
รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  

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

ผู้มาประชุม 
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 
4.  รองศาสตราจารย์มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
15.  รองศาสตราจารย์สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
16.  รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
17.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สิรศิักดิ์ ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
21.  นางสาวปิยาภรณ์ ธุระกิจจ านง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22.  นางนุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
23.  นายขจรศักดิ์ พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
24.  นางสุภาพร ไชยรัตน์ แทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
25.  นางสาวเดือนรุ่ง ช่วยเรือง แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
27.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
28.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
32.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
33.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการกองกลาง 
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หน้าที่ 2/15 
 

 

35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ 
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
37.  นางสาววิลาวัณย์ คชกาญจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
38.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
39.  นางสาวจาริณ ี  แก้วประสิทธิ์ แทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
40.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
41.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 
42.  นายมงคล ลีนิน ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
43.  นางดรุณี ลีนิน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
44.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
3.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
 - ไม่มี  - 
 

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
 1.2.1 ก าหนดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 3/2559 ประจ าเดือนมีนาคม 
 ก าหนดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559 ประจ าเดือน มีนาคม ในวันศุกร์ที่ 
18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณาอนุมัติปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่ประชุม                               
 ความเป็นมา 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2559รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ และมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 

3.2  พิจารณารายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ณ สิ้นไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)  
 นางสาวจาริณี  แก้วประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุม   
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้พัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี       
ซึ่งเป็นระบบที่ท างานภายใต้ระบบบัญชี ๓ มิติ  พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการของ
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี แล้วนั้น 
  ทั้งนี้เพ่ือให้การก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีกอง
นโยบายและแผนได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาส ๑  
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย (ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. พิจารณาผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาส ๑  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)   
๒. พิจารณามาตรการ/ วิธีการ ด าเนินการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผนฯ (สถานะ

โครงการยังไม่ด าเนินการ) 
  ๒.๑  มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน  ที่ไม่ด าเนินการตามแผน 

๑)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนไตรมาส ๑  (๑ ตุลาคม  – ๓๑  
 ธันวาคม  ๒๕๕๘) หากภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ยังไม่ด าเนินการ
 มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  
๒)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนไตรมาส ๒ (๑ มกราคม – ๓๑  
 มีนาคม๒๕๕๙)หากภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ยั งไม่ด า เนินการ
 มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  

 ๓)   โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนไตรมาส ๓ (๑ เมษายน –๓๐  
  มิถุนายน  ๒๕๕๙)หากภายในวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙ ยังไม่ด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  

4)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผนไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม–๓๐ 
กันยายน๒๕๕๙)หากภายในวันที่ ๑๕กันยายน๒๕๕๙ยั งไม่ด า เนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน 

 ๒.๒   มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการงบประมาณเงินรายได้/งบอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
ด าเนินการตามแผนฯ(สถานะโครงการยังไม่ด าเนินการ) 

 ๑)   ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ๒)   ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม) 

 ๒.๓   มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการที่มีสถานะการด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ”นานกว่า ๓ เดือน(ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น 
โครงการวิจัยในชั้นเรียน) 

  ๑)  ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  ๒)  ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม) 
 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุม มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. มอบหน่วยงานที่มีสถานะการด าเนินงานโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินโครงการและยังไม่ได้
ด าเนินการ เร่งด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ณ สิ้นไตรมาส 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

2. เห็นชอบให้มีมาตรการและวิธีการด าเนินการส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี พ.ศ.2559 ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาที่ 2.1 , 2.2 และ 2.3  

3. มอบกองนโยบายและแผนจัดท าสรุปโครงการที่มีสถานะอยู่ “ระหว่างด าเนินการ” นานกว่า 3 
เดือน รายงานต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา 

4. มอบกองนโยบายและแผนรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี โดยแยกประเภทโครงการที่
มีการด าเนินงานต่อเนื่องทั้งปี 

