
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 8/2558 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2  อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 
5.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ ี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
18.  น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง (แทน) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
20.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
21.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
22.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

การจัดการ 
25.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
26.  นางสาวสุภาวด ี กลับใหม่ (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
29.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
30.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
33.  นางสาววิลาวัณย์   คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 8 / 2558 

 
                    

หน้าที่ 2/11 
 

 

34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
35.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
36.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
37.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
38.  นางสาววีรวรรณ  อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
39.  นายมงคล  ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
40.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
4.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
6.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 
 

1.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิด
การประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 1.1.1 ก าหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2558  
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งหนังสือขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นั้น บัดนี้ ส านักราชเลขาธิการฯ ได้แจ้งหนังสือกลับมายั ง
มหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทน
พระองค์ไปในการนี้ ซึ่งทรงก าหนดจะเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 19 -23 กันยายน 2559 ส่วนจะเป็นวันและเวลา
ใดนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1  ก าหนดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558 ประจ าเดือนธันวาคม  
  ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2558 ประจ าเดือน ธันวาคม 2558  
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
  
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 
 

 -ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาศ 4 
  (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน          
          ความเป็นมา 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สิ้นไตรมาศ 4 (1 ตุลาคม 2557 –  
30 กันยายน 2558) โดยรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1  :  ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและ
มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ จ านวน 36 ตัวชี้วัด 

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย    20  ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย   14  ตัวชี้วัด 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ      2  ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 2  :  ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย      1  ตัวชี้วัด 



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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พันธกิจที่ 3  :  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิต จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย      7  ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย      2  ตัวชี้วัด 

พันธกิจที่ 4  :  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

- ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย     1  ตัวชี้วัด 
- ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย     1  ตัวชี้วัด 

  จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี จ านวน
ทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี จ านวน 29 ตัวชี้วัด 
จากตัวชี้วัดที่ด าเนินการ 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.04 และผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 
17 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่ด าเนินการ 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.96 และมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่ตั้งค่าเป้าหมายลงถึงรายหน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดได้ แต่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดภาพรวมได้ เช่น ตัวชี้วัดที่ 1 , 2, 3, 10 

2. ขาดการผลักดัน ให้ความส าคัญ ตัวชี้วัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัดที่ 7 , 18 , 24 , 
29 , 39 , 42 , 43  

3. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดบางตัวมีค่าเป้าหมายสูง ยากแก่การด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จได้ เช่น 
ตัวชี้วัดที่ 36 

4. ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการฯ บางส่วน ยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น 
ตัวชี้วัดที่ 12 , 13 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 1. จากการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 นักศึกษามีผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ที่
น ามาใช้ประโยชน์ มีจ านวน 15 ผลงาน และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 60 ผลงาน มีเสนอแนะจากที่
ประชุมให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากการสอนแบบบรรยายเป็นการเรียน การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning ) และการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning ) เนื่องด้วยการสอน
ดังกล่าวจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดได้ 
 2. จากการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 15 จ านวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น เสนอแนะให้
น าจ านวนบุคลากรต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวออกจากฐานในการค านวณค่าบรรลุเป้าหมาย 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบทุกหน่วยงานน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพัฒนา
และปรับปรุง เพื่อผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. มอบทุกหน่วยงาน ทบทวนและจัดวางระบบในการรายงานผลการปฏิบัติในแต่ละตัวชี้วัด 
เพื่อเป็นฐานในการเก็บข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไป 

2.  มอบฝ่ายวิชาการ จัดตั้งคณะกรรมการจากทุกหน่วยงาน และประชุมเพื่อพิจารณา
กระบวนการเก็บข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ 5 , 6 , 7 , 8 และ 9  



 
 

(ร่าง) รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 8 / 2558 

 
                    

หน้าที่ 5/11 
 

 

3. มอบทุกหน่วยงานพิจารณากระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

4. มอบทุกหน่วยงานกระตุ้นบุคลากรในสังกัดส่งผลงานต่างๆ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
และระดับนานาชาติให้มากขึ้น (ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 19 ) 

5. มอบคณะกรรมการ อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งถัดไป  

6. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 33 มอบแต่ละพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาหามาตรการประหยัด
การใช้ไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ให้คงที ่

7. มอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบัญชี 3 มิติ ให้บันทึกข้อมูลในระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน และมอบกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ และระบบ GFMIS ทุกเดือน 

8. รับรองมติที่ประชุม  
 

3.2  รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558)  
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง
เร่งรัด ติดตาม และแก้ไขผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุมฯ  
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  มอบทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2559 โดยเฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ส่งสเปคหรืออยู่ในระหว่างแก้ไขสเปคใหม่ ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 1 และรับรองมติที่ประชุม  
 

3.3  รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนรายการเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมาตรการกระตุ้น  
   การลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน )  
 ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 ความเป็นมา 
  ด้วยกองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนรายการเงินส ารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ณ วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2558 ) 
  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณา
หาแนวทางเร่งรัดติดตามและแก้ไขผลการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 
ดังรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม  
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  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และการก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 และรับรองมติที่ประชุม 
  
3.4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ   
   ความเป็นมา 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 นั้น โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.11 ระดับพอใช ้
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.48 ระดับพอใช ้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.00 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3.68 ระดับดี 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบของ สกอ. 3.54 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย 4.86 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3ดี (3D) (นโยบายรัฐ) 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ย 4 องค์ประกอบของ ศรีวิชัย 4.93 ระดับดีมาก 
เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ ของ สกอ. และ ศรีวิชัย 4.18 ระดับดี 

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 
I 

(Input) 
P 

(Process) 
O 

(Output) 
คะแนนเฉลี่ย 

1 5 1.92 5.00 1.70 3.11 ระดับพอใช ้
2 3 3.38 5.00 2.05 3.48 ระดับพอใช ้
3 1 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 4.00 3.04 3.68 ระดับดี 

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน 
2.41 4.57 2.27 3.54 ระดับดี 

ต้องปรับปรุง ระดับดีมาก ต้องปรับปรุง   
Sriviajya 1 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
Sriviajya 2 5 - 5.00 4.64 4.86 ระดับดีมาก 
Sriviajya 3 3 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
Sriviajya 4 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 11 - 8 3   

ผลการประเมิน 
- 5.00 4.76 4.93 ระดับดีมาก 
- ระดับดีมาก ระดับดีมาก   

เฉลี่ย  
9 องค์ประกอบ 

24 2.41 4.80 3.51 4.18 ระดับดี 

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ระดับ ระดับ   
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ดีมาก ดีมาก 

 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในระดับหลักสูตร คณะและ
สถาบัน ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. มอบคณะ วิทยาลัย พิจารณาเงื่อนไขในการขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาไปศึกษาต่อ 

โดยต้องไม่มีผลกระทบต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มอบกองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรที่ประสงค์จะลาศึกษาต่อ 

เพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้  
 1.บุคลากรที่ มีความประสงค์จะลาไปศึกษาต่อต้องด าเนินการงานวิจัยและรายงาย

ผลงานวิจัยต่อมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 
 2.บุคลากรที่มีความประสงค์จะลาไปศึกษาต่อและมีรายชื่อเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จะต้องมีผูม้าทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของบุคคลดังกล่าว มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาต
ให้ลาไปศึกษาต่อ 

3. รับรองรายงานการประชุม 
 

3.5  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2557 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
 ความเป็นมา 

 ตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2562 ภายใต้ชื่อแผนควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ก าหนดด้านในการบริหารจัดการความเสี่ยง 7 ด้าน ประกอบด้วยความเสี่ยง จ านวน 34 ประเด็น  
โดยในปีการศกึษา 2557 มหาวิทยาลัยเลือกด าเนินการความเสี่ยง จ านวน 24 ประเด็น โดยมีประเด็นระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก จ านวน 4 ประเด็น ระดับความเสี่ยงสูง จ านวน 18 ประเด็น และระดับความเสี่ยงปาน
กลาง จ านวน 2 ประเด็น ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน เพ่ือบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  รายงานผล
ดังเอกสารแนบ 

 พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เลือกด าเนินการในปีการศึกษา 2558  
 พิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2558 จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นฐานในการวิเคราะห์ โดยเห็นว่าองค์ประกอบที่ 1 เรื่องการผลิต
บัณฑิต และองค์ประกอบที่ 2 เรื่องการวิจัย ยังมีผลการประเมินในระดับพอใช้ ซึ่งองค์ประกอบอ่ืน อยู่ในระดับ
ดีถึงดีมาก ฉะนั้นแล้วควรด าเนินการในพันธหลักของสถาบันอุดมศึกษาใน 2 พันธกิจโดยเร่งด่วน โดยเน้น 
พันธกิจด้านการเรียนการสอนและพันธกิจด้านการวิจัย ก่อนและเห็นควรพิจารณาเลือกประเด็นที่ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย (สะท้อน Output ของสถาบัน) 
 ด้านการผลิตบัณฑิต : หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   
 ด้านการวิจัย : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย 
 ด้านเหตุการณ์ภายนอก :  

1. ความไม่พร้อมด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2. สภาพปัญหาสังคม 
3. การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค  

ระดับหน่วยงาน : ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงานและบริหารควบคุม
ความเสี่ยงโดยหน่วยงานเอง พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบในรอบปี 
 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา 2557และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่เลือกด าเนินการในปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
ประกอบดังแนบมานี ้
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
พิจารณาทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา2557 แล้วเลือกประเด็นความเสี่ยงมา
ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 และรับรองมติที่ประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
7/๒๕๕8  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรียบร้อยแล้วนั้น  และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2  สรุปโครงการยังไม่แล้วเสร็จในระบบ NRMS ( ปีงบประมาณ 2551 – 2555) 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                    

ความเป็นมา  
  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งหนังสือเลขที่ วช.17866 เรื่อง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551 – 2555 โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เร่งรัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐติดตามการด าเนินงานวิจัยและรายงานผลส าเร็จของงานวิจัยปี 2551 – 2555 ในระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) นั้น 
  ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการติดตามสถานภาพโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในระบบ NRMS ในช่วงปีงบประมาณ 2551 – 2555 ผลการด าเนินงานรายงาน  
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ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 มีโครงการวิจัยค้างส่งผลงานวิจัย จ านวน 11 โครงการ ดังเอกสารประกอบที่แจ้ง
ในที่ประชุม 
 

  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ และให้แต่
ละหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการการด าเนินการต่อโครงการวิจัยที่ค้างส่งในระบบดังกล่าว ตามท่ีได้ก าหนดไว้  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบหน่วยงานเร่งด าเนินการ ติดตามโครงการ
ค้างส่งและโครงการทีด่ าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในโครงการให้เป็นปัจจุบัน 
  
4.3  ร่วมส่งบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากร ภายใต้ชื่อ “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การ
จัดการความรู้ในศตวรรษที่21” และกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ภายใต้ชื่อ  “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ          
  

 ความเป็นมา 
  ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 ราชมงคล และ 2 สถาบัน ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่โดยมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลัก นั้น ในการนี้โครงการฯ ดังกล่าว มีกิจกรรมการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากร ภายใต้ชื่อ “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 
21” และกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน”    

  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่ง
บทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และ
ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2559 บทความ ดังกล่าว มีแนวความคิดการเขียนบทความ ดังนี้ 

1. เป็นบทความน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่ เกิดจากการกิจกรรมการจัดการความรู้  ในองค์กร  
ทีด่ าเนินการเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร 7 ชุมชนนักปฏิบัติ 

2. สามารถเป็นกิจกรรมที่ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS) มาใช้ในกิจกรรม 
3. สามารถอธิบายถึงการน าผลของกิจกรรมไปปรับใช้หรือสามารอธิบายแนวทางการน า ผลการ

ด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาทักษะของตนเองได้ในศตวรรษที่ 21 

ค านิยามและรายละเอียดอ่ืนๆ สามารถศึกษาได้ที่ http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/  
 

 ในการนี้  กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่ง
บทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. มอบคณะ/วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและพิจารณาหัวข้อในการส่ง

บทความเพื่อเข้าร่วมประกวด 
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แนะ

การเขียนบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากร 
3. มติที่ประชุมรับทราบ 

http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/19-7-cops
http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/20-km-tools
http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/index.php/14-2016-9th-rmut-km/9th-rmutlkm-general-information/about-km/21-21st-century
http://www.kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/328 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง 
(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ม2558 เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงาน
อธิการบดีภายในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่7/2558  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ( ไม่มี ) 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


