
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ช้ัน 2อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

**************************** 
ผู้มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้  
4.  นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
5.  นายยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี  
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด ารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี  
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี  
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี  
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
14.  รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์   เพียรเจริญ แทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดารา เพียรเจริญ แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
19.  นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง แทน คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  
20.  นายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว แทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
21.  นางสาวบุษราคัม ทองเพชร แทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   ชัยเพชร แทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และการจัดการ 
 

24.  นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
25.  นายสุชาติ อินกล่ า ผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
26.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
29.  นายเจริญชัย ฮวดอุปัต ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
30.  นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
32.  นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
33.  นางสาววันเพ็ญ   จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
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หน้าที่ 2/14 
 

 

34.  นายวิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง ผู้อ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่  
35.  นางสาววีรวรรณ อ าภา ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  
36.  นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย แทน ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
37.  นายสุจินดา แซ่ฮ้ัน แทน ผู้อ านวยการกองกลาง  
38.  นางสาวอารีย์ แก้วมณี แทน ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์  
39.  นางสุรีย์ ไพโรจน์ แทน ผู้อ านวยการกองคลัง  
40.  นางสาวนิภาวรรณ   นิ่มดวง แทน ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย 
 

41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
6.  นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม/สังเกตการณ์ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  1.1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์มุกดา  สุขสวัสดิ์ 
ได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องดูแลบิดาและ
มารดาที่ป่วยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
โปรดทราบและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในคราวการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่139-4/2559 เมื่อวันที่29 เมษายน 2559 โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ
รับทราบและอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ แทน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.1.2  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
การศึกษา 2558  
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 139-4/2559 เมื่อวันที่  
29 เมษายน 2559 และมีข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอให้ผู้บริหารทราบเพ่ือ
น าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังนี้  

1. การจัดท าโครงการเสริมสมรรถนะพ้ืนฐานวิชาชีพ เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะมหาวิทยาลัยฯ 
เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งยังมีสมรรถนะที่จ าเป็น ควรจะต้องก าหนดไว้ในเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 
คือ สมรรถนะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ และสมรรถนะพ้ืนฐาน ICT เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพอย่างหนึ่งของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษา ที่ไม่ใช่ในวิชาเรียนทั่วไป ควรให้เกรดในลักษณะที่
เป็นระดับคะแนนที่ไม่มีระดับคะแนน คือ U (Unsatisfactory) หรือ S (Satisfactory) 

2. การที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดจัดโครงการบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก และให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยการรับฟังการบรรยายของอาจารย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ส่งผลต่อการเป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติ  

3. การที่จะให้นักศึกษาเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ได้นั้น อาจารย์ เป็นหัวใจที่ส าคัญซึ่งจะต้องมี
แนวคิดและทัศนคติใหม่ๆ เช่น วิธีการสอนแบบใหม่ การประเมินแบบใหม่ มีศิลปะในการสอน มีการเรียนการ
สอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้เกิดองค์ความรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 การให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเอง เป็นต้น และควร
ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.1.2 เรื่อง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 2 เรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่139-4/2559 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และมีมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
  1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ. ... 
  2.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ... 
  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.1.3 เรื่อง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร และแนวคิดหลักในการจัดท าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร  
  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 139-4/2559 เมื่อวันที่  
29 เมษายน 2559 สภามหาวิทยาลัยฯได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง จ านวน 12 ดังนี้  
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ...) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
  2.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 3 
สาขาวิชา ดังนี้ 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
   - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
   - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …) 
   - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …)  

  5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 สาขาวิชา 
   - หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
   - หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...) 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  7. แนวคิดหลักในการจัดท าหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
  8. แนวคิดหลักในการจัดท าหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ จ านวน 2 สาขาวิชาการ 
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  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...)  
  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...)  
  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
    1.2.1 ขอเพิ่มวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 3.3 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เลื่อนภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เปิดภาคการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประช าคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 
นั้น ซึ่งการเปิดภาคเรียนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้
รวบรวมผลกระทบจากการเปิด – ปิด ภาคการศึกษาแบบอาเซียน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุญาตเพ่ิมวาระดังกล่าว โดยบรรจุในวาระที่ 3.3 
ในคราวประชุมนี้ 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้                                                                      
  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ส าหรับเป็น
ตัวบ่งชี้ผลส าเร็จของงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไว้ จ านวน 42 ตัวชี้วัด นั้น  
  ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 1 ตุลาคม 2558 – 31 มี.ค.2559 ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2559 กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  1.  พิจารณาผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ 