5. รับรองมติที่ประชุม 
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3.3 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ แจ้งต่อที่ประชุม 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดให้เสนอวาระเชิงนโยบายต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปการ เพื่อให้ระบบการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การรักษาความปลอดภัย และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  
  ในการนี้  ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  มอบฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ แก้ไขแผนพัฒนา
อาคารสถานที่ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกพื้นที่ ๆ ละ 5 คน ร่วม
พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุม                                     
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
1/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เรียบร้อยแล้วนั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการเร่งติดตามเรื่องที่ยังไม่ด าเนินการและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วรายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 
 

4.2   รายงานผลการด าเนินงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์2016 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งต่อที่ประชุม   

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคล  
ศรีวิชัยแฟร์ 2016 ในระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมผลผลิตทางวิชาการของคณาจารย์และ
นักศึกษา และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงความรู้ พัฒนาทักษะปฏิบัติจากการแข่งขัน
ทักษะและการประกวดทางวิชาการ ซึ่งการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้คณะ 
วิทยาลัย และหน่วยงานที่สังกัดในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และวิทยาเขตตรังเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วยนั้น  
  ในการนี้ เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าของการด า เนินงานนิทรรศการวิชาการ  
ฝ่ายวิชาการ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 ต่อที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิอาชีพ จ านวน 7 มาตรฐานอาชีพ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งต่อที่ประชุม 

 ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามมาตร 7 
และ มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554 นั้น สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเรียนว่าได้จัดท ามาตรฐานอาชีพที่เสร็จสมบูรณ์เพ่ิมเติมแล้ว จ านวน 7 
มาตรฐานอาชีพ ดังนี้  

๑. สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล (อาชีพนักบริหารงานบุคคล)  
๒. สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา 
๓. สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 
๔. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ (อาชีพผู้ดูแลเด็ก) 
๕. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพ

นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
๖. สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา 
๗. สาขาวิชาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงขอจัดส่งมาตรฐานอาชีพดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้น าขึ้นเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบคณะ วิทยาลัย ศึกษาข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิอาชีพ เพื่อ
น าไปใช้ประกอบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมสอบมาตรฐานอาชีพใน
กลุ่มต่าง ๆ ตามสาขาอาชีพต่อไป  

4.4 เกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยอธิการบดี (นายเสนอ  สะอาด) แจ้งต่อที่ประชุม                                      
  การจัดอันดับสถานศึกษา การจัดอันดับ (Ranking) หรือการให้คะแนน (Rating) หลักสูตรหรือ
สถานศึกษานั้น มีขึ้นเพ่ือเป็นชี้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
งานวิจัย การยอมรับของผู้จ้างงาน งบประมาณการศึกษา เครือข่ายศิษย์เก่า ความเป็นนานาชาติ จ านวนผู้
ได้รับรางวัลโนเบล ฯลฯ ซึ่งการจัดอันดับของแต่ละส านักนั้น จะให้น้ าหนักความส าคัญกับแต่ละตัวชี้วัด
แตกต่างกันไปตามประเภทและวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับ   
  ฉะนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารได้ท าความเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับ
โลกและระดับเอเชีย และเป็นแนวทางเพ่ือน าไปพัฒนาหน่วยงานต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอเกณฑ์การ
จัดอันดับที่ได้รับความนิยม ดังนี้ 
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1. เกณฑ์การจัดอันดับโดย QS University Rankings 
 

รายการตัวชี้วัด QS University Rankings 2016 
QS University Rankings 

Indicator 
Weight 

World Asian 
    Acdemic Reputation 40% 30% 
    Employer Reputation 10% 10 
    Faculty Student 20% 20 
    International faculty ratio 5% 2.50 
    International student ratio 5% 2.50 
    Inbound exchange student - 2.50 
    Outbound exchange student - 2.50 
    Paper per faculty - 15 
    Citations per paper 20% 15 

Total 100% 100% 
 
  รายละเอียดตัวชี้วัด 

- Academic Reputation : พิจารณาจากชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบ
ส ารวจออนไลน์ถึงนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ 

- Employer Reputation : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบ
ส ารวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดี
ที่สุด 

