
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 6/2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4.  ผู้ช่วยศาตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
5.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
18.  นายสุภาษิต  ชูกลิ่น (แทน) คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดารา เพียรเจริญ (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ

จัดการ 
23.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
24.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
25.  นางสาวสุภาวด ี กลับใหม่ (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

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

ราชมงคลศรีวิชัย 
39.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
5.  น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
6.  รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7.  นางสฤญธรณ์  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
8.  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  เรื่องที่ประธานแจ้ง 

 1.1.1  ขอเชิญร่วมต้อนรับทูตการศึกษาและวัฒนธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจ า
ประเทศไทย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  

  ด้วย ทูตการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจ าประเทศไทย  
Mr.Jan Just Blezinger ก าหนดเยี่ยมชมสถาบันเยอรมัน – ไทย อาคารปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมต้อนรับทูต
การศึกษาและวัฒนธรรมฯ ในวันดังกล่าว  

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ  

 1.1.2 รายงานผลการน าผลงานเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติในงาน 
“2015 International Youth Leader Innovation Conference” (IYLIC 2015) ณ ประเทศไต้หวัน 

  ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ทีม Yang-Na จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติในงาน 
“2015 International Youth Leader Innovation Conference” (IYLIC 2015) ณ ประเทศไต้หวัน ใน
ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ ทีม Yang-Na และได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ 
จาก International Federation of Inventor’s Association (IFIA) จากผลงาน “The utilization of 
waste materials from palm tree” ซึ่งทีม Yang-Na ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ 
4. นายพลชัย ชุมวงศ์  นักศึกษาสาชาวิศวกรรมโยธา 
5. นายโสภณ สุทธิ์โพธิ์  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา 

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ  

 1.1.3  โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2  
  จากการประชุมหารือคณะท างานโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม 
Seapine สวนสนประดิพัทธ์ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี
ประเด็นในการสัมมนา ดังนี้ 
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1. ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (มทร.กรุงเทพ) 
2. ระบบราง  (มทร.อีสาน) 
3. ระบบขนส่งทางทะเล  (มทร.ศรีวิชัย) 
4. เศรษฐกิจดิจิทัล  (มทร.พระนคร) 
5. การบริหารจัดการน้ าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มทร.สุวรรณภูมิ) 
6. เกษตรและอาหาร  (มทร.ธัญบุรี)  
7. ครูอาชีวศึกษา (บัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือตอบสนองแรงงานของประเทศ)/การพัฒนาก าลัง

แรงงาน (Life Long Learning /Senior University / Credit bank system) (มทร.ธัญบุรี) 
8. บัณฑิตนักปฏิบัติ / WL (STEM Practice School / สหกิจศึกษา / การพัฒนาภาษา /  

ICT Entrepreneurship) (มทร.ล้านนา) 
9. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (มทร.รัตนโกสินทร์) 
10. โครงการพระราชด าริ โครงการสู่ชุมชน (Social Engagement) (มทร.ล้านนา) 
11. กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise / Social Business) (มทร.กรุงเทพ) 

 
มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ 

 
๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1  พระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และคณะผู้บริหาร 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีหนังสือไปยังส านักราชเลขาธิการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์
ร่วมกับคระกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั้น บัดนี้
ส านักราชเลขาธิการในส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แจ้งหนังสือมายัง
มหาวิทยาลัย พระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ชุด 
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหาร  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -  ไม่มี -   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.๑ รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 (วาระที ่3.1 ของการประชุมครั้งที่ 4/2558 )    ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   

 ความเป็นมา 
 

         จากคราวประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ.2558 ดังนี้ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2558 

 
                    

หน้าที่ 5/13 
 

 

 ๑  มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน  ที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
 1.๑)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม -

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

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

 ๒  มาตรการ/ วิธีการ ด ำเนินกำรโครงกำรงบประมำณเงินรำยได้/งบอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ด าเนินการ
  ตามแผนฯ 

 2.๑)  ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  2.๒)  ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม) 
 ๓  มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการที่มีสถานะ การด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน 
  โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 
   ต่อเนื่อง เช่น โครงการวิจัยในชั้นเรียน) 
   3.๑)  ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  3.๒)  ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม) 
 

 ในการนี้เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี กอง
นโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  

 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
1. พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ ไตรมาส 1 -2 (1 ตุลาคม 2557 – 

31 มีนาคม 2558) 
2. พิจารณาผลการด าเนินงานโครงการ ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 

2558)  
 

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้  

 1.  มอบกองนโยบายและแผน จัดท ารายงานและตรวจสอบผลการด าเนินโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ในไตรมาส 1 – 2 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) หน่วยงานที่ยังมี
สถานะอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 
หากด าเนินการไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน 
 2.  มอบทุกหน่วยงานเร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ไตรมาส 3 ( 1 เมษายน 
2558 – 30 มิถุนายน 2558 ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2558  
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2558 