 2.  พิจารณาผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
 3.  พิจารณาความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลการรายงานผล 
 4.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลข้อมูล 

 ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

3.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  
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  มติที่ประชุม มอบทุกหน่วยงานพิจารณา เร่งรัดและด าเนินการผลักดันตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการ
ด าเนินการและมอบหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานข้อมูลก่อนน าส่งกองนโยบาย
และแผน และรับรองมติที่ประชุม 
 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรร
รายรับและค่าตอบแทนการเรียนปรับพื้นฐาน พ.ศ. ...  
ผู้อ านวยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้                                                                        
 จากการประชุมคณะกรรมการร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
จัดสรรรายรับและค่าตอบแทน การเรียนปรับพ้ืนฐาน พ.ศ. ...เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น 
คณะกรรมการในประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน และมีมติที่ประชุม เห็นชอบ นั้น 
 ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
จัดสรรรายรับและค่าตอบแทนการเรียนปรับพ้ืนฐาน พ.ศ. 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแก้ไขประกาศ ดังกล่าว  
ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และรับรองมติที่ประชุม 
 

3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ผู้อ านวยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้                                                                        
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิด
ภาคการศึกษา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน 
เป็นเดือนสิงหาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นั้น ท าให้ได้รับผลกระทบจากการเปิด – ปิด ภาคการศึกษาแบบ
อาเซียน ดังนี้ 

1. ภาคการศึกษาที่ 2 คาบเกี่ยวกับช่วงฤดูร้อน ท าให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพและ
เดือนเมษายนมีวันหยุดมาก ท าให้การสอนขาดความต่อเนื่อง 

2. เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งประเพณีและวัฒนธรรมไทย การเรียนการสอนในช่วงนี้ท าให้
อาจารย์และนักศึกษาไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 

3. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่ทันช่วงฤดูรับสมัครงาน โดยเฉพาะงานราชการที่มักเปิดรับสมัคร
ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม นอกจากนี้การเกณฑ์ทหารในรอบปียังอยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2  หาก
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายขอผ่อนผันต่อโดยไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร นักศึกษาก็จะมีปัญหาการสมัคร
งาน เนื่องจากไม่มีใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร แต่ถ้านักศึกษาเสี่ยงไปเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร 
หากได้รับการคัดเลือกก็จะยิ่งมีปัญหาไปอีกเพราะยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

4. เกิดความไม่ต่อเนื่องระหว่างอุดมศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องจากการเปิด – ปิด ภาค
การศึกษาไม่สอดรับกัน นักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเสียเวลาในการรอเรียนชั้นปีที่ 1 ในระดับ
มหาวิทยาลัยนานหลายเดือน 

5. เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศร้อน
จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศส าหรับห้องเรียน ท าให้มีการใช้ไฟฟ้าและน้ าประปามาขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทั้งๆ ที่ช่วงเวลาดังกล่าวควรต้องประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง เพราะการผลิตไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอต่อความ
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ต้องการกระแสไฟฟ้าที่สูงที่สุดในรอบปีอยู่แล้ว และควรลดการใช้น้ าเพราะเป็นช่วงฤดูแล้งที่มักขาดแคลนน้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน้ าประปา 

6. เกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของอาจารย์ นักศึกษารวมถึงผู้ปกครอง เนื่องจากต้อง
ฝืนท าการเรียนการสอนในสภาวะที่สภาพอากาศร้อนจัด เกิดความเครียดและมีปัญหาการเดินทางในกรณี
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประถมหรือมัธยม 

 จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงขออนุญาตเลื่อนเปิดภาคการศึกษาไปเป็นแบบเดิม ในปี
การศึกษา 2560 ตามตารางก าหนดเปิดภาคการศึกษา ดังนี้  
  