- Faculty/Student Ratio: พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา ใช้วัดความ
มุ่งม่ันในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน 

- Citations per Faculty: พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจ านวนอาจารย์ แหล่งที่มาผลงานวิชาการที่จะน ามาใช้ในการ
ประเมินผลคือ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด 

- International Faculty Ratio and International Student Ratio : พิจารณาจากสัดส่วน
จ านวนอาจารย์ต่างชาติ และ สัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่างชาติ  สะท้อนให้เห็นถึงความ
น่าสนใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2 / 2559 

 
 

หน้าที่ 8/15 
 

 

2. เกณฑ์การจัดอันดับโดย Thomson Reuters 

รายการตัวชี้วัด Time Higher Education World University Rankings 2013 

No. Indicator 
Weight 

รายการละ รวม 
1 Teaching : the learning environment 

 
30 

1.1 Reputational Survey (teaching) 15 
 

1.2 PhDs awards per academic 6 
 

1.3 Undergrad. Admitted per academic 4.50 
 

1.4 PhD/undergraduate degree awarded 2.25 
 

1.5 Income per academic 2.25 
 

2 Research: volume, income and reputation 
 

30 
2.1 Reputational Survey (research) 18 

 
2.2 Research income 6 

 
2.3 Paper per research and academic staff 6 

 
3 Citations: research influence 30 30 
4 Industry income: innovation 2.50 2.50 
5 International outlook: staff, students and research 

 
7.50 

5.1 Ratio of international to domestic students 2.50 
 

5.2 Ratio of international to domestic staff 2.50 
 

5.3 Citations – Research influence 2.50 
 

  รวม 100% 100% 
  รายละเอียดตัวชี้วัด 

- Teaching : the Learning Environment : พิจารณาจากสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
ในแต่ละมหาวิทยาลัย 

- Research: Volume, Income and Reputation: พิจารณาจากปริมาณผลงานวิจัย รายได้
ที่มาจากเงินทุนการวิจัยและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัย 

- Citations: Research Influence : แสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันของนักวิชาการทั่วโลกที่มีต่อ
คุณภาพการวิจัย 

- Industry Income: Innovation :พิจารณาจากรายได้ที่มาจากการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ บ่งบอกถึงความสามารถของมหาวิทยาลัย
ในการดึงดูดเงินทุนจากภาคอุตสาหกรรม 

- International Outlook: Staff, Students and Research : พิจารณาความหลากหลาย
ของนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติในมหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัย
นานาชาติ 
 

3. เกณฑ์การจัดอันดับโดย Webometrics Ranking of World Universities 

การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดท าโดย Cybermetrics 
Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือน
มกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info  

http://www.webometrics.info/
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ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพ่ือวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์ เน็ต
นอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อ่ืนๆ วัดความสามารถในการเป็น 
"มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics 
ประกอบด้วย 

1. Presence (20%) = จ านวนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน Contents 
Published, Every Webpage, all formats, both static and dynamic pages (วัดด้วย 
Google) 

2. Openness (15%) =จ านวนไฟล์เอกสาร (.pdf, .doc, .docx, .ppt) ที่น าเสนอ
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และอ้างอิงได้จาก Google Scholar institutional research 
repositories, rich files published .pdf, .doc, .docx, .ppt (วัดด้วย Google Scholar) 

3. Impact (50%) = จ านวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย all 
external inlinks receives from third parties (วัดด้วย Majestic SEO and ahrefs) 

4. Excellence (15%) = จ านวนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
academic papers published in high impact international journals. 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ( ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) 
 นางสาวจาริณี  แก้วประสิทธิ์  แจ้งต่อที่ประชุม                                    

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
และรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
นั้น 

 ในการนี้กองนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่ายงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบประมาณแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)   

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบในที่ประชุม 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.6 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (งบกลาง) ประจ า พ.ศ.
2558 และรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2558  

 นางสาวจาริณี  แก้วประสิทธิ์  แจ้งต่อที่ประชุม                                    
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย  ได้รับจัดสรรงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างตาม

มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (งบกลาง) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จ ำนวน ๔๕ รำยกำรงบประมำณทั้งสิ้น  
๓๓,๑๓๑,๖๐๐ บำทและงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ ๓ เดือนแรก  
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ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จ ำนวน  ๒๐  รำยกำรงบประมำณทั้งสิ้น  ๕๓,๒๕๖,๒๐๐  บำทเพ่ือให้การก ากับ
ติดตามเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  สอดคล้องกับแนวทางท่ีรัฐบาลก าหนด นั้น 

 ในการนี้กองนโยบายและแผน  ได้จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน หมวด
รายจ่าย งบลงทุน  รายการสิ่งก่อสร้าง  ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ ดังกล่าวข้างต้น    

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบหัวหน้าหน่วยงานเร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก (งบกลาง) ประจ าปี พ.ศ.2558 

4.7 สรุปรางวัลบทความดีเด่นประเภทอาจารย์และนักศึกษาในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 

 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุม 
 ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. และ 2 สถาบัน ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา

เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  
โดยภายในโครงการฯ ดังกล่าว มีอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
การพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมส่งผลงานประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และ
บุคลากร “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 72 
บทความ ผ่านเข้าร่วมการน าเสนอภาคบรรยาย จ านวน 10 บทความ และผลงานประกวดบทความแนวปฏิบัติ
ที่ดีของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน” มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จ านวน 8 บทความ 
ผ่านเข้ารอบการน าเสนอบทความภาคบรรยายทั้งสิ้น จ านวน 8 บทความ  โดยบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ 

 

รางวัลบทความดีเด่นประเภทอาจารย์และบุคลากรเหรียญทอง   
ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ชื่อผลงาน ด้าน 

1 นายนพดล โพชก าเหนิด คณะศิลปศาสตร ์
แก๊สชีวภาพ พลังงานเพื่อ

ความยั่งยืนของชุมชน 
การบริการ
วิชาการ 

 

รางวัลบทความดีเด่นประเภทอาจารย์และบุคลากร 
ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ชื่อผลงาน ด้าน 

1 
นายมาโนช ข าเจริญ 

นางสาวกันย์สินี พันธ์วนิชด ารง 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

การบริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน 

การบริการ
วิชาการ 
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รางวัลบทความดีเด่นประเภทนักศึกษา        
ล าดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ชื่อผลงาน 

1 
นายนที ชุมคง 

นายชัยวัฒน์ หลงละเลิง 
ผศ.พนม อินทฤทธิ์ (อาจารย์ทีป่รึกษา) 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

นวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

: เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู ส าหรับกลุ่ม
อนุรักษ์และแปรรูปสาคู  

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 

นางสาวศิริวรรณ สาราช 
นางสาวเนตรนภา พิทักษ์ 
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  

(อาจารย์ทีป่รึกษา) 

คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน
หมู่บ้านเขาชุมทอง 

3 

นางสาวอัจฉรา อ่องไล่ 
นายธีรวฒัน์ แก้วส ี

นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค  
(อาจารย์ทีป่รึกษา) 

คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  

ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสงัฆาธิการใน
สังกัดมหานิกาย  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือโปรดทราบสรุปรางวัลบทความดีเด่นประเภทอาจารย์และนักศึกษา  
ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน  
 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  แจ้งต่อท่ีประชุม 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2559 และจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 
วันที่ 13 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 2 วันที่   20 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิทย์ 
กรุงเทพมหานครฯ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในระดับหลักสูตร จ านวน 1 คน ระดับคณะและสถาบันจ านวน 
2 คน นั้น  

 ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนดเข้ารับการฝึกอบรมฯ ดังนี้ 
  1. ระดับหลักสูตร อบรมในระหว่างวันที่ 11–12 มีนาคม 2559 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ธยา ภิรมย์ รหัส MUAC 00422 
  2. ระดับคณะและสถาบัน อบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เสนอ สะอาด รหัส MUAC 03680 และ นางสาวปิยาภรณ์ ธุรกิจจ านง รหัส MUAC 03690 
 ส าหรับปีการศึกษา 2558 ทาง สกอ. ก าหนดให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน เข้า
รับการฝึกอบรมกับทาง สกอ. จัดฝึกอบรมเท่านั้น จึงมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สกอ. หากเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันอ่ืนจัดฝึกอบรม จะไม่พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2 / 2559 