 
                    

หน้าที่ 6/13 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
4.1   รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ       
                               

 ความเป็นมา 
  ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕8 
เมื่ออังคารที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรียบร้อยแล้วนั้น  และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการจึง
ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ื อโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 
4.2   ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 

 ความเป็นมา 
  จากการประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.
2559 ในคราวประชุมวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ส านักงบประมาณ แจ้งแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการ
เร่งรัดติดตามเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
หน่วยงานได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ นั้น  
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ขอแจ้งปฏิทินการด าเนินงานกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานได้
รับทราบและถือปฏิบัต ิดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2558 

 
                    

หน้าที่ 7/13 
 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน  
หมวดรายจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ผู้ด ำเนินกำร 

20 ส.ค. 58 หน่วยงำน   -  ส่งคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) พร้อมจัดซื้อจัดจ้างถึงงาน
พัสดุแต่ละพ้ืนที่  

หน่วยงานในสังกัด 

                    (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์)    

                -  ส่งแบบรูปรายการ  ราคากลาง ถึงงานพัสดุของแต่ละพ้ืนที่       

                   (กรณีก่อสร้างอาคาร และรายการปรับปรุงต่อเติม)    

24 ส.ค. 58 งำนพัสดุ     แต่ละพ้ืนที่รายงานผลการส่ง Spec  ครุภัณฑ์   ,  แบบรูป
รายการ ราคากลางสิ่งก่อสร้างของแต่ละหน่วยงานมายังมหาวิทยาลัยฯ    

งานพัสดุ 

  (เรียนอธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน)   

28 ส.ค. 58 งำนพัสดุ     แต่ละพ้ืนที่ด าเนินการ  ประกาศ TOR  พร้อมระบุแนบท้าย งานพัสดุ 

            " ท ำสัญญำเม่ือได้รับงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณ "   

ทุกวันที่  15 งำนพัสดุ    แต่ละพ้ืนที่ รายงานสถานะการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของ
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมายังมหาวิทยาลัยฯ   

งานพัสดุ 

และวันที่  30 (เรียนอธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน)   

ของทุกเดือน     

      
 ***  หมำยเหตุ  รายการครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ทุกรายการต้องลงนามสัญญาภายในไตรมาส 1 
 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
4.3   เกณฑ์การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือเลขที่ ศธ(สคจ) 0584/109 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง พิจารณาจ านวนเงินค่าวัสดุฝึกรายหัวของนักศึกษาทุกคณะ มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยอ้างว่ามีค าร้องเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกพ้ืนที่ เกี่ยวกับจ านวนเงินค่าวัสดุฝึกรายหัวของ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ในอัตราที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจากข้อมูลที่
สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับทราบ คือ ในแต่ละคณะ/วิทยาลัย ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึกไม่
เพียงพอ อีกทั้งการด าเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกที่ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร  
  โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งความประสงค์ขอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุ
การศึกษาของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือแจ้งให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทราบนั้น  
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2558 

 
                    

หน้าที่ 8/13 
 

 

  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือทราบในประเด็นดังต่อไปนี้  
1. เกณฑ์การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
2. ค่าวัสดุการศึกษาที่คณะ/วิทยาลัย ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
4.4   รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 
เรื่องค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น จึงขอสรุปยอดการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 – 2558 ดังรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบ  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/227  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง 
(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5/๒๕๕8 เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
ศรีวิชัยชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงาน
การประชุมฯ ดังกล่าว ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และรับรองรายงานการประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2558  

 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
6.1 เรื่อง การจัดส่งเครื่องหมายนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ แจ้งต่อที่ประชุมฯ  
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการส ารวจความต้องการเครื่องหมาย
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และคณะได้แจ้งความต้องการจ านวนเครื่องหมายนักศึกษามายัง
มหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น  ในการนี้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้จะจัดส่งเครื่องหมายนักศึกษาภายในวันที่ 
3 – 7 สิงหาคม 2558 และขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย จัดส่งเงินค่าเครื่องหมายนักศึกษาตามจ านวน
ที่ได้แจ้งไว้ไปยังฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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6.2 เรื่อง  การจัดท าเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายจัดการ
ทรัพย์สินและหารายได้ แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ ด าเนินการจัดท า
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา ประกอบด้วย เข็มกลัดเสื้อตรามหาวิทยาลัย  เข็มตุ้งติ้ง
ตรามหาวิทยาลัย  กระดุมเสื้อ  เนคไท หัวเข็มขัด  ตามความทราบแล้วนั้น  
 เพ่ือให้การแต่งกายของนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯจึงขอความ
ร่วมมือไปยังคณะที่ได้มีการสั่งผลิตเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานั้น ให้ยุติการสั่งผลิต และมอบหมายให้
ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้เป็นผู้ด าเนินการสั่งผลิตและจ าหน่าย เพ่ือเป็นการเพ่ิมเงินรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาฯ รับทราบ  
 