ก าหนดเวลา ภาคการศึกษา 
8 ส.ค. – 25 ธ.ค. 2559 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
9 ม.ค. – 21 พ.ค. 2560 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
5 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2560 ภาคฤดูร้อน/2559 
5 มิ.ย. – 15 ต.ค. 2560 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
30 ต.ค. – 11 มี.ค. 2560 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
26 มี.ค. – 20 พ.ค. 2560 ภาคฤดูร้อน/2560 
 

 จากตารางก าหนดเปิดภาคเรียนการศึกษาจะเห็นได้ว่าเดือนมิถุนายน 2560 เป็นช่วงเวลาของ
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2559 หากต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นเดือนมิถุนายน 
จ าเป็นต้องตัดช่วงเวลาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ออกไป และเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาของการเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แทน  

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา  
1. อนุมัติการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2560 
2. อนุมัติให้นักศึกษาบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการตัดช่วงภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 

1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 เกิน 25 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559 เกิน 9 หน่วยกิต 
3. อนุมัติให้จัดปฏิทินการศึกษาช่วงเวลาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เฉพาะรายวิชาฝึกงานและส าเร็จการศึกษาได้ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
4. อนุมัติให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนวิชาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559 ฝึกงาน

ในภาคการศึกษาปกติ ของปีการศึกษา 2560 โดยจ่ายค่าธรรมเนียมภาคปกติในอัตราภาคฤดูร้อน 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้  
1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดใน

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาก่อนน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 140 - 5/255 
2. มอบคณะ วิทยาลัย พิจารณาวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดปฏิทิน

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ต่อไป  
3. รบัรองมติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5 / 2559 

 
 

หน้าที่ 8/14 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า                                    
  ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  
4/๒๕๕9  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและประสานงานติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  
  ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบรายละเอียดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.2  ชี้แจงการขออนุมัติและก ากับดูแลโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัยของคณะกรรมการก ากับ ดูแล 
การเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้อ านวยสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานต่อที่ประชุมว่า 
 ตามท่ี คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ก าหนดมาตรฐานคณะกรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการ
ใช้สัตว์ของสถาบันขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์
เพ่ืองานทางด้านวิทยาศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นั้น  
 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอชี้แจงการขออนุมัติและก ากับดูแลโครงการที่มีการใช้สัตว์
ในงานวิจัย ของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3   รายงานผลการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ) รายงานต่อที่ประชุมว่า                                 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ได้เมื่อ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ และได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ๓ แห่งคือ  
 ๑. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา   
 ๒. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
 ๓. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 ส าหรับการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คลินิกเทคโนโลยี 
มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลายกิจกรรมทั้ง ก าลังเงิน ก าลังคน วิธีการจัดการ และเทคโนโลยี ภายใต้แผนการด าเนินงาน ๔ แผน คือ 
แผนการให้ค าปรึกษาและข้อมูล แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนวิจัยต่อยอด และแผนเผยแพร่ความรู้  และได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
คร้ังท่ี 5 / 2559 

 
 

หน้าที่ 9/14 
 

 

 ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินงานคลินิก
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2558  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4  รายงานผลการจัดแผนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ) รายงานต่อที่ประชุมว่า                                 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมภายใต้กลยุทธ์การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
และชี้น าสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ก าหนดให้มีแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดชุมชน
เป้าหมายไว้ 4 ชุมชน คือ  
  1.) ชุมชนบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานในวิทยาเขตตรัง   
  2.) ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานในวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  
  3.) ชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานในพื้นท่ีสงขลา 
  4.) ชุมชนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา เป็นชุมชนเป้าหมายของหน่วยงานในพ้ืนที่
สงขลา 

ทั้งนี้การด าเนินโครงการในชุมชนเป้าหมายทุกชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับชุมชนเป้าหมาย
สู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบโดยใช้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ และเพ่ือให้บริการทาง
วิชาการตามความเชี่ยวชาญจากความรู้ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์
และนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในทุกรูปแบบ รวมถึงเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
  ในการนี้ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
โปรดทราบรายงานผลการจัดแผนการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม สู่แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.5   รายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สิ้นไตรมาส 2  
(1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รายงานต่อที่ประชุมว่า                                 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ด าเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนงาน / โครงการ จ าเป็นเร่งด่วนที่
หน่วยงานขออนุมัติเพ่ิมเติม มาเป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วนั้น 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหาร 
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คร้ังท่ี 5 / 2559 