 
 

หน้าที่ 12/15 
 

 

 จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือทราบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะและสถาบัน 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ แจ้งต่อที่ประชุม 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วนั้น และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการในฐานะผู้ท า 

 ค ารับรอง และเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงนามในฐานะผู้รับค ารับรอง
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

มิต ิ น้ าหนัก(ร้อยละ) จ านวนตัวช้ีวัด 
มิติภายนอก 85 1 
มิติภายใน 15 4 

รวม 100 5 
  

มิติภายนอก: ประเมินตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ
หลัก ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จาก สกอ. (อ้างอิง CHE QA Online) 

มิติภายใน : ประเมินตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ 
 
1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใช้ข้อมูลผลการประเมินจากกรมบัญชีกลาง 
2) การประหยัดพลังงาน ใช้ข้อมูลผลประเมินจากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
3) การประหยัดน้ า ใช้ข้อมูลผลประเมินจากกรมทรัพยากรน้ า 
4) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ใช้ข้อมูลผลการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. 
  
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือทราบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.10  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  แจ้งต่อที่ประชุม 
 ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการจัดประชุมทบทวนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา 2557 และแนวทางการด าเนินการ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2559 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา (ร่าง) ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับ
ความเสี่ยง มาตรการที่ด าเนินการและผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2558 โดยมีทั้งหมด 7 
ด้าน จ านวน 13 ประเด็น และมติที่ประชุมเห็นชอบให้แจ้งแนวทางการด าเนินการการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้หน่วยงานรับทราบและด าเนินการตามแนวทาง รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้ายเล่มระเบียบวาระการประชุม 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2 / 2559 

 
 

หน้าที่ 13/15 
 

 

จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 25๕๘ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ มอบกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 
2558 

 

4.11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  

 ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล แจ้งต่อที่ประชุม  
 ด้วยศาลปกครองสงขลา พิพากษาให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ข้อ 6 โดยให้มี
ผลย้อนหลังถึงวันที่ออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากศาลเห็นว่าข้อ 6 วรรคสองของประกาศฉบับดังกล่าว ไม่ได้
มีการก าหนดกรอบแนวทางในการบริการวงเงินร้อยละ 0.1 ของฐานเงินเดือนข้าราชการที่ครองอัตราอยู่   
ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ที่กันไว้ให้ชัดเจนว่าจะน าเงินไปใช้เลื่อนเงินเดือนตามแนวทางการ
เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องยกเลิกประกาศ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาฉบับดังกล่าว และออกประกาศฉบับใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาลปกครอง
สงขลา หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนดังรายละเอียดเอกสารแนบท้ายวาระนี้  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.12 รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม  
 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  รายงานต่อที่ประชุม  

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่  43 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่  7 – 18 มกราคม 2559  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 
10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  เปตอง  แบดบินตัน  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  เทควันโด  
มวยไทยสากลสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น   

 บัดนี้ การแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้ด าเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว กองพัฒนานักศึกษาจึงขอ
รายงานและสรุปผลการแข่งขันกีฬา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 61 คน 
- อาจารย์/เจ้าหน้าที่   จ านวน  21 คน 
- นักกีฬา    จ านวน  40 คน 

2. ผลการแข่งขัน 
- กีฬาบาสเกตบอล ชาย ตกรอบ  16  ทีม 
- กีฬาวอลเลย์บอล ชาย ตกรอบ  16  ทีม 
- กีฬาเปตอง ชาย  ตกรอบ  16  ทีม 
- กีฬาเทควันโด หญิง  ตกรอบ 
- กีฬาเทนนิส   ตกรอบ  
- กีฬาเทเบิลเทนนิส  ตกรอบ  8  ทีม 
- กีฬาแบดมินตัน  ตกรอบ   
- กีฬามวยไทยสมัครเล่น ตกรอบ   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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หน้าที่ 14/15 
 