6.3 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเข้ารายงานตัวต่ ากว่า 10 คน  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งต่อที่ประชุม ฯ    
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2558  ทั้งระบบโควตา  สอบตรง  และผ่านระบบ Admission  บัดนี้ได้มีการรายงานตัวนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5,534 ราย และในคราวการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ได้มีมติที่ประชุม มอบหมายให้คณะ / วิทยาลัย พิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่มีการรายงานตัวต่ ากว่า 
๑๐ คน โดยให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาที่รายงานตัวแล้ว ฝ่ายวิชาการจึงขอรายงาน
ผลการด าเนินการต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ คณะ / วิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชา 
จ านวน 
(ราย) 

การด าเนินการ 

1. วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการ  

ภาคสมทบ 
5 

- งดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคสมทบ  
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกลหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคสมทบ) จ านวน 2 ราย 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และขอรับเงินค่าลงทะเบียนส่วน
ต่างคืน จ านวน 1 ราย  
- ขอรับค่าลงทะเบียนคืน จ านวน 2 ราย 
 

2. วิทยาลัยรัตภูมิ 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

ภาคปกติ 
5 

- งดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร  ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ราย 

3. อุตสาหกรรมเกษตร 
การจัดการอุตสาหกรรมและ

บริการ ภาคปกติ 
4 

- งดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและ
บริการ ภาคปกติ  
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ จ านวน 4 ราย  
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ 

2 

- งดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ จ านวน 2 ราย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรเทียบโอน 7 

- จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ร่ ว ม กั บ นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ปี 
ที่ 3 ของหลักสูตร 4 ปี จ านวน 7 ราย 
 

4. คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ 7 

- งดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนสาขาพืชศาสตร์ จ านวน 6 ราย  
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ จ านวน 1 ราย 

5. 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

วิชาการบัญชี ภาคปกต ิ
หลักสตูรเทียบโอน 

3  ประสานงานกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน 
และจัดท าแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
(หลักสูตร 4 ปี)  

6. 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เคมีอุตสาหกรรม ภาคปกติ 2 
- งดจัดการเรียนการสอนสาขาเคมีอุตสาหกรรม ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนสาขาเทคโนโลยีการยาง จ านวน  
2 ราย 

เทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิ
โอเคมี ภาคปกติ 

4 

- งดจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอ
ลิโอเคมี ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนสาขาเทคโนโลยีการยาง จ านวน  
4 ราย 

ชีววิทยาประยุกต์ 
ภาคปกติ 

1 
- งดจัดการเรียนการสอนสาขาชีววิทยาประยุกต ์ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนสาขาเทคโนโลยีการยาง จ านวน  
1 ราย 

เทคโนโลยีการยาง 
ภาคปกติ 

9 
- ยังคงมีการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการยาง 
เนื่องจากมีนักศึกษาย้ายมาเรียนเพิ่มเติมจ านวน 7 ราย  
รวมทั้งสิ้น 16 ราย  

7. 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

วิทยาศาสตร์ทางทะเล –
ชีววิทยาทางทะเล ภาคปกติ 

8 
- ยังคงมีการเรียนการสอนหลักสูตรชีววิทยาทางทะเล 
เนื่องจากมีนักศึกษาย้ายมาเรียนเพิ่มเติม จ านวน 4 ราย 
รวมทั้งสิ้น 12 ราย  

การจัดการทรัพยากรทางทะเล
และการท่องเที่ยวทางทะเล 

ภาคปกติ 
4 

- งดจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล ภาคปกติ 
- ย้ายนักศึกษาไปเรียนสาขาชีววิทยาทางทะเล จ านวน  
4 ราย 

 
 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร ให้แต่ละคณะ/ วิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร
สาขาวิชาและวิธีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ โดยในปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรสาขาวิชาที่มีการเปิดรับนักศึกษา 
จะต้องมีนักศึกษามารายงานตัวไม่ต่ ากว่าหลักสูตรสาขาวิชาละ 15 คน จึงจะอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชานั้นๆได้ 
 

มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ในปี
การศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาตั้งแต่ 
15 คนขึ้นไป  
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6.4 เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 
3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D)  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพ  แจ้งต่อท่ีประชุมฯ  
 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและอ านวย
ความสะดวกแก่สถาบันอุดมศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องดังนี้  

