
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY SRIVIJAYA 
 

รายงานการประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งท่ี 1/2558 

วันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2558 เวลา 14.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 



    
 
รายงานการประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  

  คร้ังท่ี 1/2558 

 
                    

หน้าที่ ๒/5 
 

 

รายงานการประชุม 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งท่ี 1/2558 
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
มีผู้มาประชุม  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
 เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้เปิดการประชุมโดยได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
๑.๑  เรื่อง  ทบทวนการแบ่งภาระงาน 
ภาระงาน รองอธิการบดี  
 1 ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (นางถนอมศรี  เจนวิถีสุข)  มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานดังต่อไปนี้   

- ควบคุมดแูล ก ากับติดตาม งานส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานส านักงานกองวิเทศน์สัมพันธ์และการประกันคุณภาพ โดยเพ่ิมเติมงาน

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในส่วนของงานประกันคุณภาพ 
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานส านักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.  ผศ.รุจา   ทิพย์วารี อธิการบดี 

2.  นางถนอมศรี    เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3.  นายสุรพงษ์   ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

4.  รศ.มุกดา   สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.  ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

6.  ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ 

7.  ผศ.ยงยุทธ   หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

8.  ผศ.ยงยุธ   สุจิโต ผู้ช่วยอธิการบดี 

9.  ผศ.กันทริน   รักษ์สาคร ผู้ช่วยอธิการบดี 

10.  ผศ.อุดร   นามเสน ผู้ช่วยอธิการบดี 

11.  นายสันติ   สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี 

12.  นายเสนอ    สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 

13.  นายไชยยะ   ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี 

14.  นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์  

1. นางสาวณัฐวดี เทวมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี  

2. นางสาวรรณเลขา เสริมสารกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 
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2. ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  กาญจนเจตนี) 
มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานดังต่อไปนี้   

- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองกลาง  เร่งด าเนินการแกป้ัญหาเรื่องท่ีดินของทุกพ้ืนที่  
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองประชาสัมพันธ์ 
- การหารายได้จากทรัพย์สิน หรือผลงานของนักศึกษาทุกพ้ืนที่ โดยเสนอแนะให้ทุกพ้ืนที่มีร้านจ าหน่าย

ผลงานและผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา หรือของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 
- การเช่าพื้นที่ของทุกพ้ืนที่  
- การท าแผนพัฒนาอาคารสถานที่ Master plan ของทุกพ้ืนที่ 
- การด าเนินงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็น Green Campus  

3.  ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  (รองศาสตราจารย์มุกดา  สุขสวัสดิ์)  
มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานดังต่อไปนี้   

- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตามศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ศรีวิชัย  
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย 
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานคลีนิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  

4.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ( นายสุรพงษ์  ถาวโรจน์)  
มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานดังต่อไปนี้   

- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองนโยบายและแผน 

5.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผูช่้วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกล่ิน)  
มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานดังต่อไปนี้   

- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองคลัง 
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองบริหารงานบุคคล  
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานส านักงานนิติการ  
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

6.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม) 
มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานดังต่อไปนี้     

- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานกองพัฒนานักศึกษา  
- ควบคุมดูแล ก ากับติดตาม งานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มทร.ศรีวิชัย   

ภาระงาน ผู้ช่วยอธิการบดี  
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันทริน  รักษ์สาคร  มีหน้าที่ควบคุมดูแล ก ากับติดตามงานวิเทศสัมพันธ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุธ  สุจิโต   มีหน้าทีค่วบคุมดูแล ก ากับติดตามงานส านักวิทยบริการและ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 
  และหารายได้ 
4 นายสันติ  สถิตวรรธนะ มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานวิชาการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
  มทร.ศรีวิชัย 
5 นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ  มีหน้าทีดู่แลและสนับสนุนงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

6 นายเสนอ  สะอาด มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงาน
  ประกันคุณภาพฯ 
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๑.๒  เรื่อง  การขับเคลื่อนแผนที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  
 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง ผู้ด าเนินการ 

1.  แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

และ ผศ.ยงยุธ  สุจิโต 
4.  แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รองอธิการฝ่ายวิชาการ 
5.  แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6.  แผนด้านประชาสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

และหารายได้ 
7.  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
8.  แผนการอนุรักษ์พลังงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
9.  แผนการหารายได้   รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

และหารายได้ 
10.  แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
11.  แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

และ นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
12.  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็น Green Campus รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน 

และหารายได้ 
13.  แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
14.  แผนพัฒนาอาคารสถานที่ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและหารายได้ 
15.  แผนท านุบ ารุงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

๑.3 เรื่อง  การทบทวนและประเมินตนเอง ส าหรับการบริหารงานครบ 2 ปี 
  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนและประเมินผลการบริหารงาน 2 ปีที่ผ่านมา โดยรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดี ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้มีการตรวจสอบ
กระบวนการสอน การดูแลรับผิดชอบ งานสอน ของครู อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนงานสอนและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละพ้ืนที่ วิทยาเขต  และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็น
ควรมอบหมายให้คณบดี ผู้อ านวยการ ของแต่ละพ้ืนที่ ด าเนินการหาวิธีการ ก ากับติดตาม คุณภาพการเรียน การสอน 
ของอาจารย์ในคณะ  ดังต่อไปนี้  
  1.  ก ากับติดตามคุณภาพการเรียนการสอน ของอาจารย์ในคณะ 
  2.  ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย จ านวน  15 แผน เพ่ือให้ครู อาจารย์ 
ได้ทราบรายละเอียดและข้ันตอนต่างๆของแต่ละแผนงาน 
  3.  ก ากับติดตามแผนการด าเนินโครงการต่างๆ ที่คณะได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามตัวชี้วัด และด าเนินการสุ่มตรวจการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายการประกันคุณภาพหรือไม่ 
  4.  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้อาจารย์ในคณะ  
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๑.4  เรื่อง  ภาระงานที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
 1.  ก าหนดจัดปฐมนิเทศและรับฟังนโยบายให้กับผู้บริหารฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 
ณ จังหวัดพัทลุง โดยมี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน มอบกองนโยบายและแผนเป็น
ผู้ด าเนินการ 
  - การบริหารจัดการ (ระเบียบการเดินทางราชการ ระเบียบการจ่ายเงิน ระเบียบการจัดโครงการ) 
  - การจัดท าแผนคณะและการน าแผนมหาวิทยาลัยฯสู่การปฏิบัติ 
  - การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  - การบริหารงานวิจัย   
  - แนวปฏิบัติโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
  - การพัฒนาการบริหารงานบุคคล  
  - การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนานักศึกษา 
  - การติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  - การสร้างความเป็นเลิศ 
  - การฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

 2. การจัดกิจกรรม 60 ปี วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558) 

๑.5 เรื่อง  การเตรียมงาน การจัดทบทวนและทิศทางไปข้างหน้า โดยสภามหาวิทยาลัย (Retreat) 
 โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
ประจ าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม พีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ.อ่าวนาง) 
จังหวัดกระบี่ ตามก าหนดการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  

๑.6 เรื่อง  อ่ืนๆ  
1. ก าหนดจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกเยอรมัน - ไทย ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558เวลา 

09.00 น. โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วิทยาลัยรัตภูม ิเข้าร่วมการประชุม  
2. ก าหนดจัดประชุมการประชุมผู้บริหารฯ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) วันพุธที่ 22 เมษายน  2558  
 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

( นางสาววรรณเลขา  เสริมสารกิจ ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ถอดบันทึกการประชุม 

( นางสาวณัฐวดี  เทวมิตร ) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

******************************** 