 

4.13 รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่  32  
“สุวรรณภูมิเกมส์” 

 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานต่อที่ประชุม  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 14 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน จ านวน 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฑา บาสเกตบอล  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  
เซปักตระกร้อ  วอลเลย์บอลชายหาด  เปตอง  ฟุตซอลแบดบินตัน เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  และว่ายน้ า  

 บัดนี้ การแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้ด าเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว กองพัฒนานักศึกษาจึงขอ
รายงานและสรุปผลการแข่งขันกีฬา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน 185 คน 
- อาจารย์/เจ้าหน้าที่   จ านวน  39 คน 
- นักกีฬา    จ านวน  146 คน 

2. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ล าดับที่ 7 และได้รับเหรียญรางวัล จ านวน 31 
เหรียญ ดังนี้ 
- เหรียญทอง   จ านวน  6  เหรียญ 
- เหรียญเงิน  จ านวน  6  เหรียญ 
- เหรียญทองแดง จ านวน  19  เหรียญ 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

4.14 รายงานผลการขอรับงบสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2560 ในการจัดท าโครงการคลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์  โลหะลักษณาเดช) รายงานต่อที่ประชุม                                   
 ด้วยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้น าเสนอ

โครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรังและโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ
กลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อขอรับงบสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งทางจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัดฝั่ง
อันดามันได้เสนอพิจารณางบประมาณ และได้น าเสนอโครงการต่อส านักงบประมาณไปแล้ว  

 ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงขอรายงาน
ผลการขอรับงบสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2560  ต่อที่ประชุมผู้บริหารฯเพื่อโปรดทราบ  

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดตรัง โดยคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 

๑.๑ โครงการก่อสร้างฐานกิจกรรมผจญภัยส าหรับเข้าค่ายพักแรมบริเวณชายหาดราชมงคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะ จ านวน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

       รวมเป็นเงิน  ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดตรัง โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย (โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตรัง) 

๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามัน จ านวน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานฮาลาลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  จ านวน 
๒,๖๘๑,๐๐๐ บาท  

๒.๓ โครงการระบบ Mobile Unit ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าชายฝั่ง จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

       รวมเป็นเงิน  ๙,๑๘๑,๐๐๐ บาท 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.15 รายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
( ตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559) 

 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์  โลหะลักษณาเดช) รายงานต่อที่ประชุม                                    
 ด้วยคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม

กับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันนั้น 
ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จึงขอสรุปผล

การด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และงบประมาณที่ได้รับประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการผลักดัน
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการ
ให้ค าปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
SMEs ณ ตลาดตลองผดุงกรุงเกษม 

๔. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม จังหวัดตรังครั้งที่ ๑ โดยมี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง เป็นประธาน 

๕. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารและด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒ โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ.กิตติคุณ ดร.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ร่วมประชุมและให้แนวทางใน
การด าเนินงาน 

๖. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับการ
ประเมินการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการบ้านเกาะมุก ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดย ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้เข้าประเมิน และมีตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง และชาวบ้านที่เข้าร่วม
โครงการ ร่วมเข้ารับการประเมิน 

๗. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยผศ.ว่าที่พันตรี
ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล ร่วมสังเกตุการณ์การส่ง
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มอบและสาธิตการใช้เตาเผาขยะแบบไร้ควัน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง ณ บ้านเกาะลิบง ต าบล
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๘. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
องค์ความรู้ OTOP:KBO จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอป 
(OTOP) จ านวน ๕ ผลิตภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์จ านวน ๓๒ รายการ ในการน าไปประกวดผลิตภัณฑ์โอทอป 
(OTOP) ระดับประเทศ 

๙. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานเพ่ือนพ่ึง
ภาแฟร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วังสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร 