 
 

หน้าที่ 10/14 
 

 

ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน / โครงการ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาส 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕9)  
ข้อมูลจากระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี ณ วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕๙  

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
๑.  โครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผนฯ (สถานะโครงการยังไม่ด าเนินการ) 

  1.๑ มาตรการ/ วิธีการ ด าเนินโครงการงบประมาณแผ่นดิน ที่ไม่ด าเนินการตามแผน 
๑)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๑  (๑ ตุลาคม  – ๓๑  
      ธันวาคม  ๒๕๕๘)  หากภายในวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ยังไม่ด าเนินการ
 มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  
๒)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม – ๓๑  
      มีนาคม ๒๕๕๙) หากภายในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ยังไม่ด าเนินการ
 มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  

 ๓)   โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน –๓๐  
  มิถุนายน  ๒๕๕๙)  หากภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ยังไม่ด าเนินการ
  มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน  

4)  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส ๔ (๑ กรกฎาคม–๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) หากภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ยังไม่ด าเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จะท าการโอนเงินคืน 

 1.๒ มาตรการ/ วิธีการ ด าเนินการโครงการงบประมาณเงินรายได้/งบอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

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

 2. มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการโครงการที่มีสถานการณ์ด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ”นาน
กว่า 3 เดือน (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เช่น โครงการวิจัยในชั้นเรียน) 
  1)  ส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  2)  ไม่อนุมัติโครงการใหม่ (เพ่ิมเติม)  

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.6   เกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุง 
 ผู้ชี้แจง  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                                 
 ความเป็นมา 
  ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับเบิกจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า จ านวน 35,658,800 บาท โดยจ าแนกเป็น 
 1. งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 14,517,900.00  บาท 
 2. งบประมาณเงินรายได้ (กรณีนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับ) จ านวน 21,140,900.00  บาท 
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การเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดดังนี้ 
 1. ค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2559 (3 เดือน) จ านวน 13,023,063.34  บาท 
 2. ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ประจ าเดือน ม.ค. – มี.ค. 2559 (3 เดือน)  จ านวน 12,831,796.10  บาท 
 3. ประมาณค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2559 – สิ้นปีงบประมาณ (6 เดือน) จ านวน 25,800,000.00  บาท 
  รวมค่าไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น  จ านวน 51,654,859.44  บาท 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย มีหนี้ค่าไฟฟ้า 
จ านวน 16,004,059.44  บาท  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอปรับอัตราการส่งเงินสมทบค่าไฟฟ้า จากเดิมส่งสมทบร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 รายละเอียดดังประกาศ
และเกณฑ์การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับปรับปรุง  
 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม   

1. มอบกองนโยบายและแผนจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2559 เพ่ือแสดง
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและอัตราการเพิ่มค่าไฟของแต่ละพ้ืนที่  

2. ให้แต่ละพ้ืนที่บริหารจัดการเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน โดยเสนอแนะให้พื้นที่ที่มีหอพักนักศึกษาติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าประจ าห้องพัก และให้จัดท าประมาณการการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจ าห้องพักนักศึกษา เสนอ
มายังมหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.7   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รายงานต่อที่ประชุมว่า                                   
  จากการประชุม ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยส านักงาน
อธิการบดี ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการประเมินดังกล่าวมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วยแบบส ารวจ 3 ชุด ดังนี้  
 

1) แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT  ประเมิน
จากบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินผลที่ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

2) แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment : EIT 
ประเมินจากบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3) แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT เป็นแบบส ารวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกระบวนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตอบแบบส ารวจ 

 ซ่ึง การประเมิน Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT ผู้เข้าร่วมประชุม
ในวันดังกล่าว ได้พิจารณาร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลหลักฐาน เพ่ือใช้
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ดังนี้  
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ประเด็นค าถาม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

EB1 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างไร 
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏบิัติการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไปนี้ หรือไม ่