1. ฐานข้อมูลหลักสูตร 
2. ฐานข้อมูลบุคลากร 
3. ฐานข้อมูลภาวะการมีงานท า 

 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลหลักสูตรและ
ฐานข้อมูลบุคลากรและจะมีผลต่อระบบ CHE QA ซ่ึงข้อมูลทัง้ 2 ฐานข้อมูลนั้นจะต้องเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ไปยัง ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และ กองบริหารงานบุคคล  ประสานไปยังผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของแต่ละคณะ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารฯ รับทราบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ กอง
บริหารงานบุคคล ประสานไปยังผู้ดูแลระบบของแต่ละคณะตรวจสอบข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน และ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  
 

6.5  เรื่อง  แผนการอนุรักษ์พลังงาน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดท าแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ให้มี
มาตรการลดใช้พลังงานให้ได้อย่างน้อย 10 % จากปทีี่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน และร่วมกันจัดท าแผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของ
ประเทศ นั้น  
 เพ่ือให้ผลการด าเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนการอนุรักษ์พลังงาน จึงขอความร่วมมือไปยัง
ทุกหน่วยงาน ผลักดัน ก ากับติดตามและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหาร ฯ  รับทราบ  
 
6.6   เรื่อง  โครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา    
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
 ความเป็นมา 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้  
สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
พระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ นั้น  



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 6/2558 
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  มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการจัดสวน รวบรวมและเพาะพันธุ์ไม้
สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณไม้สีม่วงที่มีอยู่เดิมและพืชพรรณใหม่ รวมถึงพันธุ์ไม้สี
ม่วงพ้ืนถิ่น ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยพร้อมแผนการบ ารุงดูแล ซึ่งได้มีคณะกรรมการเข้าตรวจพ้ืนที่ไปแล้ว 
1 ครั้ง และครั้งถัดไปคณะกรรมการจะเข้าตรวจพ้ืนที่ ในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2558  
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ 
 
6.7  เรื่อง  ก าหนดการประชุม Reprofiling มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แจ้งต่อท่ีประชุมฯ 
 ความเป็นมา  
 เนื่องจากในปัจจุบันบริบทของสังคมไทย และสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ที่ต้องสร้างคนสร้างองค์ความรู้ จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ทันกับบริบทของสังคมใน
ปัจจุบันและอนาคต นั้น  
 มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องมีการทบทวนและปรับภารกิจ ( Reprofiling) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อการปรับตัวของประเทศและการปรับตัวของการศึกษาไทย จึงก าหนดให้มีการประชุมของแต่ละ
พ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย  อธิการบดี  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขา ดังนี้ 
 ก าหนดประชุมพ้ืนที่สงขลา และ รัตภูมิ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558  
 ก าหนดประชุมในพ้ืนที่วิทยาเขตตรัง วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 
 ก าหนดประชุมในพ้ืนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วันพุธที่ 2 กันยายน 2558  ช่วงเช้า พ้ืนที่ไสใหญ่ 
และ ช่วงบ่าย พื้นที่ ทุ่งใหญ่   
 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อโปรดทราบ และให้แต่ละ
วิทยาเขตจัดประชุมย่อยภายในพ้ืนที่ วิเคราะห์ความโดดเด่นและศักยภาพของตัวเอง แล้วจัดท าสรุปผลเพ่ือ
น าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ  
 
6.8  เรื่อง รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2557  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมฯ  
 ด้วยส านักงาน ก.พ. ได้จัดท ารายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปี
การศึกษา 2557 เพ่ือสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
ปริญญาตรี และปริญญาโท ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการน าไปใช้ประกอบการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา จึงแจ้งผลการสอบดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
รายละเอียด  ผลสอบดังกล่าวเป็นผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ. ควบกับ
วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการเท่านั้น 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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 ทั้งนี้ ในระดับปริญญาตรี กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีผู้เข้าสอบจ านวน 17,682 
คน สอบผ่าน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 และในระดับปริญญาโท มีผู้เข้าสอบจ านวน 80 คน มีผู้สอบผ่าน 
1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.25  
 ในการนี้จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือโปรดทราบ และน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ 
 
6.9  เรื่อง นักศึกษาตกค้างในแต่ละปีการศึกษา  อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
 เนื่องด้วยในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยมียอดนักศึกษาตกค้างเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่
นักศึกษาจะตกค้างในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาโครงงาน  ในการนี้จึงขอความร่วมมือไปยังคณะ / วิทยาลัย
พิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาตกค้างดังกล่าว แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯในคราว
ถัดไป 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ 
 
 6.10  เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร อธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุมฯ 
 ตามท่ีสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกคณะฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การมี อัตลักษณ์ดังกล่าว คือ เรื่องของ
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และเปิดรับนักศึกษาใหม่ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ ขอความร่วมมือทุกคณะ / วิทยาลัย เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้แล้วเสร็จ 
ในปีพ.ศ.2559 แล้วน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยตามก าหนดการที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ก าหนดไว้ หากหลักสูตรใดด าเนินการไม่ทันตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เปิดรับ
นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารฯ  รับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 

 

 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


