
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 9/2558 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์   พุทธกาล (แทน) รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  นายเสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
11.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
18.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
19.  นางวิชชุลฎา ถาวโรจน์ (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
20.  นายวิชาญ เพชรมณี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ 

การจัดการ 
22.  นายสถาพร  ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
23.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ 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 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
32.  นางสาววิลาวัณย์   คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
33.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
40.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
2.  นายสุรพงษ์   ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

1.  นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
2.  นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
3.  นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส านักงานอธิการบดี 
4.  นายเฉลิมพล นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิด
การประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 1.1.1 มหาวิทยาลัยร่วมเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ตามพระราชอัธยาศัย) 
  มหาวิทยาลัยร่วมเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (ตามพระราชอัธยาศัย) ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินจ านวน 
500,000 บาท  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 1.1.2 รายงานผลการน าผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “2015 
Kaohsiung International Invention Exhibition” (KIDE 2015) และในงาน “Seoul International 

Invention Fair” (SIIF 2015) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง
นิทรรศการในงาน “2015 Kaohsiung International Invention Exhibition” (KIDE 2015 ) ระหว่างวันที่  
4-6 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศไต้หวัน และในงาน “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2015) 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จึงขอรายงานผลการเข้าร่วมประกวดและ
จัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้  

1. ผลการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention 
Fair” (SIIF 2015) ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 2 รางวัล 

ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รางวัล 
ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม 
(Device for adjust the Angle of Attack of the 
wind turbine blade) 

ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส รางวัลเหรียญทองแดง และ
รางวัลพิเศษ (Special Award) 
IWIS Poland  

2. ผลการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “2015 Kaohsiung 
International Invention Exhibition” (KIE 2015) ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม  2558 ณ ประเทศไต้หวัน 
จ านวน 6 รางวัล 

ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รางวัล 
ของเล่นไม้จากแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษ (Wooden 
toys from non-toxic fiberboard) 

นายชาตรี  หอมเขียว รางวัลเหรียญทอง และรางวัล 

Leading Innovation Award 
จาก International 
Intellectual Property 
Network Forum (IIPNF) 
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ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รางวัล 
ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ (Automatic mushroom 
Cultivation cabinet) 
 

นายพิทักษ ์สถิตวรรธนะ รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล 

Leading Innovation Award
จาก International 
Intellectual Property 
Network Forum (IIPNF)  

เครื่องพับกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ (Flower Petals 
Folding Machine) 

นายวรพงค์ บุญช่วยแทน รางวัลเหรียญทองแดง และ
รางวัล Leading Innovation 
Award จาก International 
Intellectual Property 
Network Forum (IIPNF) 

  3. การร่วมประกวดในเวที IIIC2015 ซึ่งเป็นการร่วมมือในการน าเสนอระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) จ านวน 2 รางวัล 

ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ รางวัล 
ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม 
(Device for adjust the Angle of Attack of the 
wind turbine blade) 

ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส 
 

รางวัลเหรียญทองจาก IIIC2015 

ชุดการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนรังสีอาทิตย์ เป็น
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ เธอร์โมอิเล็กทริก (Solar 
Thermal Energy Conversion for Electricity 
Energy using Thermoelectric Set) 

ผศ.จารุวัฒน์  เจริญจิต รางวัลเหรียญทองจาก IIIC2015 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1  ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ.2559   
  ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ประจ าปี 2559 
ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ี ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป ี

1/2559 ศุกร์ที ่ 22 มกราคม 2559   7/2559 ศุกร์ที ่ 22 กรกฎาคม 2559 
2/2559 ศุกร์ที ่ 19 กุมภาพันธ ์ 2559   8/2559 ศุกร์ที ่ 19 สิงหาคม 2559 
3/2559 ศุกร์ที ่ 18 มีนาคม 2559 - งดการประชุม เดือนกันยายน 
4/2559 ศุกร์ที ่ 8 เมษายน 2559  9/2559 ศุกร์ที ่ 21 ตุลาคม 2559 
5/2559 พุธที ่ 18 พฤษภาคม 2559 10/2559 ศุกร์ที ่ 25 พฤศจิกายน 2559 
6/2559 ศุกร์ที ่ 17 มิถุนายน 2559  11/2559 ศุกร์ที ่ 23 ธันวาคม 2559 

หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
  

 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ผู้ชี้แจง เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ                                     
 ความเป็นมา 
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
8/๒๕๕8  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรียบร้อยแล้วนั้น  และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียด
ปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้ 
  จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่
ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ รายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2  รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 ผู้ชี้แจง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
                         