๑๐. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
องค์ความรู้ OTOP:KBO จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอป 
(OTOP) จ านวน  ๕ ผลิตภัณฑ์ จากผลิตภัณฑ์จ านวน ๓๐ รายการ ในการน าไปประกวดผลิตภัณฑ์โอทอป 
(OTOP) ระดับประเทศ 

๑๑. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช 
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่ งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดตรัง ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

๑๒. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกะปิผง ณ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี  
ผศ.ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และนายจุลพล แก้วพิทักษ์ เจ้าหน้าที่
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมให้ค าแนะน า 

๑๓. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงานแถลงข่าว ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ตรัง สู่การขับเคลื่อนวาระจังหวัดตรังวาระที่ ๓ โดย
มี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในงาน 

๑๔. วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.ว่าที่พันตรี
ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืน
ฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

๑๕. วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.ว่าที่พันตรี
ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเครือข่ายฯ TRANGUNET ในการก าหนดจัดท า
แผนกลยุทธ์ของเครือข่ายฯ เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเป็น
ทิศทางในการพัฒนา ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตรัง 

๑๖. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการผลักดัน อสวท.: โครงการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ไข่เค็มอัญชัน น้ าพริกปลาย่าง ข้าวเกรียบปูนิ่ม) 
จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคา ๒๕๕๙ ณ ที่ท าการกลุ่มไข่เค็มอัญชัน หมู่ที่ ๗ ต าบลคลองขุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

๑๗. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังเข้าร่วมงานเสม็ดขาววิชาการครั้งที่ ๕ ซึ่ง
ทางคลินิกเทคโนโลยีได้น าผลิตภัณฑ์น้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ มาให้บริการกับผู้เข้าร่วม จ านวน ๕ ชนิด ได้แก่ น้ า
กระเจี๊ยบ น้ ามะตูม น้ าดอกเก๊กฮวย และน้ าดอกอัญชัน 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
5.๑  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2559 

  ตามหนังสือที ่ศธ 0584.01/42 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดส่ง (ร่าง)
รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ส านักงานอธิการบดีภายในวัน
ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตามความทราบแล้วนั้น  
  บัดนี ้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ และรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที ่1/2559 
 

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ศูนย์บริการประชาชน ส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน จ านวน 1 เรื่อง 

“ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย”  
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งต่อที่ประชุม        

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์บริการ
ประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล เรื่อง “ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย” สืบเนืองจากประชาชนเสนอความเห็นว่าสถาบันการศึกษา
ทุกแห่งควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยอย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันคนไทยส่วน
ใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และไม่กล้าพูด จึงอยากให้รัฐบาลควรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชน
ไทย โดยจัดตั้งโครงการ “พ่ีสอนน้อง” โดยให้นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดค่ายสอน
น้องมัธยมและประถมศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจ า ซึ่งก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ เพ่ือทราบและเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานต่อไป 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6.2 ขอหารือเพื่อหาแนวทางในการน าเสนอ “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็งเฉพาะทาง (Reprofiling)” 
ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดจัดโครงการสัมมนาทบทวนงาน
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2559 (Retreat สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัด
ตรัง 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 2 / 2559 

 
 

หน้าที่ 18/15 
 

 

ตามก าหนดการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ก าหนดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ
เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็งเฉพาะทาง (Reprofiling) 
รายละเอียดตามก าหนดการที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการสัมมนาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือขอหารือรูปแบบและแนวทางในการน าเสนอ หัวข้อเรื่ อง แนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเข้มแข็งเฉพาะทาง (Reprofiling) ในโครงการ
สัมมนาดังกล่าว  
 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 ที่ประชุมเสนอแนะให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและรูปแบบการน าเสนอในการสัมมนาในวันดังกล่าว  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2558 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่ประชุม  

 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดท าระเบียบว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2558 และได้รับการ
อนุมัติจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2558 
นั้น   
 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติไปในทางเดียวกันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2558 ตามเอกสารแนบที่
ได้แจ้งในที่ประชุม 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่งด าเนินการแก้ไข
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2558  ตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้บันทึกการประชุม 
 