กองคลังและ
หน่วยเบิกจ่าย 

EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานของท่านมกีารด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มลูผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ อย่างไร (กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
มากกว่า 5 โครงการ ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด) 
1) มีการประกาศเผยแพร่การจดัซือ้จัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไมน่้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละ
หน่วยงานก าหนด หรือไม ่
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจดัจ้างแตล่ะโครงการ หรือไม่ 
3) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่ 
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิได้รับการคดัเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่ 
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจดัจา้งแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจดัจ้างและเหตผุลที่ใช้ในการตัดสิน
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง หรือไม ่

กองคลังและ
หน่วยเบิกจ่าย 

EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1) มีการจดัท ารายงานผลการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่
2) มีการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม ่
3) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจา้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในลักษณะดังต่อไปนี ้หรือไม ่
4) มีการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นการจัดซื้อจดัจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจดัจ้างในปีท่ีผ่านๆ มา หรือไม ่

กองคลังและ
หน่วยเบิกจ่าย 

EB4 การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกั 
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม ่
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูม่ือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่ 

ส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน

ทะเบียน 
(คู่มือสหกิจศึกษา) 

EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบติังานตามภารกจิหลัก 
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหนา้ที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มรีะบบบตัรคิว เป็นตน้) 
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลัก อัตราคา่บริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่
ใช้ในการด าเนินการใหผู้้ใช้บริการ หรือให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบอยา่งชัดเจน หรือไม่ 
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในภารกิจ
หลัก หรือไม ่

กองพัฒนา
นักศึกษา 

(กองทุนกู้ยืม) 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน 
1) ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการปฏิบัตริาชการหรือ การปรบัปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบตัิราชการในภารกิจหลัก หรือไม ่
2) ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏบิัติราชการ
ในภารกิจหลัก หรือไม ่
3) ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัตริาชการใน
ภารกิจหลัก หรือไม ่
4) ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมตรวจสอบตดิตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัตริาชการในภารกจิหลัก หรือไม ่

หน่วยบริการ
วิชาการแกส่ังคม 
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หน้าที่ 13/14 
 

 

ประเด็นค าถาม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

5) ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการปรบัปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกจิหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุด
โครงการ หรือไม ่
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลกัต่อไปน้ี หรือไม ่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน หรือไม ่
2) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามทีก่ฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หรือไม ่
3) มีระบบการให้ข้อมลูตามภารกจิหลักผา่นหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมตัิหรือมีเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมลูตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกจิหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม ่

กอง
ประชาสัมพันธ ์

EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร 
1) มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผูร้้องเรียนทราบ หรือไม ่
2) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม ่
3) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน หรือไม ่
4) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจดัซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปญัหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
หรือไม ่
5) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมท้ังระบปุัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรือไม ่

ส านักนิติการ 

EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร 
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
หรือไม ่
2) มีการจดัท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืไม ่
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหนา้ที่ หรือไม่ 
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏบิัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
5) มีแนวทางการปฏิบตัิงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือไม ่
6) มีรายงานผลการปฏิบตัิงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่ 
7) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการ
ท างาน หรือไม ่

กองวิเทศสัมพันธ์
และการประกัน

คุณภาพ 

EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตเป็นอย่างไร 
1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่ 
2) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจรติต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 หรือไม ่
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรอืไม่ 

กองคลัง 

EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร 
1) มีการรวมกลุม่ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส หรือไม่ 
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน หรือไม่ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ทั้งนี้ การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT  และ การประเมิน External 
Integrity & Transparency Assessment : EIT ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ไปยังทุกหน่วยงาน และได้ด าเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลของประชากรเรียบร้อยแล้ว จ านวน 600 
รายชื่อ   

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลหลักฐาน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานฯ ต่อไป  

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
5.๑ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2559 

 ตามที่ ได้มีการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  ณ ห้อง
ประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ผ่านมานั้น 

   บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารฯ ได้จัดท า (ร่าง)รายงานการประชุมผู้บริหารฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและ
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2559 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้  

 มติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี – 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  เกตุแก้ว) 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