 ความเป็นมา  
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย        
พ.ศ. 2554 ตามความในข้อที่ 11(6)  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
หน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2554 ตามความในข้อที่ 11 (6) จึงขอรายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรด
ทราบ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมานี้   
 

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.3 รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และรายงานทางการเงินกองทุน
 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 ( ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)  ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ความเป็นมา 

  ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ด าเนินงานของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย พ.ศ.2552 นั้น และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2554 ข้อ 10 (6)  ควบคุม
ติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือรายงานที่ประชุมสภาหรือที่ประชุมหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั้น 
  ในการนี้ กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และรายงานทางการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ) ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย รายละเอียดประกอบดังแนบในเล่มระเบียบวาระการประชุม 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  

1. เสนอแนะให้ คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
2.  เสนอแนะให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ให้ความช่วยเหลือและอ านวย

ความสะดวกแก่บุคลากรที่ไปน าเสนองานวิจัยในต่างประเทศ 
3. เสนอแนะให้คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พิจารณาทบทวนระเบียบเพื่อ

สนับสนุนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบสถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการ

ด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และรายงานทางการเงินกองทุน ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

4.4 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2559 งานวิเทศสัมพันธ์  ผู้ชี้แจง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.กันทริน  รักษ์สาคร)                            
 ความเป็นมา 

  ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์จะแจ้งก าหนดการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้แผนปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 ต่อที่ผู้บริหารของคณะ วิทยาลัย และ
หน่วยงาน และ พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือ ดังรายละเอียดที่แจ้งในที่ประชุม  

  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.5 รายงานสถานการณ์ยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 (CHE QA Online : 3D) ปีการศึกษา 2557 ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
       ความเป็นมา 

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online:3D) เป็น
ระบบฐานข้อมูลที่มีการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้อง
มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนภาพที่แท้จริงในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับหลักสูตร การ
ด าเนินการของคณะและสถาบนั เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผ่านระบบนั้น  
จึงขอรายงานสถานะการยืนยันข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online:3D ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
เพ่ือให้หน่วยงานเร่งด าเนินการให้สถาบันจัดส่งข้อมูลยัง สกอ. ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558 นี้  
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 
 ดังนั้น กองวิ เทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดทราบรายงานสถานะการยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online:3D) ปีการศึกษา 2557 ทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  รับทราบ 
 
4.6 รายงานจ านวนบทความที่เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้  
 9 ราชมงคลและ 2 สถาบัน ครั้งที่ 9  ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
 

         ความเป็นมา 
 

อ้างถึงวาระที่ 4.3 ในคราวประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 เดือนพฤศจิกายน 2558 
เรื่อง ร่วมส่งบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากร ภายใต้ชื่อ “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การ
จัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” และกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” นั้น  ในการนี้ ผลงานของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ที่ส่งเข้าประกวด สรุปดังเอกสารที่แนบมานี้ และมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2559 

 ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอวาระต่อที่ปร ะชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือโปรดทราบรายงานจ านวนบทความที่เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติ
ที่ดี โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 ราชมงคลและ2 สถาบัน ครั้งที่ 9 
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
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4.7 รายงานแผนการด าเนินงานของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 และ พ.ศ.2559   ผู้ชี้แจง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์                                                
         ความเป็นมา 

 ด้วยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือการด าเนินงานและจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยในแต่ละปีงบประมาณ ศูนย์ภาษา มีกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาต่างประเทศรวมทั้งการจัดอบรม และทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุญาตแจ้งเพ่ือทราบเรื่องการด าเนินงานของ
ศูนย์ภาษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559  
 
  มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบฝ่ายวิชาการแจ้งไปยังศูนย์ภาษาทุก
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วน า
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารในคราวถัดไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2558 
  ตามหนังสือที่ ศธ 0584.01/359 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง 
(ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕8 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงาน
อธิการบดีภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2558 ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ และ
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที ่8/2558  
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

6.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรายได้เป็นเงิน
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559  ผู้ชี้แจง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรายได้เป็นเงินกิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดสรรเงินรายได้เป็นเงินกิจกรรมนักศึกษาอาศัยอ านาจตาม
ความในระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 77 จึงประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ การจัดสรรเงินรายได้เป็นเงินกิจกรรมนักศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์การจดัสรรเงินรายได้ เป็นเงินกิจกรรมนักศึกษา 
 ให้ทุกคณะตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ า ร้อยละ 3.50 ของประมาณการรายรับ เงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ตามรายการและอัตราดังนี้ 

