชุม 
 
3.2   พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2558 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
 ความเป็นมา 
   จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติประจ าปี รอบระยะเวลา
ด าเนินงาน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เข้าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
นั้น  
  โดยสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นต่างๆ ดังนี้   

1. มอบทุกหน่วยงาน ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด (รายหน่วยงาน) 
2. ปรับกระบวนการด าเนินงานให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือสู่ความส าเร็จ 
3. จัดท าสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามหน่วยงาน และใช้จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (Unit) ในการควบคุมติดตาม 
4. มอบ คณะ / วิทยาลัย ให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน ความพร้อมทรัพยากรทางการศึกษา บรรยากาศทางวิชาการ 
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หน้าที่ ๖/9 
 

 

บรรยากาศทางกายภาพ และน าผลการประเมินวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานต่อไป  

5. ผลงานวิจัย ควรมีการอ้างอิงฐานข้อมูล ในระดับชาติ นานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล สกอปัส 
(Scopus) 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือโปรดพิจารณา 
ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ

โปรดพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ งานประจ าปี และน าข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดต่อไป   

 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม  
โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. มอบคณะ / วิทยาลัย ให้ความส าคัญต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 2558 และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจ าปีก่อนน าส่งคณะกรรมการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

2. มอบทุกหน่วยงาน น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ให้บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

3. มอบคณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดและกองนโยบายและแผน ปรับเปลี่ยน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในแต่ละตัวชี้วัด และรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ ทราบใน
คราวถัดไป  

 
3.3   พิจารณาขออนุมัติติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท AIS  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           
 ความเป็นมา 
 ตามท่ี บริษัท AIS มีหนังสือติดต่อขออนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ผ่าน
ทางส านักวิทยบริการฯ โดยมีข้อเสนอที่จะด าเนินการ คือให้บริการในระบบ wifi ด้วยนั้น ส านักวิทยบริการฯ 
ได้กรองข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายให้กับนักศึกษา ซึ่งพิจารณาแล้วว่า การติดตั้ง
ระบบ wifi ของบริษัทนั้น จะมีจ านวนจุดบริการที่รองรับพื้นที่ครอบคลุมกว่า โดยใช้อุปกรณ์
ของบริษัทเอง และน าเอาตัวกระจายสัญญาณไร้สายของมหาวิทยาลัยไปติดตั้ง ตั้งแต่ชั้น 2 
ขึ้นไป  
- ชั้น 2 ขึ้นไป   เป็นอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย 
- ชั้น 1 บริเวณราบ เป็นอุปกรณ์ของบริษัท(รวมถึงตู้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 

2. บริษัทเสนอที่จะด าเนินการคิดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟฟ้า โดยจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัยใน
ราคาที่เหมาะสมตามการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีใช้งาน 

3. ค่าด าเนินการ บริษัทติดตั้งและด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์ที่
ด าเนินการเพิ่มทั้งหมด 

4. การให้บริการของมหาวิทยาลัยยังคงเหมือนเดิม โดยอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณเป็นของ
บริษัท ซึ่งสามารถกระจายสัญญาณได้ทั้งระบบของบริษัท และระบบของมหาวิทยาลัย  
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ในคราวเดียวกัน ผู้ใช้บริการสามารถเปิดระบบ wifi และยังสามารถใช้งานระบบ wifi ของ
มหาวิทยาลัยได้เหมือนเดิม 

5. การตรวจสอบสถานะการให้บริการ บริษัทมีระบบตรวจสอบส่วนกลางกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยสามารถแจ้งสถานะการเข้าใช้งานไปยังบริษัทได ้

6. การท าสัญญากับมหาวิทยาลัย บริษัทจะท าสัญญาครั้งละ 3 ปี 

ในการนี้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท AIS ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้ 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ของบริษัท AIS 
และมอบฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ จัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและ
หารายได้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปสิทธิและ
ผลประโยชน์จากการติดตั้งระบบฯ ดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้บริหารฯ ใน
คราวถัดไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 
เมื่อศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรียบร้อย
แล้วนั้น  และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 

 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
4.2   ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน  
  ประจ าปีการศึกษา 2557  ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
 ความเป็นมา 
  ด้วยปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
ศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ซึ่งก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมในส่วนของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการและคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุนนั้น  
  ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงก าหนดปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 สอดคล้องกับวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในดังนี้  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/2558 

 
                    

หน้าที่ ๘/9 
 

 

  เดือนสิงหาคม  2558  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
  เดือนกันยายน  2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
  เดือนตุลาคม    2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
  ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. มอบฝ่ายวิชาการ ท าหนังสือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อหารือแนว

ทางการปฏิบัติในกรณีการน าหลักสูตรเดียวกันไปใช้ในหลายพื้นที่  
2. มอบคณะ / วิทยาลัย ที่เป็นเจ้าของหลักสูตร น ารายละเอียดของรายวิชา (มอค.3) ขึ้น

เว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานที่ขอใช้หลักสูตรถือปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ0584.01/167  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง 
(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2558  

 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 เรื่อง รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2558  ทั้งระบบโควตา  สอบตรง  และผ่านระบบ Admission  บัดนี้ได้มีการรายงานตัวนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5,534 ราย  
 ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ ดังรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม 
 

  
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายวิชาการจัดท าหนังสือไปยัง คณะ / 
วิทยาลัย พิจารณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ที่มีการรายงานตัวต่ ากว่า ๑๐ คน โดยให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่
รายงานตัวแล้วและรายงานผลการด าเนินการไปยังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5/2558 

 
                    

หน้าที่ ๙/9 
 

 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