(1) เงินกิจกรรมองค์การนักศึกษา 1.00 % 
(2) เงินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  2.30 % 
(3) เงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา  0.20 % 

ข้อ 2 วิธีการจัดสรรเงินรายได้ เป็นเงินกิจกรรมนักศึกษา  
 กรณี ข้อ 1 (1) ให้มหาวิทยาลัย โอนเงินรายได้เป็นเงินกิจกรรมองค์การนักศึกษา วงเงินเต็มจ านวนตาม

ประมาณการรายรับ ในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี หรือน าส่งภาคการศึกษาละครึ่งหนึ่ง และให้องค์การนักศึกษา
ออกใบเสร็จรับเงินแก่มหาวิทยาลัย ไว้เป็นหลักฐาน 

 กรณี ข้อ 1 (2) ให้คณะเบิกเงินรายได้เป็นกิจกรรมสโมสรนักศึกษา วงเงินเต็มจ านวนตามประมาณการ
รายรับ ในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี หรือน าส่งภาคการศึกษาละครึ่งหนึ่ ง และให้ใช้ใบส าคัญรับเงินของคณบดี 
เป็นเอกสารเบิกจ่าย 

 กรณี ข้อ 1 (3) ให้มหาวิทยาลัย โอนเงินรายได้เป็นเงินกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 
วงเงินเต็มจ านวนตามประมาณการรายรับ ในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี หรือน าส่งภาคการศึกษาละครึ่งหนึ่ง และ
ให้กองทุนส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินแก่มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 
ข้อ 4 กรณีที่ประกาศนี้ มิได้ก าหนดไว้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยช้ี

ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

 
 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุจา  ทพิย์วารี) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ มอบกองนโยบายและแผนด าเนินการแก้ไข
ประกาศ ดังนี้  
 กรณี ข้อ 1 (2) ให้คณะเบิกเงินรายได้เป็นกิจกรรมสโมสรนักศึกษา วงเงินเต็มจ านวนตาม
ประมาณการรายรับ ในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี หรือน าส่งภาคการศึกษาละครึ่งหนึ่ง และให้
สโมสรนักศึกษาออกใบเสร็จรับเงินแก่หน่วยเบิกจ่าย ไว้เป็นหลักฐาน 
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6.2 เรื่อง ขอเชิญประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา  
 ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประกวดข้อเสนอโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา ในงาน ศรีวิชัยแฟร์ ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ประเภท นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ  
- ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
- ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข 
- ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
- ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 
- ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การให้รางวัล : แบ่งการให้รางวัลเป็นรายประเภท ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ    ประเภทละ 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ประเภทละ 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ประเภทละ 1 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
รางวัลชมเชย    ประเภทละ 2 รางวัล ๆ ละ    500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
2. ประเภทโครงงาน ประกอบด้วย 5 ประเภท คือ  

- ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
- ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข 
- ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
- ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 
- ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การให้รางวัล : รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 3 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 

ข้อก าหนดและก าหนดการ 
1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ภายในวันที่ 18 มกราคม 25559 
2. ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ  

2.1 ติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ภายในบูธ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
2.2 นักศึกษาลงทะเบียนและรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. 
2.3 แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมประกวด 

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. 
2.4 รับการตรวจและพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. 
2.5 ประกาศรับเกียรติบัตรและรับรางวัลผู้ชนะการประกวด 
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 – 16.00 น. 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 
 

6.3 เรื่อง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2558  ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา นักศึกษาและ 
บัณฑิตให้มีความรอบรู้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้มีการ
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ก าหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชาเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 5 กลุ่ม  
 กลุ่มวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย  

1. กลุ่มวิชาภาษา 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 
1. รายวิชาบังคับ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเรียน จ านวน 3 หน่วยกิต 
2. รายวิชาบังคับเลือก ที่ก าหนดกลุ่มวิชาอีกไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
3. รายวิชาเลือก ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มใดๆ ก็ได้อีกเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของแต่ละกลุ่มวิชา 

 ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ จึงน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือ โปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือฝ่ายวิชาการจะได้น าเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ และมอบฝ่ายวิชาการด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 

 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 (นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
สังกัดส านักงานอธิการบดี 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


